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RESUMO 

 

 

Este trabalho aborda o posicionamento do jornal O Brazil, que circulou na cidade do Rio de 

Janeiro nos anos de 1895 e 1896 e foi produzido por um grupo de monarquistas, que tinham 

por objetivo por fim à república e restaurar o império como regime de governo no Brasil, 

destacando seus intentos, objetivos e ações. A partir da imprensa, procura-se problematizar 

como alguns adeptos do monarquismo buscaram formas de defender o retorno desse regime 

por meio de memórias saudosistas. Percebe-se que o periódico, em todas as edições 

publicadas e disponíveis para consulta, eleva a imagem do regime imperial e o trata como a 

“idade do ouro”, projetando, em contrapartida, uma imagem negativa à república. Isso era 

feito intencionalmente com o objetivo de estimular os leitores a repudiar o governo vigente e 

o regime republicano. A pesquisa aborda a relação entre a memória e a história e a construção 

de horizontes de expectativas, conceitos devidamente discutidos ao longo do trabalho. Dessa 

forma, propôs-se analisar como uma seleção de memórias positivas dos que viveram o regime 

imperial esteve presente na luta política daquela elite letrada e urbana da capital do Rio de 

Janeiro, seis anos após o regime republicano ser instaurado e como isso foi usado como 

projeto restaurador com base nas esperanças de futuro. Além disso, procurou-se entender as 

críticas feitas pelos monarquistas ao regime republicano, poucos anos após a proclamação. 

Constatou-se que estudar os monarquistas na república é um campo fecundo para a história, 

pois existem poucos autores que trabalham o tema, visto que se trata de um grupo que perdeu 

o poder, embora nunca tenha sido socialmente subalterno. Em face dos nossos propósitos, 

estudamos os artigos veiculados no Jornal O Brazil, que no período analisado publicou 

diversos textos, como editoriais, artigos de opinião, dentre outros, com intento claro de formar 

opinião a favor do retorno do império e de tonar-se um espaço de debate do projeto 

restaurador. 

 

  

Palavras-chave: Opositores do Poder. Monarquia. Primeira República. Imprensa.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation deals with the positioning of the newspaper O Brazil, which had been 

circulated in the city of Rio de Janeiro in the years 1895 and 1896. It was created by a group 

of monarchists, whose objective was to end the republic and restore the monarchy as the 

Brazilian government system, as a way to highlight its attempts, objectives and actions. 

Focusing on the press, we try to problematize how some adherents of the monarchism looked 

for ways to defend the return of that regime by means of nostalgic memories. In all published 

editions and available for inquiry, the journal elevates the image of the Imperial regime and 

treats it as the "golden age", projecting, on the other hand, a negative image to the republic. 

This was done intentionally with the aim of encouraging readers to repudiate the then current 

government and the republican system. In this view, this research deals with the relationship 

between memory and history and the construction of horizons of expectations, concepts duly 

discussed throughout the work. Thus, we propose to analyze how a selection of positive 

memories of those who lived in the imperial regime was present in the political struggle of 

that literate and urban elite of the capital of Rio de Janeiro, six years after the republican 

regime was established, and how it was used as a restorative project based on the hopes of the 

future. In addition, we try to understand the critics of the republican system made by the 

monarchists, a few years after the republic declaration. We stand for the view that studying 

the monarchists in the First Republic age is a fruitful field for history, since there are few 

authors who work on the theme, because it is a group that lost the power, although it has never 

been socially subaltern. In view of our purposes, we have studied articles published in the 

newspaper O Brazil, which in the analyzed period published several texts, such as editorials, 

opinion articles, among others, with a clear intention to form an opinion in favor of the return 

of the monarchy and to become one space for debate on the restorative project. 

 

 

Key-words: Opponents of the Power; Monarchy; First Republic; press. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta dissertação de mestrado problematiza as relações entre história e memória e os 

horizontes de expectativas de um grupo monarquista que colaborava com o jornal O Brazil, e 

toma como foco as narrativas desses escritores no periódico, bem como, a análise de seus 

intentos. Ao longo do texto, procuramos evidenciar o papel da imprensa no final do século 

XIX e sua importância na luta política em prol do retorno do império. Nesse intento, nos 

detemos em fazer uma análise de um grupo específico que, em suas publicações, possuía a 

pretensão de iniciar um movimento de restauração da monarquia. 

O jornal O Brazil (1895-1896) tinha como principal característica sua orientação 

política monarquista e procurou, a partir de suas publicações, defender o retorno do império 

no Brasil em detrimento do recém-instaurado regime republicano. Publicava, também, 

assuntos relacionados à indústria e ao comércio. Ramos e Companhia, seus proprietários, com 

seus colaboradores eram atores políticos monarquistas que endereçavam seus artigos a leitores 

elitizados – embora não deixassem de buscar atingir um púbico mais amplo – da sociedade 

carioca e a políticos, idealizando o retorno do império. 

As publicações estão disponíveis apenas no acervo físico da Hemeroteca da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, com edições dos anos de 1895 e 1896. Não há edições 

disponíveis no site da hemeroteca digital, havendo apenas a possibilidade de comprar 

exemplares de suas fotografias na própria biblioteca nacional do Rio de Janeiro.  

Como explicitado, em suas edições este periódico afirmava-se como uma folha 

propagandista dos princípios monarquistas e da “liberdade do povo brasileiro”. Os 

colaboradores do jornal em questão afirmavam estar bestializados e insatisfeitos1 com o 

regime republicano recém-instaurado. Eles eram defensores de algumas relações 

internacionais do Brasil, principalmente com países como Portugal e Inglaterra – ambas 

monarquias –, entendendo-as como cooperadoras para o engrandecimento da nação, visto que 

também tinham investimentos no país. Essa defesa da participação estrangeira no Brasil era 

feita de maneira a defender a orientação política monarquista, divulgando os benefícios de se 

ter uma família imperial com inserção na nobreza europeia. 

A historiografia atual tem dado abertura a questões envolvendo a memória dos 

esquecidos, e por isso trabalhos que abordam os monarquistas na primeira república vêm se 

                                                 
1  Eles utilizavam os adjetivos bestializados e insatisfeitos porque o regime foi instaurado de forma abrupta e 

sem ampla participação daquilo que denominavam ser o “povo brasileiro”. 
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tornando relevantes no sentido de mostrar que houve controvérsias de ideais, de modelos 

políticos a serem seguidos mesmo com um regime já instaurado. Muitos autores e escritores 

das ciências humanas não viam a necessidade de mostrar esse lado da história dos 

monarquistas, visto que os consideravam pouco significativos, face a república ter se 

instalado e continuado em vigência como a forma de governo no país.  

Posto isso, essa pesquisa se torna importante na medida em que trás os aspectos dos 

que foram colocados à margem dos acontecimentos nos anos seguintes à instauração de um 

novo regime no Brasil, visto que é um campo vasto a ser explorado, pois este tema pouco fora 

analisado pela historiografia desse período. Também a pesquisa é significativa pelo aspecto do 

jornal O Brazil ter diversos artigos e publicações como o manifesto monarquista de São Paulo 

de 1895, que passou pouco visível aos que tratam desse período. O estudo desse tema é 

relevante também no aspecto de que trazemos a hipótese de O Brazil ser o primeiro jornal de 

cunho monarquista a trazer publicações subversivas à república recém-instaurada, visto que 

autoras como Maria de Lourdes de Mônaco Janotti, dentre outros não abordaram fontes 

jornalísticas produzidas antes de 1896.  

O diferencial desse trabalho não é apenas o fato do jornal não ter sido estudado 

anteriormente por outros historiadores, mas pelo conteúdo explícito de luta contra o regime 

republicano que será abordado nos capítulos desta dissertação. Por estes aspectos, dentre 

outros, foi necessário entender como alguns dos colaboradores do periódico agiam 

politicamente na república, visto que alguns destes eram republicanos em tempos de 

monarquia e que com o novo regime instaurado lutaram a favor do retorno do império, além 

de situá-los em seus respectivos lugares sociais.  

Observa-se que no início da república não foi incomum identificar inúmeras ações 

políticas comandadas por monarquistas desejosos pelo retorno do império. O antigo regime2 

ainda estava vivo na memória das pessoas nos anos de 1895 e 1896, principalmente porque a 

república não seguiu o modelo que se pensava ser o ideal. Por isso, os monarquistas 

buscavam, no passado, elementos para legitimar o retorno do império no Brasil. Por essa 

razão, buscamos a partir de artigos do jornal O Brazil3, refletir sobre esse desejo de retorno do 

regime monárquico por parte de um segmento intelectual da sociedade carioca. A questão 

central do estudo é entender qual a função desse periódico para os ditos monarquistas. Com 

isso trazemos como tese central que o jornal fazia parte de um projeto restaurador e que fazia 

                                                 
2 O termo “antigo regime”, nesse contexto, refere-se ao império. 
3 Toda vez que a palavra O Brazil for citado no texto, está se referindo ao jornal estudado nesta pesquisa.  
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uso de suas memórias em prol do objetivo de restaurar o regime deposto4.  

Estabelecidos os objetivos da análise, se faz importante entender onde e quando surgiu 

o interesse em estudar o tema. A pesquisa do jornal O Brazil iniciou na graduação em um 

projeto de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), parte de uma 

análise multidisciplinar na área da literatura e história sob a orientação da Professora Doutora 

Marcela Ferreira. A parte que me coube foi a análise histórica da crítica à república, presente 

no jornal O Brazil (1895-1896), e buscou-se verificar elementos de enaltecimento da 

monarquia. Nessa análise inicial apresentou-se o jornal O Brazil como um veículo de 

comunicação monarquista, que publicava textos que exaltavam o período Imperial. A partir da 

análise da fonte observou-se que a pesquisa poderia ir além da iniciação científica, tornando-

se uma investigação para o trabalho de conclusão de curso de licenciatura em história, cursada 

no IFG – Instituto Federal de Goiás, sob orientação de Fabiane Costa Oliveira. 

Nesse momento da pesquisa, o jornal passou a ser um importante material para 

descobrir elementos que pudessem mostrar que o regime monárquico, nos anos de 1895 e 

1896, ainda estava presente não apenas como uma forma de governo que foi derrubado, parte 

de um passado findo na história política do país, mas como um regime que era possível 

retornar através da luta política dos escritores do jornal, utilizando a memória como um de 

seus instrumentos. A fonte também foi relevante no momento da elaboração do trabalho de 

conclusão de curso, pois a análise partiu não apenas da discussão dos aspectos do jornal em si, 

mas também de uma minuciosa investigação dos colaboradores e seus intentos, tanto no 

período imperial quanto nos anos iniciais da república.  

É preciso entender as justificativas que faz com que esse regime anterior à primeira 

república continuasse vivo na memória de algumas pessoas que viram emergir essa nova 

forma de governo. Como os monarquistas não desapareceram com a instauração da república, 

questionamos como esses colaboradores buscaram mecanismos, a partir da memória 

veiculada pelo jornal O Brazil, para que se construíssem formas de legitimar o retorno do 

império, como afirmado anteriormente. Os anos de 1895 e 1896 estão delimitados como 

recorte temporal desta pesquisa, por conta da fonte primária o Jornal O Brazil ter sido 

fundado, exatamente, no dia 15 de novembro de 1895, quando se comemorava seis anos de 

proclamação da república e pelo fato dos colaboradores apresentarem isso como algo ruim 

                                                 
4 Entendemos que os monarquistas históricos não eram os únicos a lutarem em prol da restauração do império, 

em razão de existirem também aqueles que foram republicanos em tempos de monarquia e que, diante da crise 

seguida da instauração da república, tornaram-se monarquistas, como forma de reafirmar seus desejos de 

mudança para o país e suas discordância em relação ao que estava estabelecido. 
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para o país, trazendo assim o periódico como o caminho para o início de uma luta pelo retorno 

do império. Mostra-se assim que, para os escritores, a data não era festiva, mas de uma 

tristeza, adequada para ser ressignificada com luta política e protestos. As edições do jornal 

que se têm disponíveis para estudos vão até o ano de 1896, por isso a pesquisa delimita-se a 

esse período, na cidade do Rio de Janeiro, pelo fato do jornal ser publicado naquela região, 

além de ser a capital do país naquele momento. 

Delimitada a pesquisa e os recortes temporal e espacial, precisa-se estabelecer quais 

conceitos e pressupostos teóricos e metodológicos são utilizados para alcançar os objetivos 

dessa análise. Ao investigar a fonte, juntamente com leituras de autores como Janotti (1986), 

percebemos que a imprensa – como documento útil ao estudo da história – requer algumas 

preocupações, como aquelas referentes ao lugar atribuído à memória do referido periódico. 

Para isso precisamos entender como se dava esse embate monarquistas versus republicanos e 

a conjuntura histórica da inserção do jornal O Brazil, bem como o silenciamento 

historiográfico em torno dos vencidos5.  

Como observado no debate historiográfico sobre a passagem do império para a 

república, entendemos também que a imprensa instaurada no Brasil, segundo Nelson Werneck 

Sodré (1999), no início do século XIX, era de cunho comercial e artesanal, para além de 

informativa6. No decorrer da segunda metade do século XIX ela passa a ter foco na formação 

de opinião e a ser transmissora de ideais e valores, ultrapassando o limite de informar para 

construir projetos políticos, adquirindo centralidade no debate político. Sodré (1999) mostra 

que ela continuou com a perspectiva de informar, e também acrescentou a perspectiva de 

opinar e inculcar ideologias, portanto. 

Segundo Simone da Silva Bezerril (2001), a partir das últimas décadas do século XX, 

a história começou a se preocupar com o uso dos jornais como fonte de pesquisa. Ela afirma 

que “Além de se constituírem em fontes riquíssimas para o pesquisador, os jornais também 

podem ser vislumbrados como agentes da própria história” (BEZERRIL, 2001, p.6). Isso se 

dá a partir de um rigor na pesquisa, no qual se deve buscar entender a conjuntura histórica e 

social do periódico que se está pesquisando. 

A partir de Sodré (1999) e Bezerril (2001), percebe-se que o uso de periódicos pode 

ajudar a entender práticas culturais, comportamentos sociais, manifestações ideológicas; 

                                                 
5 Vencidos, nesse contexto, se refere ao regime Monárquico e aos monarquistas que foram depostos com a 

instauração da república, nesse sentido o termo se refere ao jogo político e não à dinâmica de classes sociais.  
6  A partir de Sodré (1999), apreende-se que a imprensa surge no Brasil com esse cunho mais informativo e 

artesanal, mas a partir da metade do século XIX, ela passa a ter um papel mais industrial, pois adere ao período 

de industrialização e crescimento industrial no Brasil, tendo cunho ideológico e obtendo posições partidárias.   
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sobretudo de jornais a partir do século XIX e representações de determinadas classes, dentre 

outras reflexões possíveis. É isso que buscaremos fazer nessa análise do jornal. Ao utilizar o 

periódico O Brazil do Rio de Janeiro, investigamos como ele usa suas publicações para 

exaltar o regime monárquico para fins de buscar uma forma de viabilizar o retorno do 

império. 

O primeiro plano metodológico desta pesquisa foi a análise da fonte escolhida 

cruzando-a com a historiografia do período. O jornal O Brazil, instituição monarquista do Rio 

de Janeiro, como observado, é a fonte principal deste trabalho. A partir disso o enfoque é 

entender o que se passava nos anos iniciais da república, nos aspectos tanto políticos como 

sociais do país, no final do século XIX, para assim compreender esse esboço de projeto de 

restauração.  

  Assim, sistematizamos o jornal para explicar quais atores sociais o produziam e a 

quem ele era endereçado, ou seja, quem eram seus leitores, quem eram seus colaboradores e 

quais eram suas políticas ideológicas, e como ele se caracterizava. Buscamos a partir de 

bibliografia e biografias dos articulistas identificar os escritores do jornal para melhor situar 

os lugares sociais a partir dos quais produziam suas memórias, além de analisar os rumos pelo 

qual o periódico caminhou, visto que, para isso, é importante compreender o contexto em que 

estava inserido. Em seguida observam-se os tipos de textos que são produzidos, e as 

memórias que o jornal produz. Identificamos os motivos para o qual o jornal foi criado, a fim 

de obter uma análise com maior rigor das questões históricas que nos propusemos discutir, a 

partir da compreensão dos caminhos trilhados durante a existência do periódico.  

 Para melhor compreender algumas questões que o jornal pode nos trazer, utilizamos 

também a obra de Paul Ricoeur (2012), pois a obra parte do entendimento de que “a memória 

também é a reapropriação do passado histórico por uma memória que a história instruiu” 

(RICOEUR, 2012, p.41). Percebemos nisso que o periódico também seleciona dessas 

lembranças do império apenas os aspectos positivos, para assim legitimar um retorno 

plausível para o público leitor. Outro aspecto observado é que para Ricoeur, “é necessário ter 

cuidado ao se estudar a memória como aspecto histórico, visto que como se vê em Aristóteles, 

no seu pequeno tratado da memória e da reminiscência, a memória é do passado” (RICOEUR, 

2012, p.56). Nesse sentido uma recordação surge ao espírito sob a forma de uma imagem que 

consideramos como tendo existido no passado e “O problema está na questão de que a 

recordação está presente no espírito como alguma coisa que já não está lá, porém, já esteve” 

(RICOEUR, 2012, p.40). O jornal O Brazil, nesse aspecto, usou dessa memória do passado 

monárquico do país para atingir as pessoas que não se lembravam de alguns aspectos, 
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trazendo à tona assim um possível desejo de retorno da monarquia engendrada aos intentos 

desse grupo de escritores e colaboradores do periódico. Ricoeur (2012, p. 43) aponta que “o 

passado está, presente na imagem como signo de ausência, mas trata-se de uma ausência que, 

não estando mais, é tida como tendo estado. Esse tendo estado é o que a memória se esforça 

por reencontrar”. Observa-se que o deslocamento da escrita para o recebimento e a 

reapropriação não elimina esse enigma de a memória-lembrança, que tenta obter seus recursos 

entendidos aqui como usos do passado. A memória é percebida também como reconhecimento 

no sentido de que o passado é entendido como tendo estado7. Nesse aspecto, podemos 

observar que a memória que o jornal trás é elucidativa na busca de um estado do que já existiu 

– o regime monárquico do império – para legitimar algo que podia voltar a existir – a 

monarquia que se pretendia restaurar. 

Para além de Ricoeur, utiliza-se também para se tratar de memória o trabalho de 

Michael Pollack (1989). Deve-se levar em consideração alguns aspectos que esse autor aponta 

como importantes para as pesquisas que utilizam-se de memórias. A primeira questão é que 

toda memória, seja ela individual ou coletiva, faz parte de acontecimentos vividos 

pessoalmente. Outro apontamento do autor é que existem também os “acontecimentos vividos 

pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer” (1989, p. 2). O autor 

aborda que, nesse segundo aspecto, por vezes a pessoa pode não ter participado efetivamente 

do acontecimento em si, entretanto este pode estar tão impregnado no imaginário de seu 

grupo, que o indivíduo toma as memórias grupais para parte do seu repertório individual. Sob 

esse ponto de vista, segundo Pollack (1989), também se pode falar numa memória quase que 

herdada, de um passado ou de uma projeção de identificação com determinado passado 

contado e tomado para si. Pollack (1989) dá como exemplo para explicar isso que: podem 

existir acontecimentos regionais que traumatizaram tanto, marcaram tanto uma região ou um 

grupo, que sua memória pode ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de 

identificação. Esse aspecto também será abordado na pesquisa, haja vista, por exemplo, que 

muitos colaboradores do nosso periódico falavam de governos monarquistas que não 

vivenciaram, como é o caso do Governo Inglês do século XIX, mas que observavam pontos 

positivos a serem publicados em tons de exaltação no jornal O Brazil. 

Segundo Pollack, além desses acontecimentos, a memória também é constituída por 

personagens. O autor expõe que são “personagens realmente encontradas no decorrer da vida, 

personagens frequentadas por tabela, indiretamente, mas que, por assim dizer, se 

                                                 
7  Conforme Ricoeur (2012) aprende-se que esse “tendo estado” é o que a lembrança do passado se esforça por 

reencontrar. 
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transformaram quase que em conhecidas, e ainda de personagens que não pertenceram 

necessariamente ao espaço-tempo da pessoa” (POLLAK, 1989. p.2). Essas questões podem 

nos auxiliar a pensar em como um repertório comum de memórias dos monarquistas passaram 

a ser reproduzidos também por republicanos desencantados com o regime, que acabaram por 

militar em prol do retorno do império. Além dos acontecimentos, segundo Pollack (1989), 

existem lugares que estão ligados a uma lembrança, podendo ser uma recordação pessoal de 

um indivíduo ou de um grupo, os lugares de comemoração, que não precisam ser físicos, mas 

podem ser simbólicos também. Observamos que O Brazil e as memórias do império são parte 

dos lugares comemorativos dos monarquistas, em que aspectos do passado imperial – em 

especial do segundo reinado – são lembrados positivamente, como forma de legitimar a 

restauração. 

Ainda segundo Pollack (1989, p. 4) “a memória também sofre flutuações que são 

função do momento em que ela é articulada, em que ela está sendo expressa”. Segundo o 

autor, as preocupações do momento, nesse aspecto, constituem um elemento de estruturação 

da memória. Ao escreverem para O Brazil os sujeitos de nossa pesquisa expressam, de acordo 

com suas posições políticas, seu lugar de fala. As memórias produzidas revelam as 

intencionalidades dos sujeitos de acordo com seus lugares sociais e o pertencimento a 

determinados grupos sociais. Assim, nota-se que os colaboradores escreveram seus textos 

conforme aquilo que obtinham em suas memórias, e pode-se dizer que elas não eram 

inocentes, mas objetivavam algo. É nesse aspecto que procuramos entender a memória como 

um fenômeno construído. Ela é construída, pois é acionada pelos sujeitos que a expõem, com 

alguma intencionalidade. Nesse aspecto existe a percepção de que a memória, o silêncio e o 

esquecimento são elementos que se articulam na produção das memórias, portanto, para 

restaurar a monarquia, era preciso lembrar os aspectos positivos do império e silenciar — com 

vistas a esquecer — os aspectos negativos. Aqui é importante tratar sobre os silenciamentos, 

que também são apontados por Ricoeur (2007, p.455), que indaga: “por que os abusos da 

memória são, de saída, abusos do esquecimento?”. Segundo o filósofo, isso se dá por causa da 

função mediadora da narrativa em que os abusos de memória se tornam abusos de 

esquecimento. O autor explica que, antes do abuso, tem-se o uso e o caráter seletivo da 

narrativa, como por exemplo: você não irá contar todo o fato se alguma parte do 

acontecimento vai prejudicar sua perspectiva. Então imaginemos que, se um monarquista do 

período republicano invocasse as lembranças da economia no âmbito das exportações, 

certamente as traria como se o fluxo comercial para o exterior tivesse sempre crescido, sem 

crises e oscilações, durante o império, chegando a fazer abuso disso, mesmo sabendo que a 
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balança comercial era deficitária naquele período. Isso quer dizer que a seleção das suas 

memórias visaria sempre atender aos seus interesses próprios. 

Observa-se então que, segundo Ricoeur (2007), também existe na memória o desejo de 

esquecer certos aspectos ou vivências, além de, em certos momentos, não ser possível lembrar 

tudo ou narrar tudo sobre um acontecimento. Segundo o autor, a memória vem à tona a partir 

de uma seleção na qual se detém a narrativa. Nesse aspecto, o escritor apontará o que acha ser 

importante para a escrita naquele momento, pois “a ideologização da memória é possibilitada 

pelos recursos de variação que o trabalho de configuração narrativa oferece” (RICOEUR, 

2007, p.455). O indivíduo que está expondo suas memórias faz isso de forma conveniente, 

para a defesa daquilo que ele quer deixar como verdade dos acontecimentos. 

Na questão do silenciamento, voltamos às reflexões de Pollack (1989). Segundo o 

autor, há sempre, quando se trata de recordação, uma perspectiva seletiva em toda memória, 

além de um processo de negociação. Observa-se, conforme explicitado pelo autor, uma 

tentativa de conciliação entre memória individual e memória coletiva no sentido de uma se 

utilizar da outra, buscando assim, pontos de contato, fazendo com que lembranças possam ser 

reconstruídas sobre bases comuns. Nota-se nesse aspecto que a escrita de um colaborador, 

como um indivíduo, toma posse e dialoga de uma memória coletiva, que é a experiência de 

um grupo de escritores que participaram do Segundo Reinado. Ele, ao mesmo tempo em que 

trata de suas lembranças individuais, refere-a como coletiva, por fazer parte de um grupo com 

os mesmos intuitos naquele momento que vivera como cidadão. 

Posto isso, observamos que a memória é selecionada voluntariamente ou 

involuntariamente por quem pode ter participado efetivamente do acontecimento ou não. 

Identificamos que existem lugares da memória monarquista, como posto anteriormente, 

lugares esses que são ligados a uma lembrança. O recordar também sofre flutuações em 

função do momento em que é articulado, é exaltador no sentido de buscar legitimar os 

acontecimentos sob o olhar de quem o está expondo. Sendo assim, a memória é uma 

construção social e um fenômeno coletivo.  

O uso da memória faz parte da análise central dos intentos dessa pesquisa, assim como 

a utilização de alguns conceitos, como é o caso de espaço de experiência e horizontes de 

expectativa de Koselleck (2006). De acordo com o autor, essas categorias são capazes de 

desvendar o tempo histórico na medida em que são enriquecidas com seu conteúdo e 

conduzem a ações substanciais no movimento social e político. Em exercício de tentar 

exemplificar, Koselleck afirma que:  
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A experiência da execução de Carlos I abriu, mais de um século depois, o horizonte 

de expectativas de Turgot, quando ele insistiu com Luís XVI que realizasse as 

reformas que o haveriam de preservar de um destino semelhante. O alerta de Turgot 

ao seu rei não encontrou eco. Mas entre a revolução Inglesa passada e a Revolução 

Francesa futura, foi possível descobrir e experimentar uma relação temporal que ia 

além da mera cronologia. A história concreta amadurece em meio a determinadas 

experiências e determinadas expectativas (2006, p. 308 – 309).  
 

 

Na passagem acima, o autor explica que a experiência vivida também se associa com 

passado presente, ou seja, quem se refere a um acontecimento que estava no passado está 

lembrando, no presente, de suas experiências e, a partir desse mesmo presente, orienta assim 

suas expectativas do futuro. Nesse sentido, faz-se uma alusão aos colaboradores do jornal O 

Brazil que, ao publicar suas memórias do império, veem nesse passado novas esperanças para 

um futuro de restauração monárquica. 

De acordo com José d’Assunção Barros (2010), a experiência transpõe-se para o 

presente por meio das lembranças preservadas na memória, das permanências, dos vestígios, e 

através das fontes históricas, que são para os historiadores de um condicionante indispensável. 

Trata-se, nas palavras de Koselleck, do:  

 

[...] passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser 

lembrados. Na experiência se fundem tanto a elaboração racional quanto as formas 

inconscientes de comportamento, que não estão mais, ou que não precisam mais 

estar presentes no conhecimento. Além disso, a experiência de cada um, transmitida 

por gerações e instituições, sempre está contida e é preservada uma experiência 

alheia. Nesse sentido, também a história é desde sempre concebida como 

conhecimento de experiências alheias (2006, p. 309). 
 

 

Aqui entendemos que a experiência pertence ao passado, e mesmo ela pertencendo ao 

passado, está ligada ao presente, seja ela transmitida por quem viveu os fatos lembrados ou 

não, como é o caso de memórias expressadas por outrem. Assim como a experiência, a 

expectativa se realiza no hoje, numa espécie de futuro presentificado, tratando-se de um não 

experimentado, não acontecido, remissivo sempre a uma esperança, indicando sempre um 

presságio: “Esperança e medo, desejo e vontade, a inquietude, mas também a análise racional, 

a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da expectativa e a constituem.” 

(KOSELLECK, 2006, p.310). Neste âmbito, passado e presente, apesar de terem uma 

profunda relação, não coincidem, ao passo que a experiência é composta pelas ações 

passadas, enquanto o horizonte de expectativas, uma espécie de antecipação do futuro.  

Em síntese, “[...] é a tensão entre experiência e expectativa que, de uma forma sempre 

diferente, suscita novas soluções, fazendo surgir o tempo histórico” (KOSELLECK, 2006, 

p.313). Essas categorias formais, para o autor, remetem a algo concreto, pois, por si só, elas 
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não dizem nada, só existem na dependência de algo. Para o autor, espaço de experiência e 

horizonte de expectativa, como forma, não são história e sim, meta histórica8, e ela só é forma 

quando existem as experiências de acontecimentos de várias épocas e coisas. 

Para entendermos melhor essas duas categorias que se remetem ao tempo histórico, 

podemos observar que aquilo que nós somos depende do que fomos tanto como indivíduos, 

como também como coletivo. Nesse aspecto podemos observar que as experiências rompem 

com o buraco do presente, pois, tudo o que fazemos no presente é decorrente de algo que 

planejamos antes, assim, observa-se que somos seres de projetos. Dessa forma, pode-se dizer 

que a capacidade de juntar e restabelecer e conectar o respectivo e o retroativo demonstra que 

não há ação histórica sem acúmulo de experiência que nos leva à expectativa. Portanto, essas 

duas categorias fazem parte do que chamamos de processo histórico. 

Se o processo histórico é caracterizado por essa tensão de respectiva ou retrospectiva e 

prospectiva, então essa ciência histórica que se instaurou reflexiva com o advento da 

modernidade tem que levar essa situação elaborando categorias. Não há então experiência 

sem expectativa, nem expectativa sem experiência. Conforme Koselleck (2006), existe uma 

indissociabilidade entre retrospectiva e prospectiva, pois, a perspectiva pode abranger o 

negativo, o meio, o receio e o temor, mas também pode abranger a experiência do passado 

vivido, além do futuro e do passado presentificado. Observa-se que são duas categorias 

adequadas para ocupar o tempo histórico e para também tentar descobrir este tempo, pois está 

presente no processo histórico e no conhecimento deste processo. 

 Experiência e expectativa, embora indissociáveis, são diferentes: a ideia de horizonte é 

que não se alcança, quando alcança não é mais horizonte. A experiência é algo acumulado, ou 

seja, a cada momento que passa ela é maior. Pode mudar a forma como analisar, mas nunca 

mudar o que aconteceu. As expectativas podem mudar a qualquer momento, antes mesmo que 

aquele futuro chegue, porque não remete a algo realizado. Pode-se observar então que a 

expectativa pode se frustrar, pode se realizar, mas antes de ocorrer, ela pode ser mudada 

(KOSELLECK , 2006, p.314). Essas são categorias fundamentais para a reflexão que 

propomos neste trabalho, em que analisamos memórias produzidas em um espaço de 

experiências – o tempo do segundo reinado, vivido e idealizado nas recordações dos 

articulistas de O Brasil – com vistas a tornar realidade um horizonte de expectativas, 

composto pelo projeto de restauração da monarquia, embora houvesse divergências sobre 

como funcionaria esse futuro regime. Sobre isso, voltaremos a discutir ao longo dos capítulos 

                                                 
8 Meta histórica aqui tem o sentido de ir além da história, podendo assim utilizar outras ciências para fazer suas 

explicações. 
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desta dissertação. 

Para cumprir os objetivos desta pesquisa, dividimos este texto em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, intitulado “monarquistas versus republicanos: a conjuntura histórica da 

inserção do jornal O Brazil”, busca-se apresentar a conjuntura histórica da passagem do 

império para a república, para além da Crise republicana, que tanto é apontada nesse 

momento histórico no qual está inserido o Jornal O Brazil. Analisaremos também quem eram 

os possíveis leitores desse jornal, para entender a significância que ele podia ter sobre a 

sociedade — sobretudo carioca — daquele período, e buscaremos entender como a memória 

enaltecedora do império se fazia importante nos intentos dos colaboradores desse periódico.  

No segundo capítulo, sob o título “Jornal O Brazil e seus colaboradores: imprensa 

monarquista, ressentimentos com a república e a memória saudosista do império”, 

apresentam-se algumas análises sobre as diferenças entre esses colaboradores monarquistas 

ligados ao papel da imprensa nesse projeto restaurador do antigo regime. Analisa-se o tipo de 

ressentimento que os escritores do jornal têm em relação ao fim do regime imperial e quais 

seus objetivos a partir de suas angústias. Notou-se que existiam represálias e censura no 

período que o jornal circulou, e esse capítulo também traz essa temática para discussão.  

O terceiro capítulo, cujo título é “De passados e futuros monárquicos: as expectativas 

de restauração na construção de um passado legítimo”, preocupa-se em entender a construção 

da legitimação da monarquia em tempos republicanos a partir da memória selecionada e 

enaltecedora do império, ou seja, analisa-se como se organizava esse projeto restaurador e o 

papel da memória nesse intento. Dentro das discussões desse tópico faremos uma abordagem 

acerca dos horizontes de expectativas que estão ligados aos planejamentos e intentos 

restauradores dos colaboradores. 

Tendo em vista os projetos dos monarquistas que viram emergir uma república que 

eles apontam como um golpe alheio à vontade da maioria dos cidadãos ativos no Brasil, o 

quarto capítulo desta dissertação, “Os projetos restauradores em O Brazil (1895–1896)”, 

discute quais foram os projetos de restauração do antigo regime que permeavam a luta desses 

colaboradores. Discutiremos também qual o tipo de monarquia fazia parte desse projeto 

restaurador, se era a monarquia parlamentarista ou a do modelo que primava pelo poder 

moderador, para assim mostrar que, mesmo com as divergências quanto às ideologias dos 

escritores de O Brazil, eles tinham um projeto de restauração do regime imperial. 
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CAPÍTULO I 

MONARQUISTAS VERSUS REPUBLICANOS: A CONJUNTURA 

HISTÓRICA DA INSERÇÃO DO JORNAL O BRAZIL. 

 

 

1.1 Monarquistas versus republicanos 
 

   

O debate historiográfico sobre a passagem do império para a república coloca em 

evidência um cenário político tenso de disputas sobre como seria o novo regime, no qual se 

instaura a república. O Jornal O Brazil apresenta-se em meio a essa conjuntura de tensões dos 

anos iniciais desse regime e busca exaltar suas fraquezas. O periódico mostra que os ideais 

monarquistas ainda eram presentes e propunha-se como forma de luta política a favor do 

retorno do império. Dessa maneira, buscamos entender como se deu essa passagem de regime 

político entre monarquia e república com suas rivalidades, para assim entender as lutas em 

prol do retorno do império. 

A historiografia sobre a passagem do império para a república no Brasil é construída 

por muitos historiadores a partir do olhar de republicanos, ou seja, dos que venceram nesse 

processo de mudança de regime. A república idealizada pelos ditos liberais era aquela que 

conduzia ao exercício de poder em torno do bem comum, que abrange o respeito à coisa 

pública, que faz parte de um governo para todos, que advoga uma mentalidade de coletividade 

nacional, na qual a igualdade política passa a ser condição para a construção da cidadania. Em 

suma essa era a perspectiva de futuro nos quais os republicanos acreditavam e buscavam para 

o novo modelo político no Brasil. 

A partir da historiografia acerca desse período de transição observa-se que muitos 

ficaram bestializados9 com os acontecimentos que culminaram na proclamação da república, 

mas também nota-se que não se tem apenas uma população à mercê dos processos que 

culminaram na instauração do novo regime. Segundo Flores (2008), aqueles que estavam 

situados na camada da população letrada e que possuíam interesses políticos mais imediatos, 

como cargos administrativos e vantagens econômicas, também tinham um olhar de como essa 

república deveria se consolidar. Posto os anseios e horizontes de expectativas buscados pelos 

adeptos à mudança de regime, vejamos como ocorrera essa transição.  

Segundo Emília Viotti da Costa (1982), em Da monarquia a República: momentos 

                                                 
9 Conforme Carvalho (2004) bestializados eram aquelas pessoas que levavam a política a sério, era o que se 

prestasse a manipulação, ou seja, eram as pessoas que estavam participando do processo político, porém não 

tinham voz ativa aceitando o que estava acontecendo. 
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decisivos, “várias são as explicações sobre o processo de transição da monarquia à república” 

(p.321). Conforme a autora, alguns historiadores dão ênfase à questão do abolicionismo, 

outros se referem às questões religiosas, outros ao descontentamento do exército com o trato 

do Imperador para com este, outras correntes falam das exacerbações do poder pessoal na 

figura do poder moderador. Ademais, existem também enquadradas nas perspectivas de 

historiografia tradicional que entendem que a proclamação foi fruto de articulações políticas 

ou conspiratórias de personagens específicos como Benjamin, Deodoro, dentre outros. 

Costa evidencia a necessidade de se repensar os processos que culminaram na 

proclamação em face das transformações econômicas na monarquia e da urbanização, que 

criaram atividades econômicas diversas, bem como um mercado interno10 (COSTA, 1982, p. 

337). No que concerne a este trabalho, é preciso pensar esses processos tendo em vista as 

questões que fazem alguns monarquistas quererem o retorno do império. Para a autora em 

questão, nas versões tradicionais de como fora proclamada a república “é opinião corrente que 

a proclamação da república resultou das crises que abalaram o fim do Segundo Reinando: a 

questão religiosa, a questão militar e a abolição” (COSTA, 1982, p. 449). 

Outra perspectiva apontada que contribuiu para o regime imperial sair da regência é 

evidenciada por Costa (1982), quando a autora apresenta que as mudanças ocorridas no 

regime monárquico trazem consigo novos grupos, sendo estes: empreendedores industriais, 

profissionais liberais, funcionários públicos, além de outros grupos urbanos que abandonaram 

os valores tradicionais. Ao passo que, entre os proprietários de terra, têm-se dois grupos 

distintos: os que dependiam da mão de obra escrava, que estava em escassez,, e, 

consequentemente, estavam em decadência econômica; e os do Oeste paulista, que já não 

dependiam desses trabalhadores, caracterizando-se como a ala progressista dos proprietários 

de terra. Nessas perspectivas, vê-se alguns dos fatores que podem ter concorrido para que o 

regime perdesse o posto de regência do país. 

Costa (1982) defende que mudanças se processaram no regime monárquico 

juntamente com a sobreposição da hegemonia econômica do oeste paulista em relação ao vale 

do Paraíba, e que também estava arraigado à centralização do poder a figura do Imperador, 

fazendo surgir o ideal federalista11. Este ganha força com o manifesto republicano de 187012, 

                                                 
10Destaca-se que a leitura dela não é só econômica, mas também social, pois entendia que as transformações 

econômicas geraram uma nova classe social, uma burguesia cafeeira, que não tinha espaço no império e por isso 

tratou de conspirar para construir a república. 
11 Segundo Arrecthe (2001, p. 25), nesse sistema, os governos locais fazem concessões ao poder central a fim de 

aumentar sua capacidade militar ou diplomática, estabelecendo um pacto constitucional entre os estados 

autônomos. 
12Publicado no jornal A República em 3 de dezembro de 1870. 
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do Rio de Janeiro, ao passo que uma ala mais radical propunha o ideal separatista. 

As justificativas para as duas vertentes – os que precisavam da mão de obra escrava e 

os progressistas, que não mais a empregavam – se referem à discrepância entre o peso 

econômico de São Paulo em relação á sua pequena participação política no império. Como o 

ideal separatista não foi levado em frente, então prevaleceu a solução republicana. Nesse 

sentido, o partido republicano surgiu da crise do gabinete Zacarias13, que era membro do 

Partido Liberal. A divisão deste partido em consequência de tal crise acabou por criar o 

partido republicano, composto pela ala mais radical do partido liberal. Suas orientações 

políticas atendem aos interesses dos fazendeiros do Oeste Paulista no que se refere à 

concepção de federalismo e ao não posicionamento em relação ao abolicionismo. Além de 

contar com grupos urbanos que desejavam obter participação política no governo. 

A historiografia chama atenção para o fato de o partido republicano utilizar a questão 

do liberalismo e do jogo político no sentido de colocar os militares contra a monarquia, 

ganhando, cada vez mais, adesão e influência. Cabe ainda registrar que tudo isso ocorreu sem 

que resultasse de imediato em ganhos eleitorais no período subsequente à criação dessa 

organização partidária.  

Com o partido republicano ganhando adesão e procurando fazer com que o governo 

imperial incorporasse seus pontos de partida, Emília Viotti da Costa (1982) evidencia que os 

militares estavam descontentes em relação à falta de compensação depois da Guerra do 

Paraguai. Percebe-se que eles estavam ligados aos ideais republicanos, dando força às 

perspectivas desse governo. Isso mostra que como os militares eram, em suas perspectivas, os 

responsáveis por “salvar a pátria”. Apesar de suas diferenças, cada vez mais eles aderiam ao 

movimento em prol da república. 

Costa (1982) aborda que, em 1889, Ouro Preto, então ministro, sentindo que o regime 

imperial estava se fragilizando, apresentou à Câmara uma proposta que tinha o objetivo de 

esvaziar as propostas republicanas, demonstrando que a monarquia era capaz de ser dinâmica 

                                                 
13Conforme apresentado por Jurandir Marlerba (1999), o Gabinete era o local onde os Ministros de Estado 

tomavam decisões sobre as políticas locais e nacionais durante o Segundo Reinado no Brasil. Segundo Malerba, 

ele era composto pelo Chefe do Gabinete e seus secretários. Sua permanência dependia da satisfação que a 

Câmara dos Deputados e o Imperador tinham sobre ele. Se a Câmara dos Deputados não apoiava o Gabinete, 

cabia ao Imperador decidir qual se sobressaia ao outro. Segundo Malerba, Zacarias de Goes foi senador e 

ocupou, em vários gabinetes, as pastas da Marinha, do Império, da Justiça e da Fazenda, sendo organizador de 

três gabinetes (1999, p.191). Durante o reinado de Dom Pedro II, conforme aponta Campos Sales (1983, p. 13): 

“A queda do Gabinete Zacarias marca o fim do período conhecido como Conciliação. Desde 1862 uma quebra 

do Partido Conservador, que deu origem à Liga Progressista, acabou gerando o fenômeno de dois partidos 

liberais: os históricos e os ‘ligueiros’. A volta dos conservadores mais ‘duros’ com Itaboraí foi decisiva para o 

rompimento de parte dos liberais com a ordem monárquica, favorecendo a formação do Partido Republicano” 

que fazia frente ao poder moderador do Rei.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_reinado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Câmara_dos_Deputados
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o suficiente para atender às exigências econômicas e sociais então em voga. Mas, a Câmara 

age com desconfiança frente a estes propósitos e por essa razão, não aprovou o projeto, e o 

gabinete acabou sendo dissolvido, comprovando assim, a falta de flexibilidade dos grupos 

tradicionais14. De acordo com essa autora, “o enfraquecimento dos grupos tradicionais, que 

tinham sido o suporte da monarquia durante todo o império, abalou as bases do trono” 

(COSTA, 1982, p. 341). Com o retorno da questão militar,a república é proclamada. 

Ainda segundo Costa (1987, p. 361): “as divergências que se tinha em torno do que 

seria a república e a debilidade das classes urbanas fizeram com que as oligarquias 

continuassem no poder”. Apesar da participação política das camadas urbanas terem 

aumentado com o fim do voto censitário, o regime Imperial se tornou ainda mais fraco frente 

ao regime republicano que se instaurava. Porém, monarquistas – como é ocaso dos 

colaboradores do Jornal O Brazil – lutavam para conseguir manter o regime monárquico em 

vigência. 

Para a instauração da república, era preciso que as suas características fundamentais 

fossem apresentadas, seja qual fosse a sua fundamentação ideológica, para a qual concorriam 

a positivista, a francesa e a americana. Segundo José Murilo de Carvalho, em A formação das 

Almas, os modelos de república serviram de inspiração para diferentes direções que esta 

poderia tomar. A primeira se referia ao modelo americano. Este: considerava o conceito de 

liberdade moderna, concepção essa que se pautava na defesa da liberdade de se ter 

propriedade, de buscar a felicidade pessoal sem a interferência do Estado, escolha do trabalho, 

de exercício da fé religiosa. Além dessas defesas, a liberdade moderna se associava ao 

princípio de direito à participação política representativa15. Nesse modelo, a liberdade era tida 

a partir da organização e da ordem, pois representava uma perspectiva mais moderna de 

república, por ser caracterizada por seu aspecto representativo.  

A segunda opção se refere ao modelo jacobino que tinha como ideal a liberdade 

individual através da participação coletiva no governo16. Nesse modelo, a república tinha por 

referência o processo histórico revolucionário francês iniciado com a queda da Bastilha em 

1789. Deste modo, valoriza-se o conceito de liberdade da Antiguidade, que era a liberdade de 

participar de forma coletiva no governo, no qual as pessoas tinham autonomia para tomar 

decisões. Apesar disso, a forma de república jacobina não se preocupava muito com a 

                                                 
14No que concerne essa discussão, conforme apresentado por Costa (1982), faziam parte dos grupos tradicionais 

as oligarquias cafeeiras e açucareiras que após o fim da escravidão entram em crise, enfraquecendo o império. 
15Conforme Costa (1982), o modelo de liberdade moderna foi concebido a partir das ideias de Montesquieu  
16A partir de Costa (1982) averiguou-se que o pensamento de Rousseau serviu de inspiração para a concepção do 

modelo jacobino. 
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institucionalização e a ordem, e menos ainda com a estabilidade; o foco residia na revolução 

que instaurava a república.  

O terceiro padrão era a república positivista17, que se baseava no modelo Francês, com 

fonte teórica advinda da figura de Comte. Esse padrão era proveniente da Terceira república 

francesa. Preocupava-se com a governabilidade e com o exercício do poder que eram 

advindos de uma ditadura republicana que enfatizava o protótipo no qual o governo dirigia o 

povo que não tinha voz ativa. Nessa concepção, havia os ortodoxos e os não ortodoxos18.  

Essa república deveria ser conduzida por um ditador vitalício e o poder seria repassado 

conforme os desígnios dele próprio. De modo geral, a república positiva e a americana tinham 

como função organizar o poder, dando ênfase à atuação do coletivo. 

Carvalho (1990) mostra que o modelo que prevaleceu na experiência brasileira foi o 

americano, que acabou resultando num darwinismo republicano estabelecendo um regime 

autoritário corrompido pelas desigualdades sociais existentes no país. Segundo o autor, estes 

diferentes padrões de república foram defendidos por alguns atores históricos importantes que 

se rivalizaram no sentido de identificação do papel de cada um, no processo de proclamação 

da república. 

Desta forma, os partidários de Benjamim Constant e Deodoro da Fonseca se 

revitalizam no papel principal, Floriano Peixoto foi o consolidador e Quintino Bocaiúva o 

civil propagandista. Deodoro foi o fundador que disputou com o professor ou o sistematizador 

da república Benjamim Constant. Floriano é o que consolidou a república e Quintino foi o 

partidário da busca pela instauração da república. Observa-se aqui uma clara memória 

construída pelos partidários deles, com o objetivo de heroicizá-los. Carvalho (1990) explica 

que Deodoro foi o condutor militar da proclamação, que tinha como características principais 

a não aceitação dos civis no movimento de proclamação por entender que estes eram impuros 

e corruptos para tal intento. Não tinha um projeto de república bem elaborado. Suas 

pretensões eram de aumentar o poder dos militares do qual julgava de direito após a Guerra 

do Paraguai.  

Ainda, segundo o mesmo historiador, Benjamim Constant era a figura doutrinadora 

                                                 
17 De acordo com Costa (1982) a inspiração desse modelo esteve diretamente relacionado ao pensamento 

comteano. 

 
18 Conforme Pereira (1998), no Brasil houve o positivismo ortodoxo e o positivismo heterodoxo. O ortodoxo tem 

a ver com as ideias da Religião da Humanidade com pensamentos liberais de separação de igreja e estado. No 

qual as leis humanas é que são válidas e não atingem os aspectos metafísicos. Já o positivismo heterodoxo tem 

mais a ver com o positivismo de Comte. Nesse, a religião não deveria se basear apenas nas unidades 

sobrenaturais como deuses ou seres míticos, mas na busca pela moralidade do homem.  
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dentro do exército, e tinha uma visão sistematizada da república. Sua inspiração republicana 

era positivista, embora não ortodoxa. Pacifista, acreditava no fim do exército e, por ironia, foi 

ele quem conduziu a república. Suas concepções, assim como as dos positivistas ortodoxos, 

não tiveram fins práticos, apesar de terem sido incorporados alguns elementos no período de 

governo de Floriano Peixoto, como a separação entre Igreja e Estado. 

Se a vertente positivista por sua vez não foi capaz de influenciar em termos político-

ideológicos, a república brasileira, por outro lado, foi responsável por erigir todos os 

monumentos de exaltação republicana, tendo em vista que, na perspectiva de Comte, a arte 

deveria ter fins práticos e, para tanto, serviu aos positivistas brasileiros para construção de um 

imaginário republicano através de monumentos diversos, evocando a figura dos principais 

líderes do processo de derrubada da monarquia. Conforme atesta José Murilo de Carvalho, 

nesse sentido:  

 

 

A junção da doutrina comtista com a visão estratégica dos ortodoxos fez desses 

positivistas os principais manipuladores de símbolos da república. Se a doutrina lhes 

dava o conteúdo da simbologia, a concepção estratégica impulsionava-os para a ação 

com maior urgência do que a sentida pelos positivistas franceses, ou os europeus em 

geral, mesmo o de convicção comtiana (CARVALHO, 2011, p. 139).  
 

 

O papel de Quintino Bocaiúva então fica em segundo plano, uma vez que a república 

fora proclamada pelos militares a partir da manipulação de símbolos. Porém, Bocaiúva 

articulou e auxiliou para que o exército entrasse na causa republicana. Incluía nessa 

articulação Benjamim Constant, uma vez que Bocaiúva defendia a república representativa 

aos moldes da americana. 

 Segundo José Murilo de Carvalho (2004) no livro Os Bestializados, percebe-se que, 

durante o início da república, a cidade do Rio de Janeiro não aceitaria muito bem o 

republicanismo instaurado e, por isso, teria passado por uma fase de turbulência, pois, com o 

novo regime, estavam ocorrendo várias transformações de natureza econômica, social, 

política e cultural. A população estava se diferenciando em termos étnicos de estrutura e até 

de número de habitantes, visto que, com a escravidão abolida, o país recebera imigrantes para 

o trabalho. Essa mudança na cidade não ocorrera simplesmente com o regime republicano, 

pois nos últimos anos do império, o número de pessoas no Rio de Janeiro já era grande, 

agravando assim os problemas de habitação, de emprego e de saúde pública, e aumentando 

também o índice de mortalidade, devido a cidade não oferecer possibilidades de bem estar 

social. 

A promessa de que a república traria melhorias fez com que houvesse indignação por 
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parte de pessoas que não acreditavam que a proclamação desse regime era capaz de 

estabelecer renovação na política e atender assim as novas perspectivas e expectativas. 

Conforme Costa (2007), a promessa de que na república todas as classes sociais participariam 

de alguma forma nas decisões do país foi um dos causadores da desilusão sobre o novo 

regime. Com isso, as mudanças ocasionadas com a instauração da república se tornaram 

desfavoráveis, pois muitos trabalhadores acreditavam que o novo regime seria propenso de 

progresso maior, por esse aspecto os opositores da república organizavam partidos, 

promoviam greves e até revoltas com o uso de violência. 

Uma das revoltas de maior destaque no país foi a revolução federalista. Conforme 

Flores (2006), este foi um conflito político, ocorrido entre os anos de 1893 e 1895, que 

desencadeou uma revolta armada. A revolta atingiu também o Paraná e Santa Catarina. Ela 

ocorreu devido a essa insatisfação dos federalistas com o domínio político de Júlio de 

Castilhos que fazia parte do Partido Republicano Riogradense. Os federalistas eram também 

contrários a algumas políticas implementadas após a Proclamação da república e por isso 

exigiram uma revisão da constituição. 

 Em fevereiro de 1893, os federalistas, como golpeadores, pegaram em armas para 

derrubar o governo de Júlio De Castilhos, mas o então presidente do Brasil naquele momento, 

Floriano Peixoto, se colocou ao lado do governo gaúcho. Por conta dessa intervenção do 

presidente brasileiro, o conflito acabou tomando âmbito nacional, pois os opositores de 

Floriano passaram a defender o movimento federalista no Rio Grande do Sul. 

Fores (2006) aponta que, com armamento comprado por Silveira Martins, foram 

organizadas tropas, que estavam sob o comando do general Luís Alves Salgado, um 

republicano que era oficial do exército e que se juntara aos revoltosos. A partir de então, as 

forças revoltosas não paravam de aumentar. Com os acontecimentos aflorando também na 

capital da república, os revoltosos achavam que poderiam avançar pelos estados sulinos e por 

São Paulo e, assim, apossar-se do Rio de Janeiro. Há então os avanços das tropas federalistas 

pelo país. 

 Os revoltosos que permaneceram no Rio Grande do Sul também impuseram pesadas 

baixas às tropas governistas. Conforme Flores (2006), logo surgiram desavenças entre o 

governo provisório de Desterro – capital provisória dos rebeldes, atual Florianópolis – o 

exército federalista e as lideranças civis e militares antiflorianistas. Silveira Martins, que 

estava no exílio, passou a exigir a autoridade do governo provisório, e Rui Barbosa reclamou 

do chefe do governo provisório.  

Segundo Flores, com esses aspectos, “as resistências florianistas no Rio de Janeiro, e a 
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aglutinação das forças federais e estaduais nos estados sulinos, principalmente no Rio Grande 

do Sul, em torno da salvação da república fariam, a partir de março de 1894, o fluxo das 

batalhas perderem para o lado do legalismo, defendido por mão de ferro por Floriano Peixoto 

e Júlio de Castilhos” (2006, p. 79). Com isso observa-se que os federalistas tiveram algumas 

vitórias no começo do movimento. Sob a liderança de Gumercindo Saraiva, os federalistas 

avançaram sobre Santa Catarina. Em janeiro de 1894, os federalistas se uniram aos 

participantes da revolta da Armada, entraram no estado do Paraná e tomaram a cidade de 

Curitiba. No final de 1894, o movimento federalista perdeu força. Na batalha da Lapa, no 

Paraná, as forças federais de Floriano Peixoto venceram os revoltosos.  

 Os federalistas foram então perseguidos, abandonaram a luta e se exilaram na 

Argentina. Conforme Flores (2006), consolidava-se, assim, uma república oligárquica com 

cidadania exclusiva para os grandes proprietários, os barões do café e os coronéis com seus 

vastos domínios privados. Com a chegada de tropas paulistas, os federalistas tiveram que 

recuar. A paz foi assinada em 23 de agosto de 1895, na cidade de Pelotas, e selou a derrota dos 

federalistas. A revolução federalista pode ser compreendida dentro desse contexto histórico de 

insatisfação com o regime republicano, recém-instalado no país após o 15 de novembro de 

188919. 

Posto uma das principais revoltas ocorridas no processo de consolidação da república. 

Destaca-se nessa pesquisa que, em oposição a esses ideais de que o novo regime seria a 

salvação do Brasil, existiam os monarquistas. Outro historiador, que aborda essa transição 

política, mostra também as perspectivas destes opositores ao regime recém instaurado, Noé 

Freire Sandes, em seu livro A Invenção da Nação: Entre a monarquia e a república (2011). A 

obra entrelaça a história política à cultural e trata das caracterizações produzidas na época da 

Independência e de outros momentos do século XIX, lembrando a importância das 

representações para preservação de momentos históricos. Nesse aspecto, logo no início do 

livro, antes de abordar o seu objeto de pesquisa, Sandes (2011) afirma que nos anos iniciais do 

novo regime, a formação de uma memória antimonárquica perdia terreno na medida em que a 

república se afundava em crises políticas que denunciavam a nova ordem, por isso, ele aborda 

que a posteriori, quando o novo Regime já tinha 32 anos, ele apresentava sinais de desgaste, 

demonstrando assim que nem todos estavam satisfeitos. 

Vale destacar que os historiadores são unânimes ao afirmarem que a república 

brasileira surgiu em uma sociedade profundamente desigual e hierarquizada. Ela foi 

                                                 
19Conforme Martins e De Luca (2015), nesse período, como medida de combate às revoltas verificadas no 

período de Floriano Peixoto, seus poderes foram aumentados, a imprensa censurada e estado de sítio declarado. 
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proclamada num momento de intrigas em que também se via uma fervorosa especulação 

financeira, que, em certa medida, foi causada pela abolição da escravidão20. Nessas 

características, percebe-se que era impossível se pensar em virtude republicana sem pensar na 

soma dos interesses individuais com os interesses coletivos. 

Nessa perspectiva, o jornal O Brazil tenta mostrar que essas fragilidades de crises na 

república abalam a expectativa dos que viram emergir esse novo regime. Ele é pontual na 

medida em que o periódico não se mostra como mais um modelo de república, mas como uma 

instituição que buscou retornar com o império a fim de derrubar os ideais republicanos que 

cediam, com o intento de favorecimento do coletivo. 

No âmbito da disputa entre esses ideais monarquistas e republicanos, José Murilo de 

Carvalho aponta que no início da república havia perseguição contra os pobres, capoeiras e 

negros principalmente, e isso fazia com que esses fossem mais adeptos ao monarquismo. Por 

isso “permanece o fato de que os republicanos não conseguiram a adesão do setor pobre da 

população, sobretudo dos negros” (CARVALHO, 2004, p.30). Como essa camada da 

população era numerosa, o novo regime estava correndo risco de fragmentação, mostrando 

que, por muitos, as perspectivas republicanas foram frustradas.  

Como visto anteriormente, tendo em vista a historiografia atual, a partir de uma 

comparação dos estudos existentes sobre a passagem do império para a república, notou-se 

que poucos são os autores que tratam essa passagem a partir dos monarquistas. Quase não há 

estudos que tratam da existência desses opositores à república que tentaram, de alguma forma, 

lutar para que se retornasse a monarquia no Brasil.  

Uma dessas pesquisadoras sobre os monarquistas na primeira república é Maria de 

Lourdes Mônaco Janotti em Os subversivos da República. Nesse livro, a autora explica que os 

movimentos monarquistas ocorridos no início da república foram ignorados pela 

historiografia por não ter grande relevância, uma vez que foram “exilados do poder”. A autora 

relata que “o estudo do comportamento dos monarquistas recupera para a história do Brasil a 

visão dos destituídos do poder, bem como revela aspectos da violência como prática de 

dominação” (JANOTTI, 1986, p. 8). Dessa forma, a autora afirma que na passagem do 

                                                 
20 Conforme Vainfas (2002), o Vale do Paraíba entra em declínio graças à decadência da produção cafeeira e 

açucareira, mas o Oeste paulista está a pleno vapor com a expansão cafeeira. A diversificação econômica se dá 

também em razão do reinvestimento dos excedentes produzidos nas lavouras de café. Temos que considerar 

também a questão do fim da escravidão que impactou diretamente nas lavouras cafeeiras. Segundo Vainfas 

(2002), em razão da decadência das lavouras cafeeiras do Vale do Paraíba, ocorreu uma diversificação 

econômica no Brasil, em especial na indústria têxtil. Da década de 1870 até o final do período imperial ocorreu 

um aumento de capitais investidos no setor industrial, mas já no período republicano temos a diminuição 

considerável dos percentuais investidos no setor. 
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império para república não havia apenas as divergências em relação ao modelo de república, 

mas também havia oposição ao governo que se instaurava. 

Segundo Janotti, havia dois grupos monarquista distintos de opiniões que divergiam 

entre si: de um lado “a dos que achavam que a situação era reversível” e, assim, poderia voltar 

o regime monárquico, do outro, “aqueles que aderiram à situação”, sendo assim, 

“restauradores de um lado e neorrepublicanos de outro” (JANOTTI, 1986, p. 8). Os 

inconformados buscaram várias formas de contestação ao regime republicano, de forma que 

fizeram protestos e manifestos coletivos; pronunciamentos diversos, agindo, muitas vezes, a 

partir da imprensa, desmoralizando até mesmo o próprio país com o novo governo, com o 

intento único de influenciar o Brasil a articular o retorno do império. Um desses grupos que 

buscavam a restauração por meio da imprensa foi o jornal O Brazil. 

Por ter ocorrido várias manifestações em prol da restauração do Império, o que é 

relatado também pelo periódico O Brazil, como, por exemplo, em sua 2º ediçãocom “O 

Manifesto dos monarquistas de São Paulo”, percebe-se que o movimento monarquista não era 

uma forma de luta qualquer, pois ele era claro em seu combate ao novo regime, vejamos: 

 

 

(...) A república proclamada a 15 de novembro de 1889 nasceu já tocada de morte. 

Obra do positivismo infiltrado no exército e na armada, inteiramente em desacordos 

com os sentimentos e necessidades do povo brasileiro; a república repudiou a Deus, 

julgando-o inútil, as instituições novas não se fizeram esperar os frutos desse falso 

princípio. Desde logo na ordem social começaram a brotar as sementes da anarquia. 

Tudo têm sido incertezas e confusões. 
Em todos os rumos do serviço público, a ideia do dever se enfraqueceu: a 

desorganização foi completa: a moral foi em suma, eliminada, como obstáculo a 

consolidação da república e só se falava na satisfação dos apetites como meio (...). 
Todos viram o desenfreado jogo de títulos na bolsa, pelo efeito das concessões de 

todas as espécies dadas a certos bancos, companhias e indivíduos, em manifesta 

defraudação da riqueza pública (...). (O BRAZIL, 1895, p.1) 
 

 

A partir dessa publicação no O Brazil apreende-se que esse último parágrafo está se 

referindo a política de encilhamento que pode ter contribuído de maneira significativa para os 

que falavam acerca da monarquia, tendo em vista que se iniciou um processo de crise 

econômica no novo regime instaurado. Iremos abordar um pouco sobre essa política, o quão 

ela foi prejudicial para economia naquele momento.  

O final do século XIX no Brasil foi marcado por crescimento e instabilidade da 

economia. Nesse período ocorreu no país a crise do encilhamento, a primeira grande crise 

econômica da república que ocorreu durante o governo provisório. A economia do país era 

essencialmente agrária, baseada na exportação de café. Existia no Brasil uma indústria 

crescente que já fora iniciada ainda durante o governo de D. Pedro II, que, conforme também 
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apresentado pelos colaboradores do jornal, era preocupado com o desenvolvimento do país 

que, sendo independente, deveria andar com suas próprias pernas. 

Como é observado a partir Costa (2007), essa indústria que surge no império é voltada 

basicamente para a questão da subsistência da agricultura e manufatura do café. Quando é 

instaurada a república, se forma o governo provisório e vai se formando um ministério, 

também provisório, sob a direção de Rui Barbosa, ministro da fazenda, levando ao início da 

crise do encilhamento. A ideia dele era que o país se industrializasse para assim se 

desenvolver. O Brasil era altamente dependente de outras potências econômicas sendo 

necessário investidores que criassem ou abrissem indústrias no país. Segundo Filomeno 

(2010), os latifundiários e as classes médias urbanas eram os que tinham capacidade para 

fazer tamanho investimento, mas muitas vezes não tinham o poder monetário. Diante dessa 

realidade, Rui Barbosa vê a possibilidade de abrir linhas de crédito com sistemas de 

empréstimos.  

De acordo com Filomeno (2010), para garantir isso, Rui Barbosa aciona a casa da 

moeda para imprimir mais papel moeda para garantir essa linha de crédito aos futuros 

industriários. Isso gerou a desvalorização da moeda nacional devido o seu lastro, causando 

uma enorme onda inflacionária e provocando a falência de muitos empreendimentos 

industriais. O fato gerou uma grande insatisfação por parte dos cafeicultores, que não 

apoiavam o desenvolvimento do setor industrial e queriam que todo e qualquer investimento 

existente fosse liberado apenas pra eles.  

A partir dessa publicação, observa-se que este documento no Jornal não trata de crises 

inventadas, mas vividas pelos colaboradores. Destaca-se então que o periódico O Brazil 

utilizou-se também desse momento de crise financeira nos anos iniciais da instauração da 

república para fazer críticas ao governo recém-instaurado.  

Outro aspecto destacado nesse artigo é que ele apresenta a crise que envolve as 

vertentes de república a serem seguidas após a sua instauração e que está ligada aos modelos 

apresentados para a consolidação do regime republicano no Brasil, tal qual já fora apresentado 

anteriormente. Por causa de declarações como esta, leva-se em consideração que esse 

periódico podia mesmo sofrer constante ameaças por parte dos republicanos que temiam as 

ações monarquistas21. Por terem sido vistos como uma ameaça, os ditos adeptos ao 

monarquismo tomavam certas medidas para se manterem fortes; e uma dessas formas era agir 

através da opinião pública a partir da imprensa. 

                                                 
21 A questão da repressão à imprensa nos anos finais do século XIX será discutido adiante nessa pesquisa. 
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Janotti (1986, p. 9) aponta como um aspecto importante que os estados que mais 

obtiveram grupos manifestantes foi o Distrito Federal do Rio de Janeiro, que era a capital do 

país, e o estado de São Paulo, que era detentor, sobretudo, do poder econômico. Segundo essa 

autora, com o intuito de deter o poder vigente, que para eles era ilegítimo e destruidor da 

pátria, o partido monarquista foi fundado por volta do final de 1895, primeiramente em São 

Paulo e logo a seguir na capital federal. A partir da presente pesquisa, percebeu-se, como está 

referenciado no jornal O Brazil, que, após o período de repressão à imprensa iniciada em 

1895, os adeptos do regime imperial fundaram o primeiro jornal monarquista no Rio de 

Janeiro. Este serviu para expressar suas opiniões e, com isso, encontrar uma maneira de 

influenciar seus leitores. Esse foi o caso do jornal O Brazil do Rio de Janeiro. 

Janotti expõe que o partido monarquista organizou-se como centro monarquista na 

cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo (1986, p. 9). Segundo a autora, foram as 

organizações mais formais de propósitos de restauração. O jornal O Brazil, que também entra 

em cena nos mesmos anos de instauração desses centros monárquicos, possuía os mesmos 

propósitos de acabar com a república. Esse jornal se mostra legítimo e registrado,  possuindo 

um despache no Diário Oficial da União no ano de 189522, mostrando que não era um órgão 

escondido. 

Para além do trabalho de Janotti (1986), o silêncio em torno do debate sobre os 

movimentos monarquistas de resistência republicana foi quebrado em alguns outros estudos23. 

Apreende-se que existem poucos trabalhos que se preocupam em tratar a questão, e muitos 

dos que falam apenas citam o quanto era forte o sentimento de retorno do regime por parte, 

principalmente de intelectuais. Nesse sentido abordaremos três autoras que discutem esses 

aspectos.  

Amanda Muzzi Gomes (2006) faz uma análise do termo jacobinismo, em seu texto 

cujo título é “Jacobino: abordagem conceitual e performática”, fazendo uma leve referência à 

influência monarquista na primeira república, para mostrar como um grupo ativo lutou para 

que a república se consolidasse. A autora faz uma comparação das experiências de 

monarquistas restauradores e com a dos jacobinos, que eram dois grupos rivais. Ela enfatiza 

suas atuações na conjuntura de transição entre a presidência militar de Floriano Peixoto e a 

                                                 
22 Requerimento de despache encontrado no diário oficial da união do ano de 1895 disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1692704/pg-7-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-26-11-1895>.acesso 

em: 10 nov. 2016.  
23Citam-se: Amanda Muzzi Gomes, em Monarquistas restauradores e jacobinos: ativismo político; Ulisses 

Pinheiro Lampazzi, na obra Em busca do império: a trajetória intelectual e política de Eduardo Prado; Izabel 

Andrade Marson, em Da restauração da monarquia à conciliação com a república: diálogo entre textos, 

escolhas políticas de Nabuco episódios da primeira década republicana; Igor Guedes Ramos, em A 

historiografia dos vencidos da Primeira República: Uma análise historiográfica e conceitual. 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1692704/pg-7-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-26-11-1895
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civil de Prudente de Moraes. Muzzi produziu alguns trabalhos referentes a essa temática tendo 

como referenciais pensadores como Reinhart Koselleck e Quentin Skinner. Sua obra, 

portanto, é analisada a partir dos conceitos e contextos da época. Ela apresenta a visão 

daqueles que foram esquecidos por muito tempo pela historiografia, mostrando como os 

vencidos da história lutaram e reformularam políticas de retorno do regime monárquico.  

Izabel Andrade Marson (2009) trata dos projetos reformistas que entraram em embates 

políticos nos primeiros anos da república. Dentre esses, ela coloca a questão do perfil do ideal 

monarquista; como muitos lutavam para o retorno da monarquia, tratavam como seria esse 

retorno e sob qual vigência. Por outro lado, a autora trabalha as estratégias dos 

contemporâneos da época para reverter a ordem republicana instaurada para um modelo 

melhor de república. A autora faz um balanço comparativo com a monarquia nos dez 

primeiros anos da república através de coletânea escrita por importantes lideranças 

monarquistas como: Afonso Celso de Assis, Figueiredo Visconde de Ouro Preto; Carlos de 

Laet, Gal. Cunha Matos e Theodoro Sampaio. Vemos a partir de Marson que eram fortes os 

sentimentos de retorno à monarquia e os projetos de qual modelo que pretendiam seguir com 

o retorno do império. 

Igor Guedes Ramos e André Luiz Joanilho (2011) fazem uma análise sobre a 

historiografia dos vencidos da primeira república de cunho historiográfico e conceitual. Os 

autores tratam a questão de que muitos historiadores desconsideram a possibilidade de que no 

início da república no Brasil havia tentativas de desarticulação do regime vigente, eles 

mostram a luta de monarquistas e republicanos desiludidos para que se retornasse ao antigo 

regime a partir da memória dos vencidos. Seu referencial teórico é composto por autores 

como Marx, Edward Thompson e Roger Chartier. A partir de Chartier, ele vai fazer uma 

análise culturalista que apresenta as práticas e representações dos movimentos monarquistas 

do século XX. A partir de Thompson e Marx eles fazem um balanço dessa produção 

historiográfica para tentar compreender as mudanças teórico-metodológicas ocorridas na 

década de 1980, e também realizam o debate conceitual em torno dessas mudanças. Suas 

contribuições colocam em evidência o fato dos monarquistas não terem desaparecido com o 

fim do império, pelo contrário, eles se fizeram presentes até mesmo no século XX. 

Noé Freire Sandes (2011), como também Maria de Lourdes Monâco Janotti (1986), 

aponta que a historiografia retomou a leitura do passado a partir também de representações 

dos que tinham intentos de retorno do império. Sandes (2011) afirma que nessas 

representações, como é o caso da figura de Dom Pedro I, havia enaltecimento ao regime de 

governo deposto. Conforme o autor: 
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A experiência monárquica carregava um sentido de orientação que parecia escapar 

ao regime republicano, envolto na tarefa de ordenar, minimamente, as forças 

regionais em disputa. Nessa conjuntura, a reverência ao imperador ganhou 

legitimidade, assumindo ares de recalque, conforme avaliação de Luís Martim em 

seu livro O Patriarca e o bacharel (1953) (SANDES, 2011, p.11) 
 

Diante, então, do intento de explorar os movimentos de retorno da monarquia durante 

o Brasil república, assim como os autores citados, trazemos um jornal que foi publicado entre 

os anos de 1895 e 189624, e que se intitulava como órgão monarquista. Esse jornal se insere 

no contexto em que a república ainda não havia completado dez anos. Deste modo, em meio a 

não consolidação da república, o periódico em questão se apresentava como um órgão 

monarquista, comercial e industrial, de propriedade de Sousa Ramos e companhia. Apesar da 

expressão “companhia” ter sido usada pelo próprio periódico, não foi possível identificar os 

nomes ligados a ela. A hipótese assumida nesse trabalho é que o termo “companhia” refere-se 

aos inúmeros colaboradores, não sendo possível afirmá-los como também proprietários do 

jornal O Brazil, assim como Souza Ramos. Pode ser um recurso para evitar processos sobre 

os demais. O periódico começou sua publicação no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 

1895, e a última publicação que tivemos acesso foi no dia 11 de julho de 1896. Esse jornal foi 

publicado duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. 

  A partir de fontes historiográficas do período e do jornal O Brasil, percebe-se que, 

enquanto os republicanos buscavam formas de consolidar o regime recém-instaurado, os 

monarquistas por sua vez estavam na luta pela restauração, a partir da organização de 

pequenos grupos com pessoas importantes, do império. Dentre esses pequenos grupos, 

jornalistas e pessoas letradas que fossem capazes de levar os ideais monarquistas, 

desqualificando a república como forma de governo ideal para os brasileiros. Segundo Janotti 

(1986) a primeira das atitudes foi, em 1895, fundar o Partido Monarquista em São Paulo e 

junto com este fazer um manifesto em prol do retorno da monarquia, apontando as 

fragilidades da república, a fim de brigar pela deposição do governo.  

 Em 1896, conforme posto por Janotti (1986), inaugurou-se o Centro Monarquista no 

Rio de Janeiro, formado por partidos que eram ligados a políticos de província, portadores de 

títulos nobiliárquicos, funcionários da burocracia estatal, bacharéis em Direito, católicos 

radicais dentre outros personagens insatisfeitos com o regime instaurado em 1889. A autora 

apresenta que o objetivo de restauração em comum se devia ao fato de haver ressentimento 

pela perda de cargos ou privilégios, pelos sentimentos antimilitaristas, e até mesmo o 

                                                 
24 Não foi possível identificar a data do último número do periódico O Brazil. Todavia, os únicos números 

encontrados desse periódico foram publicados entre os anos de 1895 e 1896. Daí inferir-se que esse jornal não 

circulou para além do ano de 1896. 
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conservadorismo religioso. Esse movimento foi ativo no período de 1889 até 1910, apoiado 

por jornalistas e escritores que organizaram agrupamentos greves e revoltas.  

 A crise da 1º república é apontada por muitos historiadores como aquela que remete ao 

conflito entre conservadores e liberais no período imperial e que continuou com o novo 

regime, que culminou na destruição do sistema político vigente. Começam a surgir grupos 

políticos, como os monarquistas, que Janotti (1986) aponta como grupo composto pela facção 

liberal do império.  

 Nessa disputa, Janotti (1986) aponta como os atos dos subversivos incomodavam as 

práticas de Estado dos republicanos. Os escritores monarquistas, mesmo negando, tinham 

envolvimento em revoltas e conspirações, por conta disso sofriam violências por parte dos 

republicanos, principalmente os jacobinos, um dos fatores da crise na primeira república.  

 Muito dessa opressão se dava contra jornais, como A Liberdade, O Apóstolo e a 

Gazeta da Tarde, órgãos monarquistas que foram invadidos e saqueados, mas sem vítimas 

fatais. Entretanto, nesse período, havia liberdade de imprensa, então porque dos abusos contra 

esses órgãos monarquistas? Janotti (1986) explica que as ameaças aos jornais monarquistas 

eram realizadas por ativistas republicanos. Os monarquistas por sua vez, usavam armas como 

forma de se defenderem dos atentados. Os republicanos acreditavam em políticos culminados 

com alguns órgãos da imprensa a fim de desprestigiar o regime instaurado, ou seja, 

levantamos a hipótese de que muitos ativistas políticos opositores usavam da imprensa para 

desprestigiar o regime instaurado a fim de acabar com o mesmo. Por esses aspectos, 

pensavam em formas de não deixar o movimento pelo retorno crescer a ponto de depor a 

república. 

 

 

1.2 A educação na primeira república: quem lia e se expressava por meio de jornais? 

 

 

 Em face aos objetivos dessa pesquisa, se fez necessário abordar a quem o jornal era 

dirigido, posto que a sociedade brasileira do final do século XIX não tinha uma maioria de 

pessoas letradas que liam jornais. O objetivo desse tópico é situar o lugar social de O Brazil, 

para análise de quem lia e produzia jornais, no começo da república, para assim, entender a 

importância deles, principalmente na sociedade carioca. 

 No início da república no Brasil, a educação não era para todos, “foi ao longo da 

história republicana, um bem escasso de privilégios de poucos” (BOMENY, 2001, p.15), era 

basicamente para a elite e brancos. A escola que era oferecida para membros das classes 
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inferiores e para os desafortunados era de nível profissional, isso quando dispunha de vagas, 

pois eram pouquíssimas instituições educacionais para esse fim e menor ainda o número de 

vagas para negros. Jamil Cury afirma que “a época da independência, então, apenas por 

exclusão sócio étnica, 40% dos habitantes não só não teriam acesso à educação como também 

não eram tidos como cidadãos” (2008, p.211) mostrando que sempre os mulatos e o “povo” 

eram desprovidos do meio educacional. No que concerne a esta pesquisa, anteriormente 

vimos que, segundo José Murilo de Carvalho, a perseguição às camadas mais pobres da 

sociedade fazia com que eles aderissem ao ideal de retorno do regime monárquico. Nota-se, 

porém, que as desvantagens desse grupo eram justamente a questão do letramento, pois não 

divulgavam suas rejeições ao sistema a partir de jornais, mas por outro lado faziam críticas a 

partir da forte cultura oral da época.  

Para entender como a educação é extremamente importante num movimento de luta 

política, iremos abordar como ela se dava naquele contexto histórico. Grande parte da 

população brasileira estava alheia aos acontecimentos de 1889. A educação no final do século 

XIX era basicamente para o homem adentrar no mercado de trabalho, porém, isso ocorre aos 

poucos, pois esse homem tem algumas relutâncias. Segundo Cunha (2000) eles só adentram 

no mercado de trabalho quando observavam que os ofícios não eram os mesmos feitos pelos 

escravos, assim eles achavam que deviam ser seus próprios patrões, serem os mestres de tal 

oficio que queriam praticar. Como havia pouco tempo desde a abolição da escravidão, era 

comum os trabalhadores livres não quererem praticar as antigas ocupações escravas, pelo fato 

do pré-conceito sobre tais profissões.  

Através de Oliveira (1984) nota-se que, com o fim do império e a ascensão da 

república, não se tem mais uma constituição escravagista. As linhas mestras da república se 

formaram no contexto de um mercado livre. Na medida que as relações sociais passam a ser 

monetizadas, o que significa que as pessoas vão comprar e vender, começa-se a introduzir a 

produção para o consumo. Na passagem do século XIX para o século XX, aumentam-se os 

aspectos estruturais, visto que a transição do trabalho escravo para o livre assalariado se 

caracterizou pela divisão social do trabalho. A educação passa a ter um papel de sedimentação 

de ideias de ordem e de paz, pois busca cumprir a missão de superar a extrema pobreza 

(Oliveira, 1984). 

 As instituições de ensino nesse período são voltadas para a educação profissional, o 

que leva à dificuldade dos trabalhadores em terem uma percepção sistematizada da mudança 

de regime. Na primeira república as escolas vão sendo remodeladas. Exemplo disso são os 
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acolhedores25, que não deixaram de existir, mas a partir deles foram se formando novas 

instituições de ensino. As instituições educacionais não se voltam para educação intelectual, 

mas sim para qualificação da mão de obra. Assim o letramento e a leitura não fazem parte de 

grande parte da população daquele período, e as camadas menos favorecidas têm pouco 

acesso aos jornais, embora, como referido anteriormente, algumas dessas pessoas de origens 

mais simples também faziam parte do movimento que buscava o retorno do império. 

 A partir também de Soligo (2010), podemos perceber que nesse período de pós-abolição 

e passagem do regime monárquico para o republicano não houve grandes transformações na 

área da educação no Brasil. O autor mostra que, apenas com a demanda social pela educação, 

é que a população não pertencente à elite passa a querer entrar na escola, pois vê nela a 

possibilidade de crescimento. Como a sociedade se urbanizava e se capitalizava se 

desenvolvendo, o analfabetismo é tido como um problema e por isso a alfabetização é 

necessária para as novas demandas do mercado capitalista que continuavam se instaurando.  

 Observa-se que a educação não atendia a todos, pois o Estado não tinha grandes 

preocupações com essa área e, por isso, não disponibilizava verbas suficientes para demandas 

das regiões. Os que estudavam eram filhos daqueles que podiam pagar, ou aqueles pobres e 

negros para quem a Igreja e as relações de compadrio ofereciam apoio para que estudassem. 

Os dados mostram que em 1920 a população total do Brasil segundo Gilberto Amado “era de 

30.635.605 no qual possuíam apenas 7.493.357 pessoas alfabetizadas na Capital da província 

o Rio de Janeiro, apenas 24,7% da população eram alfabetizadas” (Amado, 1990, p.66), sendo 

que bastava saber escrever o nome para ser considerado letrado. Então, no final do século 

XIX, os índices de letramento poderiam ser bastante inferiores se percebermos que no início 

do século XX era pequeno o número de pessoas que sabiam ler, frente ao número de 

habitantes da cidade. 

De Luca (2008) também aborda que a imprensa nos primeiros anos da república, no 

que se refere aos leitores, nos anos de 1890, apenas cerca de 15% da população brasileira era 

alfabetizada. Essa porcentagem só aumentou um pouco, chegando a 25% da população, nos 

anos 1900. Segundo a autora o que se destacava da imprensa da época é que ela sempre 

disputava a preferência dessa pequena porcentagem de leitores, pelo fato de sua renda 

depender das vendas de edições e dos anunciantes que colaboravam para a circulação dos 

exemplares. 

 Mostrar essa questão da alfabetização e de quantas pessoas tinham acesso à educação 

                                                 
25 Os acolhedores tratados aqui eram pessoas que apadrinhavam estudantes para oferecer-lhes educação, seja ela 

intelectual ou voltada para o trabalho. 
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escolar é interessante para entender quem eram os leitores e quem podia ter acesso aos 

jornais. Como vimos, eram poucos os alfabetizados que sabiam ler e escrever, em número 

menor que os percentuais apresentados, pois já era considerado letrado quem apenas sabia 

escrever o nome. Então eram raríssimos os cidadãos ativos na leitura de periódicos, devido a 

esse número pequeno de leitores no início da república. Aqueles que estavam situados nas 

camadas da população que tinham acesso à leitura, eram os que possuíam interesses políticos 

mais claros, eram os que tinham privilégios na monarquia e que tentaram se manter com o 

novo regime. 

 Extrai-se então que quem tinha acesso aos periódicos fazia parte das camadas mais 

privilegiadas, e estes eram os que estavam ativos na luta em prol do retorno do império, 

embora eles contassem com a simpatia de ex-escravos e trabalhadores decepcionados com o 

regime em vigência que tinham uma esperança de ascensão nesse novo Estado.  

 

 

1.3 Jornal O Brazil: descrição, lutas, intuitos e memória enaltecedora da monarquia. 

 

 

Mesmo nesse período de pouco letramento e com dificuldades de se manter um jornal 

funcionando por conta de repressão, dentre outros fatores apontados neste capítulo, o jornal O 

Brazil se vê na necessidade de ser opositor ao governo a partir de suas publicações. No 

período em que se tem conhecimento de sua circulação (1895-1896), foram publicados 57 

números com o mesmo ideal difundido pelos proprietários: de legitimar o retorno do império, 

tanto na cidade de sua publicação quanto em todo Brasil. Dentre esses textos se têm cerca de 

240 artigos e editoriais publicados no jornal durante o período de 15 de novembro de 1895 a 

11 de julho de 1896. O jornal era estruturado com cinco colunas, tendo nas duas primeiras 

páginas artigos e editoriais e a partir da terceira página anúncios e propagandas comerciais. 

Em relação à tiragem, observa-se que na primeira edição as publicações eram feitas apenas na 

cidade e capital do Brasil, o Rio de Janeiro. A partir da segunda edição, o jornal é agenciado 

por colaboradores de Minas Gerais e São Paulo e as tiragens a posteriori também são 

mandadas para outros estados, com intuito de buscar colaboradores e simpatizantes do regime 

monárquico. Os valores das edições do jornal eram de 200 reis por números avulsos, o valor 

para quem obtinha assinatura anual era de 24$000 reis, e para a assinatura semestral, de 

15$000 reis. O jornal possuía cerca de 60 articulistas, alguns com mais de 15 publicações em 

várias edições do jornal. Garcia Júnior, por exemplo, publicou em 19 edições com 12 

publicações de mesmo conteúdo. Luiz Francisco da Veiga publicou em 18 edições, e assim 
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muitos outros colaboradores possuem vários artigos com o propósito de defesa a favor do 

retorno do império no Brasil26. 

A partir da análise do periódico O Brazil e do andamento da pesquisa, evidenciou-se 

que em alguns dias não foi possível garantir a publicação do número, segundo o próprio 

editorial do jornal, por problemas na tipografia. Embora não seja possível afirmar que a não 

publicação de alguns números estivessem diretamente relacionada à repressão ao periódico 

por parte do governo, tampouco se pode concluir que seus produtores foram vítimas de uma 

repressão ou de censura de qualquer tipo. Todavia, é preciso ter em conta que O Brazil foi o 

primeiro jornal a se declarar opositor ao Estado republicano – cujo antagonismo está marcado 

na própria data de lançamento do jornal: 15 de novembro – o que explica o fato de seus 

colaboradores anunciarem frequentemente o fato de sofrerem inúmeras represálias. 

Segundo seus colaboradores, O Brazil era uma folha propagandista dos princípios 

monarquistas e da liberdade do povo brasileiro que reunia pessoas que estavam insatisfeitas 

com o novo regime. O jornal transmite a ideia de que a monarquia, mesmo com a república 

estabelecida como novo regime, não se apagou da consciência nacional, pois, para os ditos 

monarquistas, era uma instituição que foi por dezenas de anos a condição da felicidade e da 

prosperidade nacional, como era indicado pelo proprietário M. S. Ramos no Expediente e no 

editorial cujo título é O BRAZIL, ambos publicados em seu primeiro número lançado em 

15/11/1895, como forma de protesto revolucionário da república. Conforme explicitado na 

primeira edição do jornal, eles procuravam implantar no seio da cidade, por meio de suas 

publicações, a proposta de retorno do regime de governo monárquico, argumentando que a 

república era um regime tirano. A proposta apresentada pelo jornal era de escrever contra a 

república, considerada como “anárquica” e “deplorável”. Ao mesmo tempo, escreviam para 

exaltar os feitos do império.  

Os redatores do jornal diziam acreditar na superioridade e excelência da constituição 

monárquica, pois, para esse grupo, esse regime era verdadeiro e legítimo. Veneravam reis e 

rainhas que ainda reinavam na Europa, fazendo elogios aos seus governos. No jornal O Brazil, 

em sua primeira publicação, na primeira página, há um artigo sobre D. Carlos, rei de Portugal, 

o qual, naquele momento, estava numa excursão pela Europa, colocando-o como um dos mais 

simpáticos monarcas. Vejamos: 

 

 

Alma de artista, de arrojado vôo de aspiração touriste, fidalgo e observador – S. M. 

rei D. Carlos de Portugal, atualmente em excursão por vários países da Europa – tem 

                                                 
26

 Consta nos apêndices deste trabalho a tabela com os dados das publicações do jornal O Brazil. 
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sido alvo das maiores simpatias e demonstrações de apreço de que é digno. (D. 

CARLOS, 1985, p. 1) 
 

 

Também se referencia a ele expondo que:  
 

 

[...] ultimamente na Inglaterra que é o país do aço e do ouro, D. Carlos foi alvo das 

mais finas atenções, como foi digno da visita dos primeiros personagens que sabem 

estabelecer o equilíbrio da balança financeira para elevar a pátria a quem pertence o 

grau mais elevado de crédito e respeito perante as nações que com ela se relacionam 

em todos os terrenos [...]. (D. CARLOS, 1895, p. 1). 
 

 

Ainda, no mesmo artigo que faz referência e elogios à rainha Vitória da Inglaterra, 

afirma-se que o Brasil viveria sempre em gratidão por inúmeros benefícios e progressos que 

ela trouxera. 

  
 

O nosso país desde o tempo do velho regime democrático da coroa, sempre lhe 

votou as maiores simpatias e ainda hoje nós, brasileiros e irmão portugueses, que 

aqui residem, a veneramos. A Sr. é Vitória na Inglaterra, também o foi e será ainda 

Vitória em todos os ângulos e triângulos do Brasil. Glória a sábia e consolidadora a 

caridosa rainha da Inglaterra e ao seu digno povo, a quem o nosso vasto território, 

nossa pátria amada deve inúmeros benefícios e progressos. (D. CARLOS, 1895, 

p.1). 
 

 

Em um artigo, sem assinatura, publicado também na primeira edição, o colaborador do 

jornal fala que a independência do Brasil partiu do partido monarquista em seu seio inicial. 

Percebe-se, então, que, para tentar mostrar que o império é uma instituição benigna para a 

sociedade, o editorial do jornal tenta legitimar seus intentos de retorno do regime monárquico, 

mostrando que ainda os países de grande influência eram governados por reis e rainhas.  

O jornal O Brazil não publicava artigos para fins violentos e era aberto para outros 

estados. Segundo seus colaboradores, o periódico foi criado com intuitos diferentes dos outros 

jornais monarquistas em decorrência de aceitar opiniões e ideias diferentes daquelas que 

professavam. Por ser um jornal pequeno, diziam que “não podiam surgir como violento e 

bombástico e nem adaptado num estilo vermelho e vulcânico, pois é o primeiro jornal que, 

depois dos acontecimentos de 15 de novembro de 1889, apareceu com o subtítulo de órgão 

monarquista” (O BRAZIL, 1895, p.1). Para garantir simpatias gerais, não apenas de adeptos da 

monarquia, como dos próprios republicanos, acreditavam ser necessário manter a paz e 

manter sempre a reflexão. Nesse sentido, afirmavam que: 

 

Seremos inofensivos a princípio, como dizem, mas também às vezes é pequenina a 

massa de gelo que se desprende do cume dos altos montes, e que, se transformando 

em formidável avalanche tola, até o fundo dos vales, derruba e destrói na sua 

passagem tudo que encontra (OS PERIÓDICOS, nº2, p.1, 1895).  
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Diante do exposto, percebe-se que os colaboradores tinham pretensões iniciais 

pacíficas, queriam também ter alguma representatividade na sociedade, de modo que a 

população leitora pudesse reconhecer que eles disseminavam apenas ideais bons para o Brasil. 

Nessa questão, se seus ideais fossem reconhecidos como legítimos, além de serem fortes, 

poderiam os monarquistas se tornarem ameaçadores a posteriori, o que não era possível 

naquele momento, justamente por sofrerem com atitudes repressivas do Estado republicano 

contra a imprensa. 

Para legitimar as críticas à república, não apenas por parte do jornal O Brazil, o 

periódico publicou o manifesto monarquista de São Paulo, que foi pronunciado na capital 

paulista no dia 15 de novembro de 1895 pela comissão provisória do partido monárquico, que 

como consta no jornal, fora composta por João Mendes de Almeida; José Maria Corrêa de Sá 

e Benevides Augusto de Sousa Queiroz, Joaquim José Vieira de Carvalho; Raphael Corrêa da 

Silva Solvinio, Bento Francisco de Paula Souza, Antônio Ferreira de Castilho, Francisco 

Antônio de Souza Queiroz, José Ferreira de Figueiredo, Barão de Pirapetinjuy, Antônio [...]27 

Fonseca, Eduardo Prado; em diálogo com os monarquistas no Brasil. O manifesto a todo 

tempo ressalta a importância do Brasil voltar ao regime imperial e também salienta que a 

república já nasceu tocada de morte e longe dos interesses da população brasileira, 

defendendo assim que a ideia do dever patriótico se enfraqueceu e o individualismo 

aumentou, pois estavam no auge os interesses particulares. Os manifestantes diziam se 

preocupar com os interesses coletivos de um país que estava em crescimento econômico e 

social vejamos: 

 

 

É do seguinte teor o que foi publicado na capital da ex-província de São Paulo, no 

dia 15 do andante: 
A república proclamada a 15 de Novembro de 1889, já nasceu tocada de morte. Obra 

de positivismo infiltrado no exército e a na armada, inteiramente em desacordo com 

os sentimentos e as necessidades do povo brasileiro. A República repudiou a Deus, 

julgando-o inútil as instituições novas. 
Não se fizeram esperar os frutos desse falso princípio. Desde logo na ordem social 

começaram a brotar as sementes da anarquia. Tudo tem têm sido incertezas e 

confusões.   
Em todos os ramos do serviço público, a ideia do dever se enfraqueceu: a 

desorganização foi completa: a moral foi em suma eliminada, como obstáculo a 

consolidação da República só se falava na satisfação dos apetites como meio de 

populariza-se. 
Todos viram o desenfreado jogo de títulos na bolsa. Por efeito das concessões de 

toda espécie, dadas a certos bancos, companhias e indivíduos, em manifesta 

defraudação da riqueza pública. 
A política dos interesses particulares nunca fez bem aos seus autores. Os apetites, 

                                                 
27 Sobrenome não identificado na leitura do Jornal O Brazil visto que estava apagado em função do desgaste de 

anos de sua publicação. 
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uma vez excitados, são insaciáveis.  
Ora tudo se esgota nesse mundo, mas os desastres no patrimônio das famílias não 

foram remediados e a riqueza pública continua defraudada. 
A imparcialidade dos republicanos honrados começa a julgar o Império e a lhe fazer 

justiça. Fizeram eles com outros a propaganda desde 1870, é hoje envergonhado e 

feridos de dolorosas decepções, dizem em alto e bom som, que não é essa a 

República dos seus sonhos. 
O desvirtuamento do ideal republicano os traz em desgosto agora. Devendo estar 

convencidos de que não há mais salvação para o Brasil, e na República é de crer que 

sabem e querem ver a restauração do Império. 
O Império era a paz e a autoridade de todos os direitos no país e respeito dos 

créditos no exterior. Nos seis anos do novo regime as perturbações tem-se sucedido 

umas nas outras e direito algum tem sido respeitado. 
Assim, pois, não são somente os que permaneceram fiéis às causas monárquicas os 

que pedem a restauração do Império: devem também que os republicanos sérios, 

cujo ideal era uma república (...): também a querem as classes conservadoras cujos 

interesses são diariamente perturbados, também a que peso em geral, cuja a situação 

mais e mais se agrava. 
Todos sentem excitado seu patriotismo para essa grande obra de reparação. Os que 

fizeram a república em 15 de novembro. 
A verdade é que estamos (...) imensas. Os que fizeram a República em 15 de 

novembro de 1889, sem preparo ciente e prático de estadista sem moral severa e 

desinteressada de patriotas mostraram ignorar que não basta mudar materialmente o 

golpe de decretos de um sistema de governo, não tiveram a compreensão de que não 

se reconstruir uma nação desprendendo-a de suas tradições, fundaram-se na sua fé, 

dispensando a nós (...) na sua dignidade. 
No tempo do Império tudo estava organizado de acordo com a constituição 

liberalíssima e democrática de 25 de março de 1824 e agora por meio deles, 

posteriores os republicanos tudo destruíram. 
Há um desmantelo geral; três bons princípios estão comprometidos, senão mesmo 

anulados já, nada se fez desde 15 de novembro de 1889, a não ser a anarquia nos 

espíritos, a miséria na população e a desorganização na família. A bancarrota é (...) 

anuncia-se já com todos os seus horrores. 
Todos receiam o desenlace das atuais complicações internacionais, apesar das 

humilhações já sofridas. 
Nem a nação é ouvida: esses que se dizem representantes do povo não o são 

realmente, porque o povo não tem ocorrido às urnas. Não há eleições, os 

denominados resultados eleitorais são fabricados. 
O saudoso Imperador Dom Pedro II de saudosa memória, tendo de responder a 

alguém (...) 
São Paulo, 15 de Novembro de 1895 --- a comissão provisória do partido 

monarquista paulista. (O BRAZIL, p. 2, 1895). 
 

 

Os manifestantes monarquistas de São Paulo sentiam uma enorme decepção, e essa 

desilusão se dava também por parte de alguns republicanos insatisfeitos28 com as promessas 

do que seria a república. Do ponto de vista deles, esse novo regime estava rumo à anarquia, 

no sentido de desordem e caos. A ideia de que no tempo da monarquia tudo estava constituído 

num modelo liberal e democrático e que a república destruiu tudo isso, se faz presente nesse 

manifesto, visto que os monarquistas ressaltavam que o novo regime seria o período em que 

todos os brasileiros poderiam votar nos seus representantes, o que não ocorria. Pelo contrário, 

                                                 
28 Sobre os republicanos insatisfeitos temos alguns exemplos que serão citados na exploração da vida dos 

colaboradores do Jornal, que será feita no próximo capítulo desta dissertação de mestrado.  
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para os manifestantes, o país estava politicamente fraco e sem prestígio frente às nações de 

hegemonia internacional e isso é apontado pelos colaboradores do periódico O Brazil. O 

manifesto demonstra que o país, sendo governado por um monarca, poderia recuperar sua 

grandeza, tal qual se tinha durante o reinado de D. Pedro II, e também fazer renascer a ordem 

e a liberdade no país. Observa-se que a primeira das iniciativas monarquistas, não realizada 

por esse periódico, mas divulgada por ele, foi o manifesto monarquista de São Paulo. No 

manifesto foi observado que algumas pessoas que o assinaram também fizeram parte do 

manifesto republicano de 1870, manifesto esse que exigia a deposição do regime imperial. 

Pois bem, esses atores políticos que fizeram parte dessas duas declarações públicas contra o 

regime vigente demonstram insatisfação com o mesmo. O manifesto aqui pode ser 

considerado uma arma que demonstra poder e pressão popular sobre algo indevido ou 

inaceitável. Naquele momento então, a manifestação foi pelo antigo regime e contra o 

governo republicano vigente. 

 Nota-se que o Jornal O Brazil do Rio de Janeiro começa sua ação política no mesmo 

dia do manifesto. Essas foram as primeiras atitudes dos que queriam a restauração. Em 

seguida, a ação política não ficou apenas nas publicações, foi criado em várias regiões do país 

um partido monarquista. Isso demonstra que a luta não era centralizada em uma só região, 

mas em várias cidades do país, demonstrando certa unidade dos grupos, visto que não foram 

vários partidos e sim um único. Observa-se então que a ação em prol da restauração era a 

partir de manifestações e da criação do partido monarquista, porém assim como existiram 

vertentes republicanas, também existiram tendências monarquistas, mas isso será abordado no 

terceiro capítulo dessa pesquisa. 

Voltando ao momento de passagem do império à república, como apresentado 

anteriormente no manifesto monarquista, José Murilo de Carvalho (1991) afirma que a 

primeira república foi marcada por tensões em virtude da instabilidade própria à construção 

de um novo regime. A construção desse Estado republicano foi marcada por disputas entre as 

oligarquias estaduais e os proprietários de terras de um lado, e os militares de outro. Essas 

disputas prevaleceram até o ano de 1894. Depois, esses conflitos ocorreram entre as diversas 

facções oligárquicas que buscavam ganhar maior espaço e predominância no processo de 

formação desta república. Nessa conjuntura, percebe-se que os colaboradores do jornal O 

Brazil utilizaram dessas fragilidades do governo recém-instaurado para colocar a monarquia 

como aquela que levaria a salvação ao país. Vejamos: 

 

 

Hoje a observação, a experiência, a confrontação crítica, patenteia de maneira 

irrecusável o seguinte: a monarquia era a paz, a tolerância, a concórdia; a república é 
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o ódio, o fanatismo, a guerra civil; a monarquia era a liberdade dos costumes, a 

liberdade amplíssima; a república o despotismo cruel, e a recordação dos martírios 

inquisitoriais; a monarquia era a segurança dos cidadãos, o acatamento de seus 

direitos e prerrogativas; a república é o perigo constante, a ameaça iminente; a 

monarquia era a dignidade e a consideração do exterior; a república é o desconserto 

perante o mundo, o menor preço, por parte do estrangeiro, da soberania territorial; a 

monarquia era o crédito, a regular administração financeira a (...) nas contribuições, 

as facilidades no meio de existência; a república é o descalabro, a desorganização 

dos serviços, a agravação dos impostos, a carestia, a barrocada; a monarquia era a 

noção de nacionalidade homogênea, e coesiva; a república e a dispersão do ideal 

coletivo, avassalados pelos interesses particulares, a desagregação, o perecimento da 

pátria grande e comum (CELSO, 1895, p.1). 
 

José Murilo de Carvalho (2001) aponta que durante o reinado de D. Pedro II, período 

em que o país era agroexportador, sobretudo do café, o Brasil estava com sua economia 

elevada, pois os produtos brasileiros estavam com preços altos no mercado internacional, 

representando mais da metade da produção do mundo. Entretanto, houve momentos em que, 

no império, o Brasil estava fadado às crises internacionais, como é salientado pelos 

colaboradores do jornal O Brazil, que as reconhecem, para logo em seguida apontar que, com 

Dom Pedro II, as dificuldades eram superadas, devido à competência que ele possuía em meio 

às crises que ocorriam no país durante o segundo reinado. 

O período do segundo reinado é lembrado pelo jornal como o melhor momento 

econômico e social que o Brasil vivera, pois na primeira república, para os colaboradores, se 

via um regime desorganizado que não obtinha valor e que entrava em declínio com crises 

econômicas e declínio da produção, refletindo na economia com a baixa taxa de câmbio. Em 

meio a fracos movimentos de expansão e a ida rumo à industrialização que muda a questão do 

trabalho escravo para o assalariado, o império tende a ser ressaltado em vários artigos do 

jornal O Brazil, como aquele que trouxe inovações tecnológicas e urbanísticas para o país, 

como apresentado no trecho do jornal exposto a seguir: 

 

 

A Ruína financeira da República 
Do nosso colega paulista Commercio de S. Paulo, transcrevemos o importante artigo 

que se segue: A baixa do câmbio foi ontem o fato do dia no Rio de Janeiro, em 

Santos e em S. Paulo. Alegrou os fazendeiros, mas causou no comércio, verdadeiro 

desânimo. 
Já produziram o que tinham de produzir de benéfico em relação ao câmbio os 

grandes fatores com que todos contavam para a valorização da depreciadíssima 

moeda da República. 
Deviam atuar a favor da elevação do câmbio: 
1º O empréstimo interno, destinado em parte ao resgate do papel-moeda; 
2º O empréstimo externo, que forneceu ouro ao governo em Londres; 
3º A Pacificação do Rio Grande; 
4º A anistia; 
5º A safra do café. 
Todos os acima citados areavam para o câmbio um conjunto de circunstâncias 

favoráveis evidentes. Se o câmbio está a nove, é graças a elas, não apesar delas. 
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Estaria muito mais baixo, se não fosse mando como está pelo influxo benéfico 

daquelas circunstâncias. 
O público, porém, parece não ter uma nítida compreensão do caso. Diz-se que o 

câmbio caiu em razão da divergência diplomática relativa à ilha da Trindade. Parece-

nos errônea esta opinião. Na pior hipótese, isto é, na da Inglaterra ultimar o esbulho 

dos nossos direitos, não haveria motivo para pânico no comércio. 
E certo que não teremos guerra com a Inglaterra. O prejuízo territorial será nulo com 

a perda da Trindade, sob o ponto de vista material econômico, embora seja horrível 

o insulto feito aos brios da Nação. 
O capital e o crédito e o câmbio é fenômeno ligado, um e a outro não se alteram por 

motivos de ordem sentimental (CORTÊS, 1895, p.1) 
 

Nesse trecho, assim como em outros, nota-se a apologia ao regime monárquico por 

meio da memória dos colaboradores do periódico em detrimento da república. A construção 

do discurso de apologia se dá no antagonismo entre a monarquia como um regime 

marcadamente estável e a república que representava a instabilidade e a insegurança também 

no aspecto econômico, ficando evidente o ressentimento destes para com a república 

instaurada. 

A partir da análise da fonte, enfatiza-se que a monarquia como regime ainda estava 

presente na lembrança dos saudosistas do império e que esses homens buscaram, através de 

suas ideias e memórias, conseguir adeptos para o projeto de restauração monárquica. Deste 

modo, fica claro que o fim do império não resultou na morte dos ideais monarquistas. 

Conclui-se esse capítulo mostrando que o periódico analisado se faz importante como 

fonte histórica, na medida em que o propósito de restauração foi ventilado como projeto em 

um contexto republicano marcado ainda por sua instabilidade. Nesse sentido, o jornal O 

Brazil apresentou-se como formador de opinião. Os seus colaboradores buscavam constituir 

uma memória de exaltação dos tempos do império, o que, por sua vez, resultou em inúmeras 

avaliações ressentidas sobre o seu fim.  

Sendo assim, a idealização desse passado objetivava legitimar o retorno da monarquia 

a partir de dois aspectos trabalhados nesse capítulo: o primeiro é que a partir da memória se 

observa ressentimentos relacionados a queda do império, tanto por parte de monarquistas que 

queriam a volta do regime quanto de republicanos insatisfeitos com a república. No segundo 

aspecto observa-se que a construção do passado é que dá força ao projeto de restauração que 

os monarquistas idealizavam, ou seja, isto estava sendo feito no espaço de experiências dos 

que viveram a transição do regime e no horizonte de expectativa do que eles esperavam para a 

república a partir do presente que estavam vivendo. 
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CAPÍTULO II 

JORNAL O BRAZIL E SEUS COLABORADORES: IMPRENSA 

MONARQUISTA, RESSENTIMENTOS COM A REPÚBLICA E A 

MEMÓRIA SAUDOSISTA DO IMPÉRIO 

 

 No final do século XIX, temos no Brasil não apenas disputas políticas em torno de 

como a república seria consolidada, mas também se o ressentimento por parte de 

monarquistas que queriam a volta do regime imperial. Este capítulo apresentará os grupos de 

colaboradores do O Brazil que participaram deste movimento pró-retorno do império, 

destacando sua ideologia política a partir de suas publicações, o tipo de ressentimento que 

perpassava suas angústias com o novo regime instaurado, a denúncia contra a repressão à 

imprensa opositora e seus horizontes de expectativas sobre a restauração da monarquia no 

Brasil. 

 

 

2.1 Os ressentidos monarquistas: dois grupos distintos com o objetivo de restaurar o 

império 

 

 

Para entender as pretensões do jornal O Brazil, foi preciso analisar a trajetória de seu 

proprietário e colaboradores com o objetivo de demarcar o lugar de fala desses sujeitos 

históricos. Afinal, esses homens estiveram comprometidos com a luta em prol da restauração 

da monarquia. Deste modo, não estamos diante nem de uma reflexão ingênua e nem de uma 

fala descompromissada ideológica e politicamente. O jornal O Brazil publicava artigos que ou 

exaltavam a monarquia ou detratava a república, com o objetivo claro de buscar o retorno do 

império. 

Houve grandes dificuldades para conseguir identificar todos os colaboradores e 

proprietários do jornal, pois alguns nomes estão apagados, outros assinados por iniciais ou 

apenas pelo primeiro nome e por um dos sobrenomes ou apenas seus sobrenomes. Entre os 

que foram possível identificar estão: Gaspar Silveira Martins, Garcia Júnior, Eduardo Prado, 

Estevão Leão Bourroul, Afonso Celso, Joaquim Nabuco, Alfredo Paiva, João Alfredo Correia 

de Oliveira.  

Quanto ao jornal, geralmente era publicado em quatro páginas, sendo que a primeira 

costumava conter apresentação dos envolvidos no projeto do periódico monarquista. Ressalta-

se que nas duas primeiras estão publicados artigos de opinião e editorias desses escritores e 
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colaboradores, e nas duas últimas contém anúncios comerciais e industriais com o claro 

objetivo de manter o jornal em funcionamento. 

  Alguns dos colaboradores do jornal, como veremos a seguir, utilizavam as páginas do 

periódico para publicar artigos frequentemente. Esses eram escritores que, ou defendiam os 

ideais monarquistas e o retorno do império, ou estavam insatisfeitos com a república e com o 

advento dela se tornaram monarquistas. Para eles, a república não era a melhor opção de 

regime para o país. 

 

 

2.2 Monarquistas históricos: denúncias de censura e o ressentimento pelo fim do 

império. 

 

 

Ao percorrer as publicações do periódico O Brazil dos anos de 1895 a 1896, observa-

se que os colaboradores são divididos em duas categorias: os que eram monarquistas desde o 

reinado de Dom Pedro II, aqui tratados como monarquistas históricos, e os que eram 

republicanos durante o império e se tornaram monarquistas com o decorrer da república, aqui 

tratados como monarquistas ex-republicanos. Nesse tópico se abordará acerca do primeiro 

grupo, que é tomado pelo ressentimento da queda do império. 

 Dentre esses escritores que eram monarquistas históricos, ou seja, os que sempre 

foram simpatizantes do regime imperial, destaca-se Garcia Júnior que era natural da cidade de 

Valença, no estado do Rio de Janeiro. Segundo Iório (1953), em Valença ontem e hoje, Garcia 

Júnior, no ano de 1895, demonstrou ser um grande conhecedor da língua portuguesa. Ele 

ficou conhecido por suas inúmeras polêmicas, divulgadas pela imprensa carioca. Ainda de 

acordo com Iório (1953), o escritor Garcia Júnior escreveu para vários jornais da capital 

carioca, dentre eles estavam o Jornal do Brasil29,O País e Gazeta de Notícias – todos 

periódicos que eram a princípio republicanos, mas cujos articulistas foram mudando de 

posição política e se envolvendo com as lutas dos monarquistas30.  

Iório (1953) explicita que o escritor em questão era um homem que ficou simpatizante 

com regime imperial e foi considerado por seus contemporâneos um verdadeiro rebelde, pois 

não era incomum se posicionar contra o sistema. Garcia Júnior escreveu contra a república no 

                                                 
29  Conforme observado a partir de De Luca (2008), esse Jornal do Brasil não é o mesmo jornal O Brazil do Rio 

de Janeiro. Segundo a autora, embora tenha sido publicado no mesmo estado, o Jornal do Brasil circulou a partir 

de 1891, a princípio também como monarquista, mas, após o seu primeiro empastelamento, foi mudando sua 

ideologia. Já o periódico desta pesquisa iniciou suas publicações em 1895. 
30 Essa informação foi encontrada a partir de análises dessa pesquisa na Hemeroteca Digital Brasileira. 

https://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-brasil/https://bndigital.bn.gov.br/artigos/o-paiz/. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_04&pasta=ano%20190&pesq=  

https://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-brasil/
https://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-brasil/
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_04&pasta=ano%20190&pesq
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jornal O Brazil, na publicação de 15 de abril de 1896, afirmando que: 

 

 

Nascemos uns, reaparecemos outros porque assim o exigia urgentemente e nosso 

direito de brasileiros e o nosso dever de patriotas, visto que nossa pátria se acha 

ameaçada de um tremendo flagelo, catástrofe que será inevitável continuando ela 

com o governo atual. A sua desmoralização é completa e notória. O cinismo desses 

especuladores, desses argentários, desses mercadores degenerados da sua própria 

Pátria tocou a meta. (JÚNIOR, 1896, p.2). 
 

 

 Nesse trecho do editorial “Pela Monarquia” o autor transmitiu a insatisfação com o 

governo. Para tal, buscou formas de criticar o regime republicano através de seus escritos. 

Para ele, enquanto república, o Brasil apenas se degradava. A questão da memória está 

presente quando cita que “nascemos uns, reaparecemos outros” salientando assim suas 

vivências do antigo regime como melhor do que o que vivera na república, chamando a 

atenção para como a monarquia esteve presente desde a independência – o regime “nato” do 

Brasil –, sendo o republicanismo obra de um movimento repentino, obra de poucos, sem 

grande enraizamento entre o povo. O escritor em questão, nascido no período monárquico, na 

república se vê envolto por um regime que compreende levar inevitavelmente sua nação à 

catástrofe. Suas argumentações em 19 publicações no jornal O Brazil evidenciam a 

construção da memória monárquica e exaltação desta em face do regime recém-instaurado. 

Nesse artigo de Garcia Júnior, assim como em outros publicados no jornal por diversos 

colaboradores, observamos não apenas o sentimento de insatisfação em relação ao regime 

republicano, mas suas críticas. 

Entende-se que os artigos publicados no periódico O Brazil e a análise das biografias 

de seus autores remetem ao fato de que a defesa do retorno do império esteve relacionada a 

diferentes motivações, tais como: mágoas e frustrações da não manutenção de privilégios 

políticos; contestação da ordem estabelecida; crença nos ideais monarquistas; saudosismo do 

império; oposição à censura republicana aos princípios monárquicos, como veremos mais a 

frente. Não raro, Garcia Júnior defendia o direito de escrever e divulgar suas concepções 

livremente, sem ter, por isso, que se subordinar ao governo que contrapunha. Na publicação 

do jornal O Brazil, do dia 15 de abril de 1896, afirmou que: 

 

  
O verdadeiro patriota, aquele que pugnasse pelo bem, pela ordem e pela 

prosperidade da sua pátria, censurando o governo de então, era tachado de rebelde, 

de sebastianista, de inimigo da pátria e como tal era punido, e seu nome vinha por 

extenso nas colunas de O País como conspirador, inimigo da legalidade. (JÚNIOR, 

1896, p.2). 
 

 

 A partir desse pequeno trecho observa-se que ele se refere aos monarquistas como 
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pessoas que queriam o bem para a nação e para defendê-la, caso fosse preciso, lutariam contra 

o sistema, salientariam os problemas da nação e levariam sua opinião à imprensa mesmo a 

contragosto do sistema político. Observa-se que essa é uma autoimagem dos monarquistas, 

revelada no conflito político que envolvia os jornais da época. 

 Nesse aspecto, a partir de Garcia Júnior, é possível identificar a presença também da 

censura contra os que comungavam o desejo do retorno do império, bem como sobre seus 

veículos de imprensa. Ele relata isso em outra publicação, Vejamos:  

 

 

(...) A imprensa escravizada nada podia falar, e muitas folhas suspeitas eram 

suspensas. Os jornalistas engolindo em pílulas aquilo que haviam escrito e morrendo 

depois nas mãos perversas dos seus inimigos, inimigos da pátria, em nome da 

legalidade e do positivismo (...). (JÚNIOR, 1896, p.2). 
 

 

Assim, pode-se depreender que alguns jornalistas monarquistas lamentavam o fim do 

império, sobretudo o fim daquilo que identificavam ser sua liberdade de expressão, colocando 

a imprensa como escravizada, por não poder promulgar o que era de opinião de seus 

articulistas. Denunciavam também que existiam posições contra o regime vigente que eram 

silenciadas e, muitas vezes, era destruído o que já havia sido publicado, em contraste com a 

liberdade à imprensa, supostamente vigente no período monárquico. Essa lamentação levava-

os à defesa constante do retorno da ordem imperial. Percebe-se que os colaboradores do jornal 

O Brazil viam nesse veículo de comunicação uma oportunidade de divulgar suas ideias, 

crenças e críticas ao regime republicano, e queixaram-se que seu potencial fora diminuindo 

com a instauração da república, em virtude das ideologias que a acompanharam, como o 

positivismo, que, mesmo nunca tendo sido hegemônico no movimento republicano, era 

tomado como símbolo do autoritarismo e do militarismo dos novos tempos. 

Cabe destacar que a censura não foi um mecanismo inventado pela república. Ao 

contrário, podemos observá-la em franca atuação no império. Todavia, assim como apontado 

por Janotti (1986), a censura ocorrida no período monárquico esteve direcionada aos 

defensores dos ideais republicanos e aos críticos do modelo de Estado defendido pelo poder 

hegemônico no império e isso, nesse jornal, era feito a partir de colaboradores como: Garcia 

Júnior, Joaquim Nabuco, Estevam Leão Bourroul, Eduardo Prado, dentre outros.  

Nessa mesma linha de colaboradores que eram monarquistas históricos durante a 

primeira república e que publicavam no jornal O Brazil, destaca-se, como já referido, Eduardo 

Prado. Conforme Armani (2010), ele foi membro de uma rica família cafeicultora nos tempos 

do império. Trabalhou como jornalista e historiador quando se instaurou a república, além de 
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ser um dos principais articuladores do partido monarquista em São Paulo. Mesmo com o 

regime republicano instaurado, ele nunca deixou de ser monarquista. Ainda segundo Armani 

(2010), como grande parte dos pensadores do fim do século XIX no Brasil, Prado foi sempre 

polêmico, sobretudo quando o regime monárquico caiu, em 1889. E isso fica evidenciado nas 

páginas de O Brazil, onde ele publica algumas partes do seu livro A Ilusão Americana 

(1896),31 que critica a república brasileira, a qual tentava seguir o modelo norte-americano. 

Em sua visão, isso seria levar a nação ao flagelo econômico, argumentando não deter o Brasil 

uma economia elevada tal qual os Estados Unidos da América32.  

Outro colaborador também tido como monarquista histórico e importante do jornal O 

Brazil foi Estevão Leão Bourroul. Segundo Camelucci (2011), ele foi membro do partido 

conservador durante o império e deteve o cargo de redator-chefe do jornal A Justiça, 

publicado em São Paulo no ano de 1885. Ele atuou como jornalista e esteve diretamente 

envolvido na fundação do Partido Católico em São Paulo. Embora esse partido não tenha sido 

contra o regime republicano, Estevão Leão Bourroul manteve-se monarquista. Por isso foi 

afastado da vida política e trabalhou como advogado e jornalista, só voltando a exercer cargo 

público em 1901, como embaixador do Brasil em Londres e, posteriormente, em Washington. 

Vejamos um trecho de uma de suas colaborações:  

 

 

A crise Republicana 
(...) Que vácuo enorme e imprescindível na imprensa nacional! O Brazil e o Jornal 

do Brasil eram duas válvulas formidáveis das aspirações do povo brasileiro. 
Com o retraimento de seus redatores, ficamos imersos em densas trevas.  
Hoje a união católica, sabendo estar preparado um assalto às suas oficinas, 

interrompem também a sua publicação. Fica somente em campo a imprensa de 

Governo. (...) (BOURROUL, 1895, p.2) 
 

 

Esse fragmento do autor demonstra não apenas a insatisfação com a república, mas 

também o que esse governo estava passando a significar para os opositores: a repressão. 

Observa-se a partir de Janotti (1986) que a repressão e o empastelamento de jornais e ameaças 

aos jornalistas e escritores que eram contra o regime republicano realmente existia como 

forma de garantir que não houvesse reações contrárias ao regime recém-instaurado no Brasil. 

Isso fica claro nas publicações dos colaboradores, conforme será discutido adiante.  

Já o colaborador Alfredo Paiva, segundo o Manual Bibliográfico de Estudos 

                                                 
31  Cabe destacar que Eduardo Prado publicou como livro A ilusão Americana no ano de 1893, e algumas partes 

desse livro foi publicado no jornal pelo próprio colaborador. 
32  Segundo filho (2007), A Ilusão Americana se torna um livro do escritor quatro anos após a proclamação da 

república e logo após a sua publicação ele é retido pela polícia por agir contra o regime recém-insaturado, muito 

dessa publicação no periódico está difícil de ser transcrito devido ao estado dessas páginas que se encontram 

com palavras apagadas.  
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Brasileiros, escrito sob a direção de Rubens Borba de Morais e William Berrien (1998), foi 

crítico político contra a república por não identificar nesse novo regime um verdadeiro 

estadista, ou seja, Alfredo Paiva não acreditava que o governo republicano pudesse ter um 

governante que fosse apto a administrar o país, de maneira que o conduzisse adequadamente 

política e economicamente. Daí conclamar o retorno do império.  

Dentre esses redatores, também é apresentado João Alfredo Correia de Oliveira, um 

político brasileiro abolicionista e monarquista. Segundo Andrade (1988), esteve ligado à luta 

contra a escravidão no Brasil, principalmente na formulação da Lei do Ventre Livre e da Lei 

Áurea. Foi também o principal artífice da primeira lei sobre o registro civil no Brasil, em 

1874. 

Foi deputado provincial, deputado geral, ministro do império (o ministro mais longevo 

no cargo em toda a monarquia), ministro da Agricultura, ministro da Fazenda (de 10 de março 

de 1888 a 7 de junho de 1889), conselheiro de Estado, presidente de província (Pará e São 

Paulo) e senador (de 1877 a 1889). Segundo a pesquisa de Andrade (1988), João Alfredo 

Correia de Oliveira foi presidente do Conselho de Ministros (primeiro-ministro de D. Pedro 

II), de 10 de março de 1888 a sete de junho de 1889. A partir de Andrade (1988) e com o 

decorrer da pesquisa, nota-se que ele exercia influência sobre Dom Pedro II e princesa Isabel, 

tanto que todas as biografias do autor consultadas, bem como sua autobiografia, apontam que 

ele também participou da promulgação da Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão. 

Vejamos trechos de uma de suas publicações em O Brazil: 

 

 

A nação brasileira 
 

A subversão do nosso regime político a 15 de novembro [de 1889], rápida e 

instantânea como o efeito de um cataclismo, não permitiu que lhe pusesse imediata 

resistência ativa; nem esta, se possível, seria prudente diante do fato consumado, 

imposto pela força pública a um povo pacífico, já folgadamente desabituado das 

guerras civis e completamente surpreendido em sua tranquilidade. 
Suprimidas desde logo as liberdades públicas, as amplas liberdades sobre as quais 

nasceram e viviam o Império Brasileiro, e mais tarde destruída ou reluzida ao 

silêncio a imprensa que se aventurou a moderadas censura, era de fato inútil 

qualquer esforço para que a vontade nacional saísse de urnas eleitorais 

cavilosamente preparadas para as mais ousadas burlas por uma regulamentação. 
Nestas circunstâncias só restava aos monarquistas esperar pelas promessas da 

república, radiosamente afirmadas na mesma ocasião em que se fazia retrincar por 

toda parte a infamação da monarquia. (...) (FIGUEIREDO, p. 2, 1896) 
 

 

Figueiredo defende que no império existia liberdade de imprensa, embora reconheça 

as “moderadas censuras”, a qual, com a instauração da república, teria sido extinta. 

Demonstra, em sua publicação, que existia participação política na monarquia e que a 
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república acabou com isso, com a tomada de poder pelos militares, em 15 de novembro de 

1889. Nessa publicação também se nota que, além da insatisfação com o novo regime, o autor 

também possui uma frustração, quanto à demora pela luta pró-restauração do império. Ele faz 

essa menção como forma de crítica ao seu grupo monarquista, porém admite que talvez não 

fosse possível a luta começar antes do período do funcionamento do jornal O Brazil, culpando 

a própria república pela inércia monarquista, sob o argumento de que os restauradores teriam 

sido silenciados pela repressão. Levanta-se a hipótese de que muitos desses colaboradores 

estavam com receio e até mesmo medo, não do regime republicano, mas de quem o 

proclamou, tanto que jornais semelhantes ao O Brazil só começam a circular depois de seis 

anos do regime instaurado, apenas depois que foi promulgada a liberdade de imprensa. 

Observa-se então, na argumentação dos articulistas do jornal que, mesmo com a liberação de 

circulação da imprensa contrária ao regime republicano, essa liberdade não existia de fato, 

pois, como veremos adiante, da mesma forma continuou a censura aos órgãos opositores e os 

empastelamentos. 

Outro escritor apresentado é Souza Ramos que, mesmo diante da quase inexistente 

documentação sobre ele, foi possível identificá-lo como principal proprietário do jornal O 

Brazil. Ele foi, muito provavelmente, um deputado do império que, em 1864, participou do 

parlamento presidido pelo Visconde de Abaeté.33 Vejamos uma dessas publicações:  

 

 

Liberdade enjaulada 
 

Há fato na vida dos povos que são destinados, apesar de aparentemente 

insignificantes, a ocupar lugar culminantemente na história.  
Em geral, as melhores armas de ataques são de dois grupos: os republicanos, pelas 

suas ameaças, desejam asfixiar a liberdade, calando-a do mesmo pé ensanguentado 

com que pisam desdenhosamente a Constituição. 
Alguns facínoras, endurecidos na área do crime costumam rir gostosamente das 

contrações musculares de suas vítimas agonizantes. Os homens de alma metálica 

veem o cômico no macabro. 
Imprudentemente os governantes do dia assinaram a própria república, sufocando a 

liberdade de pensamento, privando seus adversários de justiça e direitos. 
Impiedade do ódio partidário já fez um espírito nas execuções sumárias, 

qualificando-as de “beribéri do boqueirão”(...) 
(...) A república como todo o culpado, treme ao menor echo da voz punidora da 

censura. O riso da gente republicana é efetuado, o seu cinismo é consequente do 

pavor. A propaganda positivista visa expulsar todos os sentimentos que sempre 

ornaram o caráter brasileiro, o positivismo americano não é uma doutrina política ou 

religiosa, mas o tenaz empenho pela desnacionalização para a vitória da loucura. 
Ultimamente os brasileiros distintos, de ambos os partidos monárquicos, resolveram 

lutar pela salvação da pátria. A república é tão forte, nacional e consolidada, que a 

simples notícia de um próximo aparecimento de um jornal, deu lugar às assembléias 

em clubes em moções de ordem e natureza a desprestigiarem a autoridade ilegal que 

                                                 
33  Segundo Sisson (1859) em tempos do império, Visconde de Abaeté possuía vários títulos concedidos pela 

coroa.  
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a está revestida das funções governamentais. (...)  
(...) não receamos as ameaças dos nossos adversários, porque estamos de antemão 

resignados ao sacrifício pelo amor de nossa causa (...) (RAMOS, 1896, p. 1)  
 

 

Nesse trecho destaca-se que esse colaborador, assim como tantos outros, defende que a 

república foi fruto de um golpe e que o personagem principal que desencadeou a tomada de 

poder foi Deodoro da Fonseca e os militares comandados por ele. Como apontado por 

Delgado (2008), Deodoro foi fundador a contragosto desse regime no Brasil34. Souza Ramos, 

na condição de redator-chefe do jornal O Brazil, faz críticas à república positivista, 

demonstrando que esse era o modelo de república que estava mais apto a se consolidar, 

percepção corrente na época, com eco na historiografia contemporânea, como aponta Costa 

(2007). Souza Ramos aborda o modelo federalista como desnacionalizador, que dividiria o 

país em vários estados independentes, por fazer relação com a república americana. Observa-

se que Ramos não vê como viável para o país o modelo norte-americano, a seu ver, uma cópia 

dos EUA, bem como nenhum outro modelo de república. Para ele os jornais são um 

instrumento de luta e de resistência, que fazem frente ao regime instaurado. Isso podia ocorrer 

porque o surgimento de jornais opositores ao regime era forte o suficiente para se tornar 

perigoso para consolidação do novo regime.  

Sousa Ramos, tido como um monarquista histórico, faz críticas não apenas à 

instauração do regime republicano a contragosto do povo brasileiro, na sua opinião, mas 

também à existência de censura contra jornais opositores ao regime em vigência. Porém essas 

críticas não o impedem de publicar acerca dessa repressão e de outros desencantos com a 

república. Levanta-se a hipótese de que esse proprietário era um militante que não tinha medo 

de represálias, talvez pelo fato de não possuir algum título a perder, ou simplesmente porque a 

república não lhe convenceu como regime de governo apto para o Brasil. Fato é que ele 

aborda o monarquismo como a salvação da pátria e ressalta a importância que a imprensa 

poderia assumir naquele contexto, pois, para ele, o simples fato de surgirem outros jornais 

monarquistas era motivo de preocupação para os republicanos. 

Um colaborador que integrava esse grupo, bastante conhecido por seus escritos, foi 

Joaquim Nabuco. Segundo Jackson (2008), ele também era um jurista, político, historiador e 

jornalista. Foi um dos principais participantes do movimento pró-abolição da escravatura. 

Nascido em Recife, passou parte de sua infância num engenho onde conviveu com os 

escravos que viviam naquele lugar. Quando adulto se formou em direito em Recife, onde 

                                                 
34  Segundo Delgado (2008), Marechal Deodoro da Fonseca teria instaurado o regime republicano a contragosto, 

pois estavam temerosos que ela fosse estabelecida por meio de um processo revolucionário, que eles não 

pudessem controlar. 
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começou a lutar pelo fim da escravidão no Brasil. Após a proclamação da república passou a 

atuar como jornalista. No jornal O Brazil ele colaborou com poucas publicações no ano de 

1895 e 1896, cerca de três. Apesar das poucas edições nas quais participou, ele se declarou 

contra a república sempre de forma a criticar a sua instauração e a sua consolidação, como 

veremos mais a frente.   

Esses escritores, dentre outros que colaboram com publicações no jornal O Brazil, são 

pessoas ressentidas pelo fim do império, mas esse ressentimento não está ligado apenas ao 

encerramento de um regime de que eles eram simpatizantes. Esse ressentimento também se 

assenta na questão de serem pessoas que possuíam cargos no império e que, com a 

proclamação do novo regime, não conseguiram manter esses cargos, tendo perdido o status de 

figuras políticas-chave do país. O ressentimento se dá também por alguns de famílias de 

posses, conhecidas como oligárquicas, que viam na figura do Rei a moral da nação e até 

mesmo a seguridade econômica; e por colaboradores que foram árduos defensores do regime 

imperial, período em que, com o apoio da família real, lutavam por algumas causas – tais 

como: o fim da escravidão, a liberdade de imprensa e a garantia dos direitos humanos –, e 

muitas deles, com o emergir da república, viram suas mãos atadas e o desmoronar de muitas 

das relações de poder que construíram ao longo de suas vidas.  

 

 

2.3 Monarquistas ex-republicanos: um novo regime que não atende às suas expectativas 

 

 

A pesquisa biográfica dos colaboradores de O Brazil teve por objetivo colocar em 

discussão suas possíveis intenções diante da defesa veemente do retorno do regime 

monárquico. Deve-se entender que os escritores e donos do jornal foram homens que viveram 

o Segundo Reinado e que viram emergir a república. Por essa razão, tudo que escreveram 

guarda relação com essa conjuntura histórica. 

Segundo Rogério Bastos (2011), o colaborador Gaspar Silveira Martins foi 

simpatizante dos regimes republicanos por grande parte de sua vida. Se tornou monarquista 

com o desenrolar político de sua época e, nesse momento, alinhou-se aos que defendiam o 

regime monárquico. Declaradamente simpatizante do império durante o período republicano, 

Gaspar Silveira Martins participou de algumas reuniões com outros brasileiros que tinham por 

objetivo restaurar a monarquia parlamentarista no Brasil. Esse objetivo levou-o a se associar 

ao jornal O Brazil, no qual escreveu alguns artigos que criticavam a república e, 

consequentemente, os representantes republicanos.  
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Gaspar Silveira Martins não simpatizava com Deodoro – que, à época da proclamação 

da república, era cogitado para ocupar o cargo de primeiro-ministro no lugar de Visconde de 

Ouro Preto – por achar que o marechal era um possivel conspirador. Como proposta para a 

restauração monárquica, Martins defendeu o nome do filho da princesa Isabel35como herdeiro 

legítimo do trono de Dom Pedro II.  

A pesquisa evidenciou que Gaspar Silveira Martins possuía alguns cargos políticos no 

império. Iniciou sua vida pública como juiz municipal no Rio de Janeiro, durante o período de 

1858 a 1859; foi deputado de província, senador, ministro da fazenda, presidente do Rio 

Grande do Sul e também conselheiro de Estado. Como possuía desavenças abertas com 

Deodoro, não acreditava na república que o marechal impunha. Além disso, o novo regime 

não lhe garantia os mesmos privilégios gozados à época do império e restaurar a monarquia 

significava a expectativa da retomada desses privilégios. 

A análise da vida de outro articulista do jornal, Afonso Celso Assis Figueiredo, mostra 

as convicções favoráveis ao retorno do império no Brasil por parte de escritores que eram 

republicanos no período monárquico e que se tornaram monarquistas durante a 1ª república. 

Afonso Celso nasceu em Ouro Preto (Minas Gerais), em 31 de março de 1860. Ele é mais 

conhecido por ser filho do famoso Visconde de Ouro Preto. Aos vinte e dois anos iniciou uma 

promissora carreira política como deputado geral pela Província de Minas Gerais, 

impulsionado pelo prestígio de seu pai e pela sua formação em Direito com doutorado na 

mesma área. Com grandes sucessos em sua carreira, foi reeleito para a câmara legislativa por 

quatro vezes. Afonso Celso era uma pessoa que defendia posturas polêmicas dentro do 

reinado de Dom Pedro II e lutava em defesa de duas bandeiras: a abolição da escravidão e o 

republicanismo. Segundo Lucia Maria Paschoal Guimarães (2003), no plenário da Câmara, 

ele escandalizava tanto os liberais como também os conservadores em virtude da crença 

declarada nos princípios republicanos: 

 
Nada de ilusões; representante da nova geração; com o espírito afeito ao culto das 

luminosas ideias que constelaram o progresso da humanidade, deixando o rastro 

glorioso que é a coluna dos povos, ardendo ainda do santo entusiasmo que alimentou 

a coragem dos fortes nas porfias da história, eu sou, tenho sido sempre e me prezo 

de ser republicano (...). Republicano, eu adoto o Manifesto de 3 de dezembro de 

1870, este manifesto tão sensato, tão lógico, tão moderado, e que parece nunca ter 

sido lido mesmo por muitos daqueles que atualmente o sustentam (FIGUEIREDO 

apud TEIXEIRA FILHO, 1960, p. 215). 
 

 

Observa-se, segundo Guimarães (2003), que, apesar desse pronunciamento contra o 

                                                 
35  A razão pela escolha do filho da Princesa Isabel e não ela mesma, como o monarca apto a assumir o governo 

caso se constituísse a restauração da monarquia, não são explicadas pelo autor. 
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regime monárquico, o advento do regime republicano causou-lhe forte decepção. Segundo a 

autora, Afonso Celso abandonou as atividades políticas e seguiu para o exílio junto com o pai, 

o último presidente do Conselho de Ministros do império. O que faz o filho do Visconde de 

Ouro Preto mudar de posição política são os rumos que sua vida pessoal passa a tomar: fica 

no exílio na França, onde seu pai e membros de sua família estavam, e sua filha adoece com 

uma paralisia, o que o faz buscar recursos na França para a cura da doença de sua menina. Em 

uma dessas viagens ele conhece o monarca Dom Pedro II passando a fazer parte do convívio 

dele. No ponto de vista político, ele não concordava com a forma como se instaurou a 

república e como ocorreu a tomada do poder. Com todos esses aspectos, Guimarães explica o 

porquê de Afonso Celso ser republicano na monarquia e monarquista na república.   

Como visto na pesquisa de Guimarães (2003), na imprensa, Afonso Celso Figueiredo 

escreveu muitos artigos e ensaios de acordo com sua posição política do momento, 

monarquista nos anos finais do século XIX. Colaborava com periódicos como os cariocas 

Gazeta da Tarde e A Liberdade, ambos de propriedade do seu pai e do sócio Gentil José de 

Castro, que era coronel da Guarda Nacional. E também, como mostramos, colaborava com o 

jornal carioca O Brazil. As publicações de Afonso Celso foram entendidas como defensoras 

da volta do regime Imperial. Também no ano de 1895, assim como outras publicações feitas 

no periódico objeto dessa pesquisa, o jornalista escreveu o opúsculo Aos monarquistas, o que 

levantou suspeita de que ele se envolvia com a organização de um partido restaurador, 

encabeçado por seu pai, no exílio.  

Acusações acerca disso trouxeram sérios transtornos para Afonso Celso e seu pai, 

principalmente na cidade do Rio de janeiro, onde o novo governo tinha grande influência 

sobre os cidadãos. Isso ocorria porque o autor publicava para periódicos como O Brazil não 

apenas para propor a restauração do império, mas para fazer denuncias e levar os leitores a 

reflexão. Vejamos:   

  
 

Depois de 15 de novembro 

  

Eis os principais motivos que me fizeram deixar os republicanos e a tomar tal atitude 

política: 

1º o dever de acompanhar meu pai. Provocará risos essa declaração. 

Não se leva, dir-se-á, o sentimento final ao ponto de se lhe sacrificar convicções. 

Mas falarei a causa para tal riso. Queira me escutar. 

Quantas vezes na vida, sobretudo na vida pública não sopitava a gente a suas 

opiniões individuais, para seguir as de um amigo.(...) 

2º Perante a história e a filosofia não pode considerar-se a forma republicana 

(sobretudo a de tipo presidencial) como a que melhor consulte os interesses e 

garantia dos direitos gerais é lhe preferível a monarquia parlamentar. 

O estudo e a reflexão me convenceram da verdade dessa tese. Se a república é o 
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mais perfeito e  definitivo sistema de governo, como se explica que tantos povos que 

a atingiram, repudiaram-na, após demoradas e não raras e gloriosas tentativas, 

adaptando o monárquico? 

Atenas, Roma, Veneza, Florença, Gênova, a Holanda, a Espanha, a Inglaterra, a 

França duas vezes, depois de conhecerem a república, democrática, militar, 

comercial, socialista, admitiram ou readmitiram a realeza (...). (Celso, 1986, p.2)  

 

 

 Este trecho da publicação de Afonso Celso foi escrito para o Jornal do Commercio e 

republicado no periódico O Brazil. Dessas publicações, só foram retiradas do texto algumas 

partes que permitiram leitura, visto que a fonte encontra-se em degradação. Além do ímpeto 

restaurador que esse monarquista tinha, observa-se que ele vai além dos outros colaboradores, 

abordando outros países que tomaram a república como regime de governo, mas que, após 

insucessos, retornaram – ou como o próprio escritor afirma, admitiram – à monarquia como 

regime governamental. 

Assim como Afonso Celso, outro escritor que se faz importante para entender sobre os 

intentos das publicações do periódico O Brazil é Lafayette Rodrigues Pereira. Conforme 

Leme (1964), o colaborador foi um jurista e político que nasceu em Queluz, MG, em 28 de 

março de 1834, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 29 de janeiro de 1917. 

O colaborador era filho do Barão e Baronesa de Pouso Alegre. Foi para São Paulo em 

1853, onde se inscreveu na Faculdade de Direito, sendo apresentado como o melhor estudante 

da turma. Ao chegar ao terceiro ano do curso, foi escolhido presidente efetivo do Grêmio 

Ensino Filosófico, colaborando no periódico da universidade. 

Segundo Leme (1964), em 1857, foi para a cidade de Ouro Preto, onde se dedicou à 

advocacia. Em 1858, mudou-se para a capital do império e foi trabalhar, a princípio, no 

escritório de Teixeira de Freitas36. No mesmo período, também se dedicava ao jornalismo. Na 

década de 1860, foi redator também no Le Brésil, no Diário do Povo e, de 1870 a 1874, em A 

República. 

No ano de 1870 foi publicado o Manifesto republicano, redigido por Quintino 

Boicaúva com a colaboração de Salvador de Mendonça. Lafayette Rodrigues Pereira aparece 

como um dos manifestantes que assinou o protesto. 

Apesar de ter feito parte do manifesto republicano, em maio de 1883, a convite de 

Dom Pedro II, Lafayette organizou um gabinete no qual ele era o presidente do Conselho e 

Ministro da Fazenda. A partir daí, o colaborador era adepto às causas monarquistas, mesmo 

depois do regime republicano que ele tanto protestou para entrar em vigor ser instaurado. 

                                                 
36 Segundo Monteiro (1966), Teixeira de Freitas foi um jurista Brasileiro responsável pela Consolidação das Leis 

Civis brasileiras, de 1858, e também foi autor da primeira tentativa de codificação civil do Brasil, por meio de 

um decreto de 11 de janeiro de 1859. 
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Resistiu ao governo Provisório recém-proclamado indo morar em Paris e só voltou ao Brasil 

com a reconstitucionalização do país. Desde então, passou a se dedicar às atividades de 

jurisconsulto. 

Lafayette, em 1895, publicou no jornal O Brazil textos contra o regime republicano, e 

tamanha era sua importância que foi o segundo ocupante da cadeira 23 da Academia 

Brasileira de Letras, eleito em 1º de maio de 1909, na sucessão de Machado de Assis, e tomou 

posse por carta, lida e registrada na ata da sessão de 3 de setembro de 1910. Vejamos um 

trecho de sua publicação em O Brazil: 

 

(...) Cada vez mais firmes em nossas crenças políticas com as quais o Brasil fez tudo 

quanto tem de bom e honroso, parece que o que nos move é a propaganda 

monárquica. Dessa propaganda não cogitamos. Quem a faria é a mesma república; é 

a evidência dos fatos; é a força da verdade. O que queremos e empreendemos, 

resolutamente, é a dissolução larga, isenta, calma, escrupulosamente justa e 

impessoal dos grandes interesses brasileiros, no seu mais alto ponto de vista, muito 

contentes e felizes se deste modo, por esta única ação que nos propomos dentro da 

lei, no círculo que ela traça as pelejas pacíficas da opinião, pudermos contribuir para 

que este grande e esplêndido país tome no mundo o lugar que lhe compete. 

(PEREIRA, 1895, p.2) 

 

   

Esse colaborador aponta qual a arma que eles têm contra o regime republicano: o uso 

da imprensa para propagar suas idéias, tendo ela um papel incisivo contra a república e pró-

restauração, integrando um projeto pacífico de restauração monárquica que, mesmo sem 

maiores detalhes, não romperia com as leis vigentes. É isso que será abordado mais adiante 

nessa dissertação. 

Nota-se que todos os colaboradores do jornal eram pessoas estudadas, com algum 

curso superior, e que, em algum momento da vida, se tornaram articulistas de jornais,  como o 

periódico O Brazil. Esses autores eram pessoas que fizeram parte da política do império tanto 

a favor da monarquia quanto contra.  

O que se destaca com isso, primeiramente, é que alguns colaboradores eram apenas 

simpatizantes da monarquia e queriam seu retorno para obter uma liberdade de expressão que 

julgavam ter existido no império e que o regime republicano teria posto fim. Outros eram 

pessoas que viveram o império e nutriam por esse regime uma memória saudosista, usada 

para legitimar seu retorno.  

Para essa discussão, auxilia o conceito “idade do ouro”, abordado por Willians (2011), 

que analisa como os escritores ingleses retratavam a Inglaterra medieval, em obras escritas 

durante o século XVIII, principalmente, tratando o medievo como um período melhor, de paz 

social e tranquilidade no campo, a “idade do ouro” rural britânica. Conforme o autor 
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A história dos interesses dominantes durante esse século é uma história de 

progressos e realizações, mas para a maioria dos homens tratava-se da destruição de 

uma forma de domínio por outra: o logro da ordem feudal substituído pelo logro da 

ordem capitalista agrária, com o mínimo de continuidade – em títulos e símbolos de 

autoridade, em uma etapa sucessiva de uma “ordem natural” – necessário para 

confundir e controlar. Essas identificações ambientes, por vezes inconscientes, são 

significativas, pois é à luz delas que devemos examinar tanto as reações aos 

distúrbios quanto ao mito recorrente de um passado mais feliz e mais natural.  
E o interessante é que o mito do passado mais feliz foi usado, embora de modos 

diversos, por pessoas que se identificam com todas essas classes. Já vimos escritores 

a serviço do senhor, em Jonson e Carew: uma idealização da terra e da propriedade 

que as transformas em versões poéticas da Idade do Ouro e do paraíso (WILLIAMS, 

2011, p.62). 
  
 

Williams (2011) lembra que os escritores ingleses ignoram os conflitos, as guerras, a 

vida e trabalho dos camponeses sob as práticas feudais, para afirmar que a “velha Inglaterra” 

é que era boa, pacífica e democrática, que tinha apenas aspectos bons. Assim, conclui que os 

escritores que viveram esse período romantizavam o passado como forma de fazer críticas às 

situações e mudanças do presente, quando o capitalismo avançava sobre o meio rural 

britânico, transformando a relação com a terra. Nesse sentido, o autor aborda que a 

romantização do passado, na literatura inglesa, era um instrumento político, uma forma de se 

fazer crítica social ao presente.  

Isso também ocorre entre os colaboradores de O Brazil. Os escritores enaltecem um 

passado vivido, porque veem no presente uma situação pior do que o que fora anteriormente. 

Esse engrandecimento do passado se dá também pelo ressentimento com os acontecimentos 

presentes, e por sua perda de espaço político na república, e ele é esteio de luta política contra 

o regime republicano.  

Portanto, mesmo estes colaboradores tendo lutado para o fim do regime monárquico, a 

memória e o ressentimento se fazem presentes. Colaborar com um jornal monarquista era uma 

forma de ir contra o sistema vigente, mas estes mesmos colaboradores afirmavam que se 

ocorresse a restauração e o governo não atendesse a suas expectativas, eles também iriam 

lutar pela deposição do monarca. Vejamos: 

 

 

A desilusão 
Aos republicanos sinceros 
Estremecei, oh brasileiros! 
Arrepiai-vos, republicanos sinceros, porque não fostes os culpados pelos descalabros 

da pátria e sim aqueles que traiçoeiramente deram a 15 de novembro de 1889 o grito 

de revolta para a ruína desse país, que ainda não estava e nem está preparado para o 

ideal dos vossos sonhos!... 
Enganei-me como todos vós, nas minhas propagandas de republicano vermelho,  

que fui pensando que a República seria proclamada um dia livremente pela voz do 

povo e secundada pela dos seus Apóstolos como: Saldanha Marinho, padre João 

Manuel, Lopes Trovão e muitos outros personagens de igual caráter e independência 
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cívica, a fim de que ficasse em paralelo as duas Américas (irmãs gêmeas) porém, 

respeitando-se sempre a mesma liberdade de que gozávamos, outrora em todos os 

terrenos do extinto Império, cujo governo inconstitucional, se o compararmos com a 

da falsa República que ora temos, era o governo da lucidez, o governo evangélico, o 

governo da lei e da justiça, que impunham o respeito e a disciplina em todas as 

classes civis e militares e que tinha por divisa a garantia dos cidadãos nacionais e 

dos cidadãos estrangeiros, que nunca foram ofendidos no seu amor próprio e com 

insultos as suas nacionalidades (nisso começou a ruína da República) como o tem 

sido hoje depois que o escandaloso movimento da criminosa sedição militar 

[rasurado] na história. (...) (FERREIRA JUNIOR, 1895, p1). 
 

 

 Conforme observado nesse trecho de Ferreira Júnior, colaborador do Jornal O Brazil, 

apreende-se que os republicanos sinceros seriam aqueles que se tornaram monarquistas por 

conta da república não ser um regime de governo satisfatório para os seus ideais e por não 

atender as suas expectativas, ou seja, são os monarquistas ex-republicanos. Seriam aqueles 

que defendiam uma proclamação popular da república, um regime democrático que ampliaria 

as liberdades, os direitos e a participação na política, algo que não se verificou com o advento 

de 15 de novembro de 1889. Percebe-se nesta passagem que, para Ferreira Júnior, os 

republicanos, chamados de sinceros, não eram necessariamente os responsáveis pela ruína da 

república, tendo em vista que o texto demonstra que eles almejavam a instauração da 

republica por via popular. O que se observa é que, para o colaborador, o grande problema do 

regime republicano foi ter nascido de um golpe do marechal Deodoro da Fonseca, agregando, 

inclusive, muitas figuras de capital econômico e poder político do antigo império, que nunca 

tiveram como expectativas grandes mudanças para o país. De acordo com Napolitano (2016), 

no fim do império, a monarquia estava em crise e os fazendeiros e os detentores do poder 

econômico estavam querendo acabar com a concentração de poder nas mãos de um monarca, 

razão para terem aderido à república ou, pelo menos, se assentado confortavelmente em seus 

novos quadros institucionais. 

A partir desse fragmento, compreende-se que essa alegada “liberdade”  garantida pelo 

imperador era algo que se efetivava mais no plano do discurso dos monarquistas, como uma 

realidade concreta. Nesse sentido, o colaborador aponta que durante o império tudo era 

perfeito, o povo tinha voz, as pessoas podiam se opor ao sistema, o governo dava total 

liberdade em todos os âmbitos e que isso fazia da monarquia um regime de governo ideal para 

o Brasil novamente. 

 Ainda no mesmo artigo, o autor prossegue tratando acerca da desilusão que a república 

trazia sob uma perspectiva não de degradação, e sim de que era preciso corrigir os erros 

cometidos por esse regime, vejamos: 
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(...) Não pretendo com estas minhas palavras, que as julgo verdadeiras, tirar o 

conhecido prestígio no venerando vulto paulista que ora ocupa digna e civilmente a 

presidência da República, pelo contrário, com ele estará a restauração da paz, e da 

prudência, das garantias individuais e de todos os direitos que antigamente impunha 

a imperial Constituição Brasileira: só não podem estar as mesmas responsabilidades 

que assumiram os seus antecessores, nem as culpas dos sucessos que nos infelicitam 

desde a queda do Império até o presente, porque s. ex. tomou rédeas do governo de 

uma República, que foi feita a martelo da noite para o dia e imposta depois ao povo 

arbitrariamente e nas mais péssimas condições... 
S. ex. poderá apenas fazer cumprir à risca a Constituição desta mui bela República, 

embora esteja crivada de erros, porque está em seu papel presidencial, o que não 

poderá nunca endireitar é aquilo que já nasceu torto e que foi gerado em um ventre 

viciado. 
S. ex. tem mostrado em todos seus atos a maior honestidade, reflexão e escrúpulo 

que o caracterizam, procurando sempre melhorar as críticas em que já encontrou 

esse país, o que é público e notório: só o que s. ex. não mostrará nunca, ainda que 

empregue todos os últimos esforços para consegui-lo, são homens superiores à sua 

inteligência e de [rasurado] administrativo entre o pessoal que o rodeia nesse 

momento de crise financeira ou entre os atuais personagens que se encapotam como 

republicanos. Poderia talvez mostrá-los antes da luta intestina de 6 de setembro de 

1893 [Segunda Revolta da Armada], entre os dois grupos legal e revoltosos, ou 

quiçá entre muitos políticos incubados, porque ainda os há, porém, agora, depois que 

a República se tornou não consolidável  seria um caso raro ou, quem sabe, um 

verdadeiro caso fenomenal! (...) (FERREIRA JUNIOR, 1895, p1). 
 

 

 Aqui o colaborador trata do governo republicano daquele ano de 1895,  de Prudente de 

Morais. Por ser um monarquista convertido, acredita-se que as características positivas que 

ele aponta sobre o governo não se constituem mera ironia porque, em determinado momento, 

ele acreditava que o regime republicano era bom para o país. A questão é que Ferreira Júnior 

enxerga uma república desordenada e, mesmo crendo, em tese, nesse modelo de governo, para 

ele, no Brasil, naquele momento, a solução seria o retorno da monarquia. O colaborador, 

como visto, acredita na competência do governo daquele período, porém acha que como a 

república já nasceu viciada e sem a participação popular, era impossível se consolidar como 

um regime que colocasse o público acima dos interesses privados das grandes figuras 

poderosas de então. O autor continua e afirma que:  

 

(...) Tudo poderá s. ex. fazer para consolidar a república, mas é tempo perdido, 

tempo mal-empregado. 
A república, na decadência em que se acha, tem forçosamente que cair, e a única e 

mais provável e certa consolidação é ministrar-se o último vômito de tática política, 

quanto antes. 
  Mas onde essa tática? 
  Quem há de aplicar-lhe esse remédio? 
  Uma verdade: Ninguém, infelizmente ninguém!... 
O único recurso, o mais prático o mais natural é restaurar a Monarquia. E a culpa 

disso têm alguns supostos republicanos que acompanharam, garbosos, o ato 

verdadeiramente carnavalesco do célebre 15 de novembro de 1889, ajudando a 

edificar o fantástico templo que hoje dizem ser o da liberdade, sobre um abismo, que 

desconheciam ou ignoravam (...). 
(...) Prefiro ver a restauração da monarquia a ver minha pátria sujeita a este estado 

de coisas críticas. República como a atual não passará nunca como um sinônimo de 
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desordem e regresso. 
Também vos garanto uma coisa, meus antigos correligionários, que terei comigo 

vários republicanos desiludidos como eu o fui, prontos a me ajudarem a reconstruir a 

pátria, que espera uma nova fase. 
E se a monarquia, que tiver que suceder esta completa desorganização, não souber 

firmar-se sobre outros alicerces mais sólidos e com a mesma liberdade de outrora, 

voltarei ao meu antigo posto de propagandista republicano, não pra desprestigiar e 

assumir as rédeas do governo, e sim no intuito de pregar as verdadeiras doutrinas 

que se prendem a uma república verdadeira e não a uma falsa como a que ora temos. 
Permite meus antigos companheiros, que eu faça repercutir um viva revolucionário. 
Viva a monarquia Brasileira Revolucionária. (FERREIRA JUNIOR, 1895, p1) 
 

 

Ele já não enxerga uma solução para a continuidade da república, pois todo e qualquer 

esforço seria em vão, mesmo que empreendidos por homens capacitados, como Prudente de 

Morais. Isso não seria suficiente para manter o regime, que, em sua visão, não se consolidaria, 

porque estava acometido de vícios de origem, por ter sido arbitrário e autoritariamente 

instaurado, criticando os militantes republicanos por terem dado caução ao golpe liderado por 

Deodoro. Conforme Napolitano (2016), os republicanos concordavam entre si que a 

monarquia não deveria reger a nação, entretanto, eles não formavam um bloco político e 

ideológico único. Desse modo, o colaborador apresenta o porquê do regime não dar certo, não 

atender as expectativas do povo brasileiro e não existir outra solução que não o 

restabelecimento imperial. O colaborador se mostra como um militante não de um partido 

monarquista, mas a favor do bem da nação, que queria o melhor para seus interesses 

coletivos. Ele próprio escrevia em nome de um grupo de ex-republicanos, alertando que se a 

monarquia não solucionar os problemas nacionais, voltará a ser republicano, pois, para ele, 

não era prioritária a realização dos ideais monarquistas e republicanos, mas o apaziguamento 

político e militar do país e o fim da crise econômica e institucional.  

A partir do exposto, observa-se que o ressentimento aqui está ligado a como esses 

colaboradores eram republicanos que, de certa forma, lutaram pela proclamação da república 

e, ao a verem emergir, perceberam que ela não atendia às suas expectativas. Assim, 

resolveram defender a restauração monárquica. São, portanto, republicanos que não se 

reconhecem no regime instaurado em 15 de novembro de 1889, em virtude das formas como 

ele foi edificado e por quem foi edificado (pelos militares, sem participação popular). O 

tratam como autoritário, antidemocrático e um verdadeiro balcão de negócios, em que 

oportunistas se serviam em prol da satisfação de interesses privados, sem pensar no bem da 

nação. 

Pontua-se que existem no periódico dois tipos de ressentimento: um provocado pela 

perda de privilégios e espaço na centralidade do cenário político de figuras que eram chaves 
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no regime imperial, aos quais chamamos de monarquistas históricos, e que constroem um 

passado imperial glorioso em oposição a um presente de decadência. O outro, o ressentimento 

dos que não viram seus ideais e expectativas de república serem atendidos, aos quais 

denominamos de monarquistas ex-republicanos. Esses últimos não têm um discurso glorioso 

do império, algumas vezes seus objetivos são bem pragmáticos, e  querem acabar com o 

projeto de república que eles viram surgir por entender que uma monarquia constitucional 

seria mais democrática. 

Observou-se ao longo desse capítulo que esses monarquistas não tinham apenas 

sentimentos de insatisfação com o regime instaurado, mas também faziam críticas que 

permeavam tanto a forma com que ele foi instaurado como as maneiras como a república 

estava se consolidando. O primeiro aspecto é ligado aos monarquistas históricos e o segundo, 

aos monarquistas ex-republicanos. Observou-se que esses dois grupos de monarquistas 

ligados ao jornal O Brazil eram escritores que carregavam ressentimentos diferentes: uns por 

conta do regime imperial ter sido deposto a partir de um golpe dos militares, instituidores de 

uma república que deveria ser democrática, mas não o era; outros,ex-republicanos desiludidos 

com o regime, que não atendia seus intentos e expectativas justamente por entenderem que 

faltava a ele democracia, liberdade e participação do povo na política. 

 Apreendeu-se também que o único objetivo em comum desses grupos foi o de 

restaurar o império no Brasil, mas isso carregava intentos, perspectivas, expectativas e 

projetos diferentes por parte desses colaboradores. Percebeu-se que os receios de ambos os 

grupos era não ter liberdade de expressão, pois, como observado, o governo republicano, 

temeroso de que jornais e outros órgãos se tornassem fortes opositores ao regime instaurado, 

censurava a imprensa para evitar reações contrárias, silenciando e empastelando jornais que 

conquistavam influência sobre a sociedade daquele período. Essa discussão será melhor 

abordada no próximo capítulo desta dissertação. 

Todas essas análises sobre os colaboradores apresentadas neste capítulo, em que se 

destacou suas perspectivas e as visões dos grupos a que pertenciam, estão relacionadas aos 

projetos que eles tinham para suas ações a favor da restauração do império. A partir do jornal 

O Brazil, observou-se que a imprensa obtinha grande representatividade no Brasil do final do 

século XIX. Os periódicos, no início da primeira república, eram formadores de opinião, 

faziam ironias políticas contra o regime instaurado e sua influência crescia ao mesmo tempo 

em que as cidades estavam cada vez mais urbanizadas. Na medida em que o regime 

republicano tentava se consolidar, alguns opositores desse governo engrandeciam o regime 

monárquico, utilizando-se de jornais como canal de comunicação com o público, produzindo 
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e divulgando memórias positivas selecionadas do período imperial e, a partir de horizontes de 

expectativas sobre a restauração, defendiam diferentes projetos de monarquia para o futuro do 

Brasil, os quais aprofundaremos no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO III 

 

DE PASSADOS E FUTUROS MONÁRQUICOS: AS EXPECTATIVAS DE 

RESTAURAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM PASSADO LEGÍTIMO 
 

 

 Em várias obras historiográficas são apresentados os caminhos políticos que alguns 

jornais tiveram com a instauração da república. Não diferente disso, nesse capítulo realizamos 

algumas abordagens que mostra como o periódico O Brazil viu emergir a instauração da 

república no Brasil e quais foram suas expectativas, em meio à tentativa por parte dos 

republicanos, de consolidação desse regime. Abordamos  o papel da imprensa na busca da 

concretização do objetivo dos monarquistas do jornal O Brazil de restaurar o império. 

Buscamos também entender acerca da construção do passado que os colaboradores faziam 

para legitimar as memórias enaltecedoras que eles tinham do período imperial no país. Por 

fim, discutimos acerca dos horizontes de expectativas que moviam as ações dos 

colaboradores. 

 

 

3.1 O papel da imprensa na busca pela restauração da monarquia: entre a censura e o 

enaltecimento do império 

 

 

Cabe agora entender o papel da imprensa a partir de suas representações. No final do 

século XIX, os periódicos procuraram reconstruir os fenômenos sociais e culturais, sobretudo 

os de dimensões políticas (MARTINS e DE LUCA, 2015). Isso ocorre também no jornal O 

Brazil, a partir do momento em que tenta dissipar a ideia de que o império não tem retorno. O 

jornal buscava, a partir de questões que ocorriam e que descontentavam a sociedade naquele 

presente, defender que, se a monarquia voltasse, a população teria seus anseios políticos 

realizados. A reconstrução desses fenômenos objetivava potencializar as virtudes da 

monarquia.  

A literatura especializada37 destaca o papel significativo que os periódicos exercem na 

formação da opinião pública da sociedade brasileira. Isso se faz importante na pesquisa pela 

questão do jornal O Brazil ser uma instituição que tinha um objetivo político claro, como 

demonstraremos a seguir.  

Segundo Sodré, no final do século XIX, os periódicos entram em cena com o intuito 

                                                 
37 A literatura especializada faz menção aos livros de autores que trabalham a imprensa como fonte, como: 

Nelson Werneck Sodré (1994), De Luca e Martins (2008), Elliott e Aquino (2011), dentre outros. 
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de formar opinião.  Elliott e Aquino (2011) apontam aspectos sobre informação, imagem e 

memória e trabalham a questão dos periódicos obterem papel incisivo nas pesquisas 

históricas, ao abordar lutas políticas e questões sociais, além de apresentar desenvolvimento 

na história de vários seguimentos. Os periódicos se mesclam à memória por tratarem também 

de lembranças, requerendo reflexões nas pesquisas sobre imprensa. 

Ainda segundo Elliott e Aquino (2011), a memória é revisada nas análises feitas pelos 

autores de jornais, visto que eles possuem interesses por alguma causa; principalmente, no 

âmbito social e político de um passado que não se faz mais presente. A memória que vemos a 

partir dos jornais tem o papel de produzir significados sobre os sentidos possíveis, utilizando-

se dos aspectos antigos favoráveis aos seus intentos do presente. 

Pensar o jornal O Brazil a partir da memória produzida por seus articulistas é acreditar 

que sobre os monarquistas recai a credibilidade do tempo, das experiências vividas, de 

aspectos passados, ou seja, dos espaços das experiências. Isto ocorre em razão do jornal ser 

espelho da criticidade de uma comunidade, pois os assuntos tratados são de interesse político, 

considerando as ocorrências do passado para um projeto que alcance o horizonte de 

expectativas de um grupo distinto. O que se pode apreender a partir de O Brazil é a reflexão 

sobre os discursos elaborados pelos monarquistas no início da república. 

Como os jornais do final do século XIX são aqui entendidos como formadores de 

opinião, percebe-se que os colaboradores do jornal O Brazil buscaram, tomados por 

ressentimentos associados à queda do império, uma alternativa que recuperava da memória 

somente aspectos positivos da monarquia. Ao fazerem isso, esses colaboradores objetivavam 

legitimar o retorno do império, mostrando aos seus leitores que a república que vivenciavam 

era nefasta ao futuro da nação.  

  Ao se fazer uma pesquisa histórica que utiliza jornal como fonte principal e na qual o 

periódico é opositor a um regime político já vigente, se instaura a questão: o Jornal O Brazil 

recebia represálias? Percebe-se em alguns artigos do jornal O Brazil, como os escritos por 

Alfredo Paiva (1895) e na nota expediente de Sousa Ramos (1895), publicados na primeira 

edição desse jornal, a denúncia de censura sofrida pela imprensa opositora ao regime 

republicano. Os escritores explicitaram em vários momentos o fato de terem sido impedidos 

tanto de opinar quanto de relatar suas angústias a respeito da república, como já visto 

anteriormente. Afirmaram não ter sido raras às vezes em que o governo republicano 

suspendeu as ações de órgãos considerados suspeitos de funcionar como núcleo político de 

oposição. Vejamos:  
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S. Paulo 
 

Atentado à liberdade de Imprensa, empastelamento38 do “Santos Commercial” e 

“Tribuna do Povo”, de Santos. 
É incrível, leitores, mas é verdade! 
Hoje, que os senhores da situação paralelamente democrática em que vivemos 

anunciam aos quatro ventos a plena liberdade de imprensa, amplamente pela 

constituição de 24 de fevereiro, são dois jornais atacados e empastelados em pleno 

dia, na cidade de Santos, 2 horas da capital, e atacados por quem? Por aqueles que 

ali se acham justamente para a garantia da vida e da propriedade dos cidadãos: pelo 

comandante de praças do corpo de bombeiros. 
Damos em seguida os telegramas que, sobre este atentado brutal e indigno; recebeu 

o nosso distinto colega Jornal do Brazil. 
S. Paulo --- acaba de ser recebido nessa capital um telegrama de Santos 

comunicando que hoje as 5 horas da manha foi empastelada a oficina tipográfica da 

“Tribuna do Povo” ficando alguns empregados feridos. 
Foi autor do empastelamento o corpo de bombeiros sendo visto a frente dos 

assaltantes o comandante Paulista.  
A reprovação de tal ato é geral. 
S. Paulo. Ah outro empastelamento de tipografia em Santos! 
O corpo de bombeiros tendo a sua frente o comandante [rasurado] Paulista pouco 

depois de ter atacado e empastelado a tipografia da “Tribuna do Povo” foi as 

[rasurado] do “Santos Commercial” e não só empastelou as caixas das tipografias, 

mas também quebraram as máquinas, as mobílias e todo material, deixando tudo 

despedaçado. 
A opinião pública está indignada com aqueles atos, pois sabem que estas violências 

foram motivadas pela independência com que aqueles jornais verberaram os 

escândalos havidos na câmara e em outras repartições, escândalos defendidos pelo 

Diário de Santos e que a opinião pública aponta como [rasurado] das represálias 

[rasurado]. (O BRAZIL, p. 3, 1895) 
 

 

 Como fica evidente no texto acima, a censura de que tanto os monarquistas 

reclamavam não se davam apenas por medidas oficiais do governo federal, mas por ações 

clandestinas, algumas envolvendo inclusive as autoridades constituídas. Conforme Martins e 

de Luca (2015), em contraposição ao que se tinha no império, desde que se instaurou a 

república no Brasil, evidenciou-se a repressão aos jornais e tipografias opositoras ao regime. 

Segundo a autora, essa repressão não se dava apenas pelo controle da palavra impressa, como 

também a partir da lei, da prisão de jornalistas e colaboradores, de empastelamentos de 

tipografias e outras formas arbitrárias. No artigo acima observa-se que o autor faz referência a 

liberdade de imprensa estabelecida na constituição de 1891. Ele aponta que o governo anuncia 

essa liberdade, mas que na prática ela não existe, pois faz uma denúncia na qual a república, 

que tanto pregava liberdade de expressão e participação popular com suas opiniões, não 

permitia que a oposição tivesse voz ativa. Mesmo com a liberdade promulgada, assim como 

aqui denunciada pelo colaborador, as ações dos republicanos se davam pela preocupação da 

força que a imprensa monarquista tinha naquele período de instauração da república. 

 Nesse trecho retirado do periódico, observa-se que  se trata de uma notícia em que o 

                                                 
38  Empastelamento de jornais era as destruições, quebradeiras, desaparecimento de suas tipografias.  
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jornal traz à tona os acontecimentos referentes à repressão à imprensa não apenas do Rio de 

Janeiro, mas contra outros periódicos monarquistas no estado de São Paulo. Nota-se a matéria 

não como parte de um noticiário comum, mas uma posição de insatisfação com tal ato, 

denunciado como arbitrário. Para os escritores, a república deveria ser sinônimo de liberdade 

de pensamento e de democracia, com respeito às opiniões divergentes. 

 A denúncia de que houve pessoas feridas e de que a invasão do jornal foi liderada por 

um oficial visa demonstrar que a invasão à tipografia foi brutal e pode mesmo ter sido 

ordenada – mesmo que extraoficialmente – pelo governo, por conta do jornal ser um formador 

de opinião oposicionista. Isso demonstra a importância da imprensa no debate político da 

época. As publicações ameaçavam o governo republicano da cidade de Santos e, talvez, em 

outros estados do país. Nesse aspecto, entende-se a preocupação por parte do governo em 

deixar periódicos opositores fora de circulação.  

 O outro jornal fechado também propagava os ideais monarquistas na mesma cidade, 

em Santos. Dessa vez, a denúncia parte da questão de não apenas terem fechado as portas do 

periódico, mas os jornais terem sido empastelados, sendo destruído o recinto e impedindo, ou 

até mesmo impossibilitando, a futura reabertura do noticiário, que, por vezes, segundo 

apontado pela publicação, denunciava arbitrariedades. Depreende-se disso que o fechamento 

dos jornais monarquistas por parte de órgãos republicanos era uma forma de esconder atos 

políticos que não eram favoráveis à consolidação e permanência da república. 

  Segundo (Janotti, 1986), mesmo com a liberdade de imprensa, promulgada pelos 

próprios republicanos na Constituição de 1891, em seu art. 72, parágrafo 11, o colaborador do 

jornal Garcia Júnior (1896) afirmou em um editorial publicado em O Brazil que essa atitude 

de liberar a imprensa se dava com segundas intenções. Para ele, o que o governo republicando 

intentava com essa suposta liberdade de manifestação era manter a imprensa debaixo dos seus 

olhos, ou seja, sob seu controle. Dessa forma, apesar da liberdade de imprensa, os jornalistas 

de O Brazil manifestaram-se apreensivos por conta de constantes ameaças.  

Segundo os colaboradores do jornal, essas ameaças eram exercidas frequentemente 

por parte dos republicanos jacobinos, em decorrência de acreditarem na capacidade do regime 

monárquico ser restaurado (O BRAZIL, 1895). Dessa forma, a defesa da república residia na 

vigilância constante. Era precisoficar de olho em qualquer movimento por parte dos 

monarquistas ou mesmo por parte do próprio governo de Floriano Peixoto, que estava no 

poder e não admitia ameaças de deposição contra ele. Em contrapartida aos republicanos, os 

jornalistas monarquistas defendiam que não bastava mudar de presidente, e que só poderiam 

acabar com a repressão aos jornais opositores ao regime vigente com a deposição do governo 
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republicano brasileiro.  

Tomando por base o exposto e as atribuições do papel da imprensa no final do século 

XIX, identificou-se que o periódico O Brazil difundia a ideia de que a única maneira de fazer 

ouvir sua voz era a partir da imprensa, do redigir a opinião de seus colaboradores de mesmo 

ideal, e, para isso ocorrer, deveriam lutar pela restauração da monarquia, pois havia o 

fechamento de jornais contrários ao regime vigente, além de censura e ameaças. Todavia, cabe 

destacar que nos anos iniciais da república, pouco ou nada foi alterado em relação ao 

cotidiano da imprensa brasileira. Segundo Nelson Werneck Sodré (1998), os jornais com 

maior influência continuaram a circular normalmente e a levar as notícias da mesma maneira, 

às vezes pelo fato de grande parte desses jornais vigentes serem republicanos. Por isso, não se 

pode negar que os periódicos republicanos possuíam maior prestígio, ao contrário da imprensa 

monarquista, que lutava para continuar a circular.39  

Segundo Werneck Sodré (1998), a imprensa, que até fins dos oitocentos era mais 

artesanal, passava a ser substituída pela imprensa industrial; transformando-se assim em 

formadora de opinião. Ainda de acordo com esse historiador, em 1896, os jornais que antes 

estavam impedidos de circular, os de tendências monarquistas, voltavam à atividade. Pois 

bem, o jornal O Brazil, que era monarquista, começou a circular antes mesmo dessa liberação, 

ou seja, em 1895, com o intuito de formar opinião e sensibilizar as pessoas quanto à 

possibilidade do retorno da monarquia no Brasil, apresentando este “projeto” como solução 

para os problemas do país. 

Esse jornal era contrário ao sistema vigente, mesmo apontando nos seus primeiros 

números que não queria agir de forma vulcânica, como já visto anteriormente. Possui lógica o 

governo republicano impedir o funcionamento de órgãos monarquistas nos primeiros anos de 

novo regime, como estratégia para se consolidar, não tendo sido instaurado por movimento 

popular. Diante disso, o periódico surge como opositor, com receio de sofrer represálias, mas  

concebe sua própria existência como uma arma contra a insatisfação ao governo republicano. 

Apresenta não apenas as memórias saudosistas, mas notícias de aspectos ruins da república, 

defendendo que a salvação do país seria a restauração do império.    

Como o jornal O Brazil começou a circular no ano de 1895, portanto antes do regime 

republicano liberar as publicações dos órgãos monarquistas, entendemos que as denúncias de 

repressão podem não ter sido exageradas. Afinal, os seus colaboradores, demonstraram 

frequentemente estarem impedidos de expressar suas angústias frente à república. Vejamos: 

                                                 
39 Faz-se importante afirmar que, com o passar do tempo, a imprensa monarquista não resistiu às ações 

repressivas e censuradoras do regime republicano. 



71 

 

Perseguição 
 

Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento pela imprensa, ou pela 

tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que 

cometer, nos casos e pela forma que a lei determinar, 
Artigo 72, § 12 da Constituição de 24 de fevereiro. De 1891. 
 

Bem prevíamos que o atual governo não continuaria a consentir na livre energética e 

intransigente manifestação do pensamento, 
A República consolidada, pacificada, sancionada pela maioria da nação, teme um 

artigo de jornal. 
Essa República, que já conta com um bom número de crimes contra a imprensa, não 

pode ocultar por mais tempo o pânico de que está acometida, pelo acentuado 

movimento de reação contra seus erros e as suas violências. 
O ministro representante do Sr. Barbosa Lima está decidido a submeter todo o país a 

política desvairada posta em prática pelo flagelo de Pernambuco. 
Folgamos com a atitude hostil que o governo vem de assumir em face da legítima 

causa restauradora. 
Somos perseguidos porque incomodamos e somos tímidos. 
Nos últimos dias do regimento monárquico, os oradores e os jornais de propaganda 

republicana, principalmente os caricatos jornais oradores, agrediam furiosamente as 

instituições e a dinastia sem que o Império, forte e sereno, desse-lhe importância a 

campanha ridícula que só vingou pelo desrespeito, pela traição das classes 

conservadoras, atingindo a nação pelo terror e pela ruína que se seguiram ao seu 

triunfo. (...) 
(...) A República não pode resistir à crítica e aos ataques dos monarquistas.  
Entretanto, a Monarquia consentia na mais ampla discussão dos seus atos 

exagerando a liberdade até a licença. (...) 
(...) Continuaremos a usar o nosso direito denunciando os erros da República. Nem 

processos, nem ameaças ou cóleras dos energúmenos conseguirão deter a nossa 

marcha convicta pela honrosa e difícil estrada do dever e do patriotismo. 

(FERREIRA, 1896, p.1) 
 

 

 Percebe-se assim que, se havia ameaças aos escritos monarquistas, é porque havia 

receio por parte do governo republicano quanto à possível capacidade mobilizadora desses 

veículos de informação. Fato é que o regime republicano, em fins do século XIX, possuía 

pouco tempo de vigência e por isso tinha que usar diferentes estratégias com o intuito de se 

garantir no poder, ainda que fosse por intermédio da coerção. Mesmo com as punições 

determinadas na constituição, no artigo 72, muitos colaboradores não se importavam com as 

possíveis represálias aos seus escritos, como é visto nesse trecho. Alegavam que lutavam para 

o bem do Brasil, com ar de patriotismo. Isso leva a reflexão de que a ordem republicana era 

mantida a partir de autoritarismo, visto que era desacreditada por parte da sociedade, e por 

isso, quando ocorriam atos arbitrários, os monarquistas a tratavam como antidemocrática. 

 Janotti explicita que “algumas medidas foram acompanhadas da aplicação de censura 

à imprensa e da criação, em 23 de dezembro de 1889, de um Tribunal Excepcional Militar que 

julgaria todas as questões politicamente lesivas ao governo” (JANOTTI, 1986, p. 22). 

Conforme a autora, esse tribunal servia para julgar todas as ações feitas por jornais, 

manifestos, passeatas, toda ordem que fosse opositora e contra o governo, para assim prender 
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os seus líderes e participantes.  

Fazendo a contabilidade de números de edições semanais desde a primeira publicação, 

no decorrer da pesquisa observou-se que no lugar de prováveis 70 números do jornal O 

Brazil, o que se viu foram menos de 60. Apesar de alguns números não serem publicados no 

dia de costume, o que é apontado pela edição seguinte, fica patente que ocorreram problemas 

tipográficos. Entretanto, em decorrência das constantes denúncias de falta de liberdade de 

expressão, não se pode descartar como elemento explicativo para tal fato a ação repressora 

comandada pelo regime republicano sobre os jornais monarquistas brasileiros.  

Para entender os objetivos do periódico, mesmo em meio a possíveis represálias, 

recorremos a Tânia Regina de Luca (2008). A autora destaca que, para se entender o papel da 

imprensa nesse contexto, é preciso buscar o significado da palavra em si. A autora aborda que 

imprensa designa “o conjunto de títulos que, num dado contexto, compõe a porção mais 

significativa dos periódicos em termos de circulação, perenidade, aparelhamento técnico, 

organizacional e financeiro.” (DE LUCA, 2008, p. 156). Isso é visto no jornal O Brazil, uma 

vez que ele é um periódico organizado e que tinha um papel ideológico preponderante em 

suas publicações, e seus colaboradores se preocupavam com as vendagens e o aumento do 

número de edições, além da expansão para outras regiões do país. Claro que isso não era feito 

apenas para obter retornos financeiros, o grande objetivo era a restauração do império. 

Segundo De Luca (2008), os jornais despertavam simpatias e também oposições que 

eram capazes de mobilizar, e até mesmo levar a, ações políticas, mas também deveriam 

transmitir confiança em suas publicações. A partir das publicações do periódico O Brazil, vê-

se que esse era o interesse do jornal. Por esse aspecto, a autora aborda que, embora os jornais 

muitas vezes fossem empresas preocupadas com os negócios, eles adquiriram um espaço 

privilegiado de luta política, como é o caso da luta contra a censura à imprensa, de oposição 

ao sistema vigente e disputa de um projeto político para o Brasil.  Em suas publicações, O 

Brazil não demonstra preocupações essenciais com negócios; o aspecto financeiro está 

relacionado a manter o periódico em circulação não apenas no Rio de Janeiro, mas em outras 

cidades. Por isso se fazia importante a venda de exemplares e as páginas destinadas aos 

anúncios e ao comércio, pois o objetivo principal era a busca pelo espaço de luta política para 

a instauração do império e não se manter em um “mercado editorial”. 

Ao perscrutar o periódico O Brazil, do Rio de Janeiro, foi possível observar as 

possíveis representações que os monarquistas buscavam construir sobre a sociedade carioca 

no final do século XIX. Para tal, a partir de suas publicações, trouxeram para o debate os 

fenômenos sociais, culturais e, sobretudo, políticos. Esses fenômenos visavam constituir 
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legitimidade em torno do retorno do império, engrandecendo as virtudes desse passado 

monárquico. Esse engrandecimento é marcado por um tom memorialístico saudosista e 

também pela comparação dos dois regimes. Considerando que, ao mesmo tempo em que 

ressaltavam os problemas socioeconômicos da república, os monarquistas procuraram colocar 

no esquecimento as fragilidades do antigo regime, vejamos: 

 

A coroa 
 

(...) Essa coroa imperial que pertencera ao nosso sempre lembrado D. Pedro II; essa 

coroa que as garras dos rapazes da república levaram, talvez para dar maior brilho 

[rasurado], as orgias furiosas dos primeiros dias de entusiasmos e ali ser 

despedaçadas entre gritos de loucura e distribuídos os pedaços alaridos infernais que 

a embriaguez provocava, belos assistentes; os fundadores dessa [república?] 

dominada e tremenda que nos escraviza e nos tolhe os passos para a prosperidade, 

essa coroa era riquíssima, representava muito bem a riqueza do nosso riquíssimo 

Brasil, de cujo solo ela possuía o metal mais precioso e de cujo solo possuía ainda 

um crescente número de pedras preciosas. 
Enquanto a bandeira tremulava, a bela e gloriosa bandeira que fora lavar-se com o 

sangue paraguaio da mancha que eles nos arremessaram; quando ela tremulava bela 

e gloriosa sempre e sempre nós brasileiros podíamos ver o fumo e o café, produtos 

valiosíssimos do solo fecundo e rico da nossa Pátria! 
Na bandeira de hoje, nesse rótulo feio marca registrada da república de oitenta e 

nove – a república marca cometa – nessa bandeira nada existe que possa bem 

representar as riquezas do nosso torrão! Nada existe, nada que possa bem representar 

o nosso povo, nessa bandeira tem envolvido desde o [rasurado] oitenta e nove, 

noventa e nove centésimos de nossos irmãos, ora asfixiante e terrível, ensopar-se no 

sangue pátrio e aumentar a nódoa que o despotismo e o descaro dos governos 

republicanos nos atiram às faces. (...) (RAMOS, 1896, p.1) 
 

 

 Esse fragmento não aponta apenas as fragilidades do antigo regime mas também 

remete a uma análise que Carvalho (2011) faz sobre a elaboração da nova bandeira, tomada 

como símbolo da república. Carvalho aponta que a batalha em torno dessa simbologia 

republicana se deu também nas divisões sobre qual modelo de república o Brasil deveria 

seguir.  

Carvalho (2011) expõe que a bandeira escolhida para demonstrar os novos rumos do 

país fora representada da seguinte forma: “tomaram então a bandeira imperial, conservaram o 

fundo verde, o losango amarelo e a esfera azul. Retiraram da calota os emblemas imperiais: a 

cruz, a esfera armilar, a coroa, os ramos de café e tabaco.” (p. 112) A inovação que causou 

resistência entre os próprios republicanos foi a divisa escrita “Ordem e Progresso”, que 

significava a aceitação da república positivista no Brasil. De fato a nova bandeira teve que ser 

explicada por onde ela passava, mas segundo Carvalho (2011), ela trazia elementos que ligava 

o passado com as tradições monárquicas e católicas em suas cores, trazendo a representação 

da riqueza, também tinha que representar o presente com a divisa escrita ordem e progresso 
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que caracteriza a evolução humana, e o futuro era representado na cor verde que significava 

esperança e paz. Apreende-se que a construção da nova bandeira é parte do projeto 

republicano, no sentido de construir a visão de que o Brasil estava evoluindo rumo à 

modernização. 

Souza Ramos, nesse trecho, critica a mudança nos símbolos nacionais, tratando 

aqueles do período imperial como grandes e célebres. Em contraposição, critica a bandeira 

republicana, com sua marca positivista e ironiza ao lembrar as semelhanças da esfera que 

substituiu o brasão imperial com a logomarca de uma fábrica de fogões da época, piada que 

circulava em princípios da república, conforme aponta Carvalho (2011). O recurso da ironia 

tem por objetivo projetar sobre a república ares de decadência, em contraposição à pretensa 

grandiosidade do império. Como símbolo teríamos a bandeira nacional, tratada por Sousa 

Ramos como tendo sido mutilada nesse processo de instauração republicana.  

 Acerca das fragilidades da república, Sousa Ramos continua afirmando em seu artigo: 

 

Quanta diferença entre a monarquia – que é a coroa – e a república do barrete frigiu, 

desse barrete vermelho, feio, imundo e nojento tão adaptável à cabeça desordenada 

desses desvarios traidores da monarquia, desses falsos representantes da dignidade 

de um povo! 
O barrete frigiu, vermelho como é, faz-me lembrar, a todo instante, sangue que se 

tem derramado de norte a sul, nesse solo vastíssimo, desde que se fez esta república 

fastigiosa e repugnante, da qual procuro esquecer-me  sempre que me assento à 

mesa para as refeições e sempre que me deito para dormir. 
O brilho das pedras preciosas que selam uma coroa é sem brando agradável do flavo 

metal de que é feito, me ofuscam e me fazem esquecer, por várias vezes, as tristezas 

do coração, mesmo as mais firmes. 
A cor de sangue daquele barrete odiento e ridículo faz-me lembrar a guerra com 

todos os seus horrores, tira-me o apetite antes das refeições, ameaça-me com uma 

congestão cerebral depois das mesmas refeições e me sobressalta com pesadelos 

terríveis, depois dos quais só tenho desejos de acabar de uma vez com essa república 

louca e mentirosa, fatídica e pedante. 
Venha o brilho da coroa ofuscar, fazer desaparecer para todo o sempre esse barrete 

vergonhoso, feio, imundo e nojento, e nesse dia seremos felizes, muito mais felizes 

do que hoje. 
Viva a monarquia! 
Viva a coroa Imperial!...40 (RAMOS, 1896, p.1) 
 

 

 Nessa publicação fica explícita a questão do enaltecimento da monarquia a partir de 

um discurso memorialístico saudosista e a denúncia de uma república sangrenta e de 

degradação a partir  das fragilidades apontadas não apenas da república, mas principalmente 

dos republicanos. O proprietário do jornal, nesse texto, demonstra um descontentamento com 

a ordem republicana como um todo, principalmente por demonstrar que o poder foi tomado 

por golpe. Como é apontado no primeiro capítulo sobre esse período, a passagem do império 

                                                 
40   Publicação do autor M. Souza Ramos na décima quarta edição do Jornal O Brazil.  
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para o regime republicano não foi pacífica e por esse aspecto o jornal possuía muitos 

colaboradores que faziam a denúncia dos problemas e conflitos verificados no novo regime.  

Os articulistas se alimentavam da insatisfação existente com o novo regime em 

vigência. Em Carvalho (2011), vê-se a ocorrência de revoltas populares (e de elite) tanto no 

império quanto no período republicano. No período em questão, apesar da população em sua 

maioria não ter acesso ao voto, pode-se afirmar que ela tinha certas noções sobre seus direitos 

e sobre os deveres do Estado, o que explica as inúmeras mobilizações sociais ocorridas por 

diferentes motivos ao longo dos governos monárquico e republicano. Podemos tomar como 

exemplo disso, a partir de Napolitano (2016), a repressão às revoltas da armada, ocorridas 

durante o governo Floriano Peixoto. 

É certo que, nos vários momentos em que ocorreram essas mobilizações, não foi raro o 

uso da violência por parte do Estado. Todavia, os autores do jornal O Brazil encobriram os 

excessos promovidos pela monarquia em represália a toda e qualquer mobilização social de 

oposição. Em sentido contrário, se esforçaram por colocar em destaque o uso da violência por 

parte do governo republicano. Destacavam os abusos e as arbitrariedades promovidas pelo 

período republicano, como se o mesmo não pudesse ser atribuído aos imperadores do Brasil.  

  Os colaboradores do jornal O Brazil e de outros jornais, como os abordados por Janotti 

(1986), buscaram ressaltar que essa “desordem” só seria solucionada se houvesse a 

restauração do império. Porém, esperava que essa luta não fosse tardia demais. Nesse sentido, 

Garcia Júnior expõe que:  

 

Eis a República... 
A pátria periga; e nós já chegamos um pouco atrasados, ao campo de ação. Fizemos 

mal em esperar tanto; esperamos por demais pela aurora da felicidade nacional, que 

os republicanos prolongavam bestialmente. Veem, pois esses perversos contendores 

que fomos legais, sinceros porque ainda os esperamos por espaço de seis anos. 
Agora – ao campo, à luta pela pátria. 
Agora que têm já gozado, satisfeito as suas ambições argentárias o perpetrado 

legalmente toda a sorte de abominações em nome da pátria e da lei, têm também o 

dever de nos ouvir. 
E hão de deixar que estigmatizemos a república com os seus próprios feitos porque 

essa marca demonstrará aos nossos filhos o crime que ela carrega e relembra-lhes a 

vaidade tola de uns loucos que queriam realizar o que haviam sonhado (GARCIA 

JÚNIOR, 1896, p.2).41 

 

 

O texto acima, de Garcia Júnior, tratou dessa questão no dia 21 de março de 1896, sob 

o título “República Vesga”. Enfatizou que o governo deposto teria grandes condições de 

retorno se a população seguisse na luta contra a república. Nota-se a crença em que, se o 

                                                 
41  Publicação do autor Garcia Júnior nojornal O Brazil. 
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jornal circulasse por mais lugares, logo teria mais leitores e com isso seus objetivos poderiam 

ser conquistados. Segundo explicita nesse artigo, “o país teria num futuro não longe, ocasião 

de confrontar a justiça e a moralidade da república e do império” (Júnior, 1896, p.2,). Nesse 

confronto que planejavam fazer, os escritores de O Brazil apontavam que “a resposta era 

certa, o povo vai chegar à conclusão que o bom senso estava em renunciar a república” (O 

Brazil, 1896, p.2). Aqui, mais uma vez está clara a busca pela legitimação do retorno da 

monarquia a partir da comparação entre os dois regimes.  

Os articulistas dão ênfase à benignidade do império e ressaltam algumas fragilidades 

da república para assim cumprir seu objetivo. O ressentimento do regime republicano, por 

Garcia Júnior, está na questão de não ter tido uma ação anterior contra a república. Isso 

levanta a possibilidade de que os seis anos sem lutas contra o regime se dariam pelo medo à 

censura e à repressão, pois o processo de instauração republicana foi conduzido por militares, 

com largo uso de violência, além da desarticulação sofrida pelos monarquistas após a 

proclamação da república, em 1889.   

 

 

3.2 A construção de um passado legítimo: a memória selecionada e enaltecedora do 

império  

 

 

Como os discursos em muitas publicações do jornal perpassam vivências e memórias, 

logo foi necessário entender como esse conceito se aplica a esta pesquisa. Verifica-se que na 

sociologia da memória proposta por Halbwachs (2006) tem-se o conceito de memória como 

aquele que fundamentalmente reconstrói o passado a partir dos quadros sociais do presente. 

Ele se articula como possibilitador de fazer reviver o passado buscando resgatar o que não é 

mais representado. Por isso, entende-se que o periódico O Brazil queria buscar no passado 

uma forma de trazer à tona o que foi bom para esses articulistas monarquistas. Jacy Alves de 

Seixas, em “Halbwachs e a Memória-Reconstrução do Passado: Memória Coletiva e História” 

(2001) transmite a ideia de que as memórias são reconstrutoras do passado, podendo assim se 

tornar base para lutas políticas. No jornal O Brazil percebe-se também que, muito mais que 

reconstruir o passado, algumas vezes idealizando-o ou “criando”42 um tempo pretérito que 

nem sequer existiu, ou selecionando-o, esses monarquistas tornaram os periódicos esteios de 

lutas políticas. Eis o porquê da ideia da memória ser:  

                                                 
42 Partindo do pressuposto que o jornal enaltecia acontecimentos do império para legitimá-lo como melhor que a 

república, entende-se que alguns aspectos além de serem selecionados, eram criados como aspectos positivos 

para o engrandecimento desse período. 
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[...] capaz de reviver o passado, fazê-lo ressurgir de um aparente “não lugar” para 

assombrar ou fecundar o presente, de uma memória coletiva que possa de alguma 

forma, resgatar o que não é mais imediato e socialmente articulado e representado. 

(SEIXAS, 2001, p. 95).  
 

 

A partir da leitura do jornal O Brazil, percebe-se que os colaboradores do periódico 

tinham na memória um ponto de apoio para legitimar o retorno da monarquia, e encontram 

justificativas para tentar inculcar suas questões na sociedade Fluminense. A memória, segundo 

Seixas (2001), assume a função política de ser entendida como defesa de si e dos outros nos 

quais os sujeitos se reconhecem. Nesse sentido, o passado só se faz presente quando o hoje o 

permite.  

Não restam dúvidas de que o jornal O Brazil fazia uso da memória do império em 

tempos de república para difundir o saudosismo da monarquia. Isso se faz presente na medida 

em que se observa que muitas publicações de colaboradores remetem a vivências no reinado 

de Dom Pedro II. A pesquisa levanta a questão das memórias expostas no jornal estarem 

ligadas ao ressentimento, pois os escritores de O Brazil não estavam satisfeitos com a queda 

do império, uma vez que o fim do regime monárquico lhes trouxe também o fim de 

privilégios ou frustrações de expectativas sobre um novo regime.  

Jacy Alves de Seixas (2001) afirma que a memória pode ser trabalhada de forma 

analítica sendo questionada. Como um instrumento político, a memória é um elemento que 

busca promulgar identidades e relações sociais. Percebe-se que os colaboradores do jornal 

buscavam, a partir de seus ressentimentos, recuperar da memória só elementos positivos do 

passado imperial, que fizessem com que seus leitores vissem na restauração monárquica a 

salvação da nação.  

A memória expressa em publicações dos colaboradores do periódico está envolvida 

em ressentimentos. Por isso, dado o conceito, conforme Stella Bresciani e Márcia Naxara 

(2001) percebe-se que o ressentimento não é só um conjunto de valores. Ele vai além disso, 

faz parte de um sistema teórico que busca compreender as forças de oposição que estão 

presentes nos sujeitos e em seus grupos. Ele é a dominação e a insubordinação que 

acompanham as revoltas políticas e sociais, que faz história e memória.  

É o ressentimento que visa buscar na memória suas lembranças positivas, tratando o 

impulso de transformação da realidade que toca numa questão sensível, que transmite a 

compreensão das relações entre os afetos e o político e entre a sociedade e o Estado. A 

memóriabusca construir e legitimar a história como um marco de poder.  

No mesmo viés, Pierre Ansart (2001) trás como definição para ressentimento os 
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sentimentos de rancor, inveja, desejo de vingança, dentre outros. Porém para o autor não se 

trata apenas de valores mensuráveis, o ressentimento aqui vai além, na medida em que faz 

parte de um sistema teórico presente nas relações individuais e coletivas das pessoas. Esse 

ressentimento é pensado de forma analítica considerando assim a compreensão das forças de 

oposição causadas pela dominação, pela insubordinação que acompanham as revoltas 

políticas e sociais. O ressentimento dessa forma pode ocasionar a partir do impulso 

transformações da realidade levando a memória ser manipulada pela vontade do indivíduo 

inserido em um meio coletivo. Ansart (2001) propõe que na análise histórica dos 

ressentimentos ligados a memória, tem que observar que a experiência da humilhação e do 

medo são o levante da ação e da reaçõe humanas. Com essa análise observa-se, a partir do 

jornal O Brazil, que suas publicações não remetem apenas a perda de privilégios que eles 

possam ter sofrido, como também o fator deles terem perdido espaço que tinham durante o 

Império, seja ele na política como é o caso de vários colaboradores, como posição social e até 

mesmo expectativa que com o novo governo suas vidas melhorariam. 

Nessa perspectiva do ressentimento pela queda do império, o jornalista monarquista 

Faria Lacerda43, no artigo “De Sobre as Ruínas”, do dia 7 de dezembro de 1895, enfatizou que 

 

O golpe de estado do Marechal Deodoro era o início bem visível da luta entre os 

poderes constituídos... 
A deposição de Deodoro a 23 de novembro vinha de ser um ato ambicioso. O vice-

presidente, investido do poder presidencial e de ditador, salientou o seu governo por 

atos que estão na consciência de todos os brasileiros. 
A deposição dos governadores, o naufrágio do Solimões que importa de certo, num 

grande peso de consciência para aquele, que foi o autor, pode-se dizer; o ato de sete 

de abril, a reforma dos generais e outros atos arbitrários; a guerra civil no Rio 

Grande do Sul, mantida por um capricho, com prejuízo incalculável dos cofres 

públicos e, finalmente, o veto e a revolta de 6 de setembro; a depredação da fazenda 

nacional; o esbanjamento dos dinheiros do tesouro; a desvalorização do papel-

moeda, do papel fiduciário que jazia sem garantias, pois que do lastro em ouro se 

havia lançado mão para satisfazer as exigências da guerra feroz e odienta do Rio 

Grande do Sul (LACERDA, 1895, p.3).44  
 

 

Nesse trecho observa-se que o colaborador está criticando os conflitos do governo do 

Marechal Floriano Peixoto, principalmente a Revolução Federalista, que desestabilizava a 

consolidação da república. O ressentimento aqui está na questão na demonstração de 

insatisfação com o regime e seu caráter instável e conflituoso, algo que, pra ele, não ocorria 

durante o império, por isso é um ressentimento de ordem político. A partir da publicação, 

                                                 
43 Sobre esse colaborador não foi encontrado nenhuma informação, não se sabe se ele era do grupo de 

monarquistas históricos ou se tratava do grupo de republicanos insatisfeitos que se tornaram pró restauração do 

império. 
44  Publicação do escritor Faria Lacerda no Jornal O Brazil. 
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nota-se que ele não era dos republicanos que estavam a favor do retorno do império, pois ele 

caracteriza a instituição do novo regime como golpe, e por esse aspecto acredita-se na 

hipótese dele ser um monarquista histórico que buscava a restauração da monarquia a partir 

de acusações de má gestão dos governos desde a Proclamação da república.  

Diante do exposto, fica claro que “os jornais monarquistas continuaram, mesmo com a 

república, sua campanha demolidora em relação à memória do governo Deodoro”. 

(JANOTTI, 1986, p. 49). Para os colaboradores, todas essas questões expostas nesse trecho 

seriam motivo suficiente para se restabelecer o império, pois mostravam, segundo Lacerda, as 

medidas não calculadas do governo republicano que seria descentralizador e não nacionalista, 

voltando-se assim a crítica ao federalismo45. 

Logo após um processo eleitoral, a edição de O Brazil do dia 25 de fevereiro de 1895 

deixou transparecer a decepção dos monarquistas diante da hostilidade partidária, depredação 

e destruição vivenciada naqueles últimos dias. Para eles ao contrário do vivenciado naquela 

eleição, o país deveria ter exercido a democracia e não a barbárie. Segundo Faria Lacerda, em 

seu artigo “De sobre as ruínas”, no governo de Prudentes Morais, tudo deveria ser favorável 

às vontades democráticas para o país, porém, o que realmente ocorria eram desacordos, 

divergências de ideais e atitudes, bem como conflitos entre diferentes grupos da sociedade 

civil. Por isso, esse escritor relatou que tudo não passava de escombros para todo lado e 

miséria. Conforme suas palavras: 

 

(...) A república foste um ideal e foi uma crença da mocidade esperançosa que via 

em ti a glorificação da pátria, a liberdade calma e de assombrada que nos encaminha 

nessa cadeia instituída para Deus, que faz o homem voltar- se para dentro de si e 

refletir um momento, compenetrando-se do verdadeiro dever, compreendendo-se e 

ao seu semelhante em todas as suas modalidades no mundo e na sociedade, e, no 

entanto caíste tão baixo que nem me atrevo em dizer que as tuas asas rastejam os 

pés, e a luz que devias projetar sobre esta pátria desapareceu na sombra na 

escuridão, semelhante àquelas trevas de que nos fala Lord Byron (LACERDA, 1895, 

p.1).46 

 

Conforme o trecho acima observa-se que o horizonte de expectativas sobre a república 

vislumbrada pelos ditos republicanos era de que esta forma de governo traria progresso para o 

país, porém, para o colaborador, esse regime, uma vez instaurado, não atendeu ao esperado, 

gerando não apenas insatisfação, mas desilusão com o modo como ele estava sendo 

                                                 
45  O Federalismo tal qual era proposto pela primeira constituição da república de 1891, segundo Feijó (2013, 

p.21) parte do conceito de “descentralizar o poder e  buscar garantir a maior representatividade política de cada 

Estado, além de propor a solução de conflitos entre diferentes níveis de governo, sem, contudo, corromper a 

autonomia financeira, administrativa ou política pertencentes a cada unidade federativa”. 
46  Publicação de Garcia Junior no Jornal O Brazil. 
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conduzido no Brasil. Percebe-se então que o exposto remete ao fato que “o descontentamento 

no Brasil crescia na razão da corrupção republicana, que havia transformado o país em uma 

grande feira e para a qual afluíram os aventureiros do mundo inteiro a fim de se enriquecerem 

rapidamente” (JANOTTI, 1986, p. 44), ou seja, além da corrupção da gestão, no ímpeto de 

tornar o país fosse forte no mercado exterior para atrair investidores e realizar o crescimento 

da economia nacional Brasil, acabaram por gerar uma crise financeira.  

Na busca dessa legitimação pela restauração do império, um autor desconhecido, 

colaborador do jornal O Brazil, afirma em 1896, em artigo intitulado “A Coroa Imperial”:  

 

Parece que o próprio pensamento se perde em turbilhões indefiníveis de iniciadas 

premissas e várias conclusões, o recordar, com saudade, o que fomos, e o coração 

oprimido por uma mágoa profunda não pode exprimir o que sente, quando 

lembramos de que fomos um povo heroico, cheios de glórias e de soberania, um 

povo que parecia caminhar para um futuro grandioso e próspero, em que a felicidade 

o bem estar de par com o respeito e a sinceridade se expressavam francamente em 

todos os corações, nada havia a recear, todos congregavam num só todo em um 

único pensamento – o de cada um bem servir a sua pátria (A COROA, 1896, p.1). 
 

 Aqui está claro a memória saudosista do império e, ao mesmo tempo, ressentida pelas 

adversidades do presente. Esse colaborador volta ao passado para afirmar que ele era o ideal, 

nele se podia obter expectativas de futuro, nele podia se esperar pelo melhor, porém observa-

se que a frustração do que vira ocorrer com a república não lhe dava anseios por um futuro 

melhor emergindo assim o ressentimento pela deposição de um regime considerado mais 

adequado à nação.  

Nesse trecho encontra-se a memória presente nos discursos do jornal apresentando o 

império apenas de forma saudosista e enaltecedora, visto que os articulistas não remetem a 

acontecimentos que não lhes dê a oportunidade de engrandecimento do período monárquico. 

Sabe-se, porém que a mudança de regime se deu a partir do “desprestígio que recaía sobre a 

monarquia, em virtude das críticas que os próprios monarquistas lhe dirigiam” (COSTA, 

1987, p. 322). Enfatiza-se, então, que a construção positiva da monarquia, mais uma vez, 

apresenta-se como uma maneira de tentar fazer a população idealizar o regime monárquico e, 

sobretudo, lutar pela restauração do império. 

Outro exemplo de discurso pró-restauração da monarquia se constituiu em torno da 

exaltação de D. Pedro II por parte dos colaboradores de O Brazil. No dia 4 de dezembro de 

1895, em um dos artigos do periódico é possível evidenciar tal exaltação. Vejamos:  

 

 

(...) Trata-se de um homem cuja voz durante cinquenta anos foi sempre em conselho 

de ministros a expressão da tolerância, da imparcialidade do bem público, contra as 
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exigências implacáveis e as necessidades às vezes imorais da política. Só chefes do 

partido disseram que com ele não podia ser ministro duas vezes foi porque ele os 

impediu de esmagar o adversário prostrado. Ele se esforçou dia por dia sem 

desanimar para que os partidos excluíssem da partilha dos despojos, na frase 

Americana os grandes serviços públicos alheios à confiança política, como o 

exército e a marinha, a magistratura e a polícia, o culto e a instrução. Ele pôde dizer 

com toda a verdade ao senhor Saraiva, aludindo ao programa do liberalismo 

adiantando e insistindo com esse estadista para aceitar o poder. O senhor sabe que eu 

nunca fui um embaraço a nenhuma reforma desejada pela nação. A lista das suas 

intervenções pessoais no desenvolvimento de nossa civilização de 1810 a 1880 

poderia quase ser feita pelo número dos dias decorridos. De todo esse longo período 

o seu caráter sairia mui ileso da arguição do patronato, favoritismo, ou causa própria 

do que o de qualquer dos homens de república, dias apenas depois de sua posse. 

(NABUCO, 1895, p. 1-2).47 

 

 

Nesse trecho observa-se a exaltação dos feitos do Imperador por parte de Joaquim 

Nabuco48, ao mesmo tempo, em que caracteriza negativamente o regime republicano a partir 

da depreciação de figuras representantes da república. Isso remete à questão de que, assim 

como Nabuco, os colaboradores buscavam enfatizar que apenas monarcas estariam aptos a 

governar o país, por serem imparciais, decorrendo disso uma postura diligente e pacificadora. 

Para ele a monarquia era a que primava pela imparcialidade sobre as políticas dos Estados, ela 

não tinha favoritismo partidário ou pessoal, algo também é visto em outro artigo não assinado, 

publicado em 15 de abril de 1896, vejamos: 

 

 

O segundo reinado foi para o Brasil a idade de ouro. A sereníssima filha do glorioso 

monarca D. Pedro II, foi também educada nos preceitos puríssimos da religião cristã 

e pelas suas virtudes estava destinada a governar com patriotismo e coração, fazendo 

a felicidade nacional. (HEREDITARIEDADE, 1896, p.2). 
 

 

 O trecho em destaque mostra a preferência pela regência de um monarca, defendendo 

assim, a possibilidade da filha do ex-imperador, Princesa Izabel, ser a nova governante da 

nação. Como prova de seu preparo, se voltava para a educação cristã – e não para uma 

educação de formação política –, tida como garantia de um bom governo, advogando valores 

bem diversos daquele da república, em que as tendências em prol do estado laico haviam 

ganho espaço. Posto isso, cabe destacar que nos anos de 1895 e 1896, percebe-se através do 

discurso do periódico O Brazil, fortes intentos de retorno à monarquia, mesmo porque o 

regime não tinha saído da lembrança dos monarquistas.  

 Todavia, esses intentos não ficaram restritos a esse jornal, ao contrário, vários órgãos da 

                                                 
47 Publicação de Joaquim Nabuco no Jornal O Brazil. 
48 Como já referido Joaquim Nabuco foi um político, diplomata, escritor, jornalista e abolicionista que durante o 

império lutou a favor do fim da escravidão e da colocação social do ex-escravo, ele também foi um dos 

fundadores da Academia Nacional de Letras, e com sua simpatia pela família real e o regime Imperial, lutou em 

prol da restauração da monarquia no Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Político
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
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imprensa revelaram a mesma disposição de restauração do império. O jornal O Brazil, em sua 

publicação de número 11, do dia 22 de dezembro de 1895, fez menção a vários adeptos dos 

ideais monarquistas em cidades como Ouro Preto e São Paulo. Para o periódico, esses 

monarquistas “(...) eram homens cheios de patriotismo, de estudo, de juízo e dotado de 

espírito virtuoso os que não faziam parte do governo republicano” (Souza Ramos, 1895).   

Cabe ressaltar então que a pesquisa junto ao jornal O Brazil evidenciou que seus 

colaboradores monarquistas tentaram, a todo custo, impregnar em seus leitores a certeza de 

que a monarquia era a única solução para o país sair do abismo em que julgavam estar com a 

república. Com isso percebe-se, a partir de suas publicações, que eles tentaram canalizar o 

saudosismo do império e o desencanto com a república para uma proposta concreta de 

restauração monárquica. Para esses saudosistas do império, era necessário e urgente que um 

Rei tomasse o poder, podendo ser a Princesa Izabel ou mesmo outra pessoa da família real, 

desde que o exercesse com a mesma pretensa dignidade com que D. Pedro II teria comandado 

a nação. Existiu, por parte do jornal O Brazil, um saudosismo aparente edifica o império 

como “Idade do Ouro”. Esse saudosismo não é um sentimento vão, ele se apresenta como um 

projeto político: o de restauração da monarquia como regime de governo no Brasil. Os 

colaboradores recriam o passado – entendido aqui como uma construção49 – para dominar o 

presente e assim planejar o futuro que estava em seu horizonte de expectativa.  

  

 

3.3 Jornal O Brazil e seus militantes sob o horizonte de expectativas  

 

 

Nessa perspectiva de construção do passado a partir da memória e de vivências do 

império, bem como do entendimento sobre a importância da imprensa para sua restauração, 

como já abordado, o jornal O Brazil buscou exercer um papel fundamental nos protestos 

contra a república. Sobre a análise do periódico, é possível perceber o cenário pautado no 

desejo, nos anseios e sonhos dos antirrepublicana que idealizavam um horizonte de 

expectativas, cujo fim, o retorno do antigo regime, traria de volta um país que julgavam 

melhor; ideal que era calcado em um espaço de experiências, vivenciado no regime 

monárquico. Assim, será dada atenção para uma discussão acerca de duas categorias metas-

históricas conceituadas por Reinhart Koselleck (2006), “espaço de experiência” e “horizonte 

de expectativas”. Como já afirmamos na introdução, ao analisar o jornal O Brazil, 

                                                 
49 Aqui se usa a palavra construção, porque acreditamos que é construída pelo colaborador separando apenas os 

aspectos que lhe são uteis e silenciando sobre os aspectos desfavoráveis dos acontecimentos de suas vivências no 

império. 
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entendemos que se pode fazer uma relação com essas duas categorias, para denominar o que 

se busca entender aqui por tempo histórico; mais precisamente, o entrelaçamento de 

temporalidades, o passado, o presente e o futuro. 

Nessa perspectiva das categorias formais de espaço de experiência e horizontes de 

expectativas analisamos o jornal O Brazil que pode nos trazer algumas reflexões para 

entendermos melhor o intuito de suas publicações. Para tanto, o periódico se configura um 

ótimo exemplo para explicitar tais categorias denominadas por Koselleck. Como vimos, o 

jornal O Brazil foi criado por um grupo da elite carioca que no seu espaço de experiências 

vivenciou o tempo do Segundo Reinado, a transição para república e estava vivendo o 

presente republicano com o horizonte de expectativas ligado ao anseio de retorno do Império. 

 Salienta-se que os colaboradores do periódico O Brazil buscaram mecanismos, a partir 

da memória vinculada ao jornal, ou seja, de suas experiências, para que se construíssem 

formas de legitimar o império como a melhor forma de governo. Ressalta-se também que o 

debate historiográfico sobre a passagem do império para a república coloca em evidência um 

cenário político conturbado no qual se instaura o governo republicano, mostrando, assim, que 

os ideais monarquistas já não estavam fortes. O jornal O Brazil apresenta-se em meio a essa 

conjuntura de tensões e fragilidades. Por isso, buscamos entender como essa fragilidade trazia 

expectativa de mudanças. 

No período de sua circulação (1895-1896), como já explicitado, o intuito de O Brazil 

era legitimar o retorno do império, tanto para seus habitantes do Rio de Janeiro, quanto para 

todo Brasil. Ao pesquisar sobre o periódico O Brazil, percebemos que evidentemente existiam 

cidadãos insatisfeitos com o novo regime, e o comparavam à suas vivências do regime 

imperial. Com isso buscavam o retorno do regime monárquico a partir de suas expectativas 

para um futuro próximo. Os colaboradores procuravam, através de suas publicações, enaltecer 

o antigo regime, argumentando e desmoralizando a república. A proposta apresentada pelo 

jornal era de escrever contra o regime instaurado, que por eles era considerado como 

“anárquico” e “deplorável”.  

Entretanto, eles queriam a volta da monarquia não como uma repetição do que ela 

havia sido anteriormente, mas com as mudanças necessárias para se ter um país melhor. Essa 

era a expectativa. Os redatores do jornal afirmavam crer na superioridade e excelência da 

constituição monárquica, pois, para esse grupo, a partir de suas experiências, esse regime era 

verdadeiro e legítimo. Vejamos um trecho de um artigo publicado no periódico: 

 
[...] A república na decadência em que se acha, tem forçosamente que cair, é a única 

e mais provável e certa consolidação, é ministrasse-lhe o último vomitório de tática 



84 

 

política, quanto antes. 
Mas onde essa tática? 
Quem há de aplicar-lhe esse remédio? 
Uma verdade: ninguém infelizmente ninguém! ... 
O único recurso, o mais prático, o mais natural, é restaurar a monarquia. (JUNIOR , 

1896. p. 2)50 

 

 

Diante do exposto, entendemos que os colaboradores, desejavam se instaurar de forma 

que não fossem perseguidos; porém, queriam de alguma forma atingir os leitores do Rio de 

Janeiro. Aqui podemos observar o horizonte de expectativas explicitado por Koselleck (2006). 

Nessa questão, se fossem reconhecidos como legítimos, seus ideais, além de serem fortes, 

poderiam se tornar representativos. Aqui a expectativa está ligada a insatisfação do momento. 

O colaborador atribuía a culpa da insatisfatória república a pessoas específicas, mas deixa isso 

implícito sem citar nomes. O horizonte de expectativas está ligado à restauração monárquica, 

como solução para os problemas do país. 

No trecho apresentado a seguir, nota-se a apologia ao regime monárquico através da 

memória e experiências vividas pelos colaboradores do periódico em detrimento da república. 

A construção do discurso de apologia se dá no antagonismo entre monarquia, apresentada 

como um regime marcadamente estável, e a república, no que lhe concerne representava a 

instabilidade e a insegurança, ficando evidenciado o ressentimento desses para com o regime 

republicano. Vejamos: 

 

A FÉ DE OFÍCIO DO REINADO 
(...) Com efeito, hoje a República revogou as suas leis de banimento, é preciso notar 

a singularidade de ter sido excetuado da benevolência republicana o Imperador. Aos 

que têm o coração abolicionista é inútil falar também da proscrição e, ultimamente, 

da espoliação da princesa. Esta pode apelar para o país, certa de que eternamente a 

raça negra em miríades de milhões bem dirá no dia 13 de maio os seus nomes com a 

fidelidade com os Israelitas no mundo inteiro abençoam ainda hoje na festa dos 

Purim a memória de sua redentora. O Imperador, porém, não tem mais diante de si o 

futuro, tem só o passado,  por isso quero mostrar, como suponho que a história há de 

vê-la, a antítese desse banimento com o reinado de que será a verdadeira coroa. (...) 

(NABUCO, 1895) 
 

 

 O enaltecimento do passado remete aquela análise que fora feita anteriormente, com 

base em Willians (1990), aqui mais uma vez se tem a romantização do regime anterior, como 

forma de crítica ao presente. O autor protesta contra a exclusão da família real a anistia 

concedida aos banidos do país, com o advento da proclamação da república, bem como critica 

a expropriação dos bens da princesa Isabel, cuja imagem também é enaltecida, tida como 

digna herdeira do trono e uma provável venturosa monarca, caso tivesse sido coroada. Aponta 

                                                 
50  Publicação do autor Garcia Júnior no Jornal O Brazil. 
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para o amplo apoio popular que possuiria, entendendo que os escravos libertos pela lei Áurea 

seriam eternamente gratos e fieis a ela. No mesmo artigo o autor ainda compara de forma 

crítica o governo de D. Pedro II e o governo Republicano, vejamos:    

 

 

(...) Se sua indulgência foi inesgotável, o seu interesse foi absoluto. Depois de um 

governo em que poderia ter facilmente acumulado uma fortuna colossal, se não 

tivesse em si a consciência nacional encarnada, o imperador só trouxe dividas para o 

desterro. Nem faz honra ao governo provisório ter acusado esse homem, que fundou 

o crédito nacional e defendeu incorruptível o patrimônio público, durante meio 

século, de ter aceito no Brasil a liberalidade do governo para depois rejeitá-la na 

Europa por sugestão de outros. Essa tentativa sinistra para fazer baquear em ponto 

de desinteresse a reputação de Dom Pedro II será frustrada perante a história pelo 

testemunho de uma nação inteira. Em uma época em que as ideias as mais puras são 

pesadas nas balanças da carretagem administrativa, e em que não há aspiração 

nacional ou necessidade pública de qualquer ordem que não tenha a sua cotação na 

praça, a tradição que o imperador deixa deve ser conservado como uma relíquia 

nacional ou necessidade pública de qualquer ordem que não tenha a sua cotação na 

praça, a tradição que o imperador deixa deve ser conservado como uma relíquia 

nacional, ela pode ser um amuleto contra as economias republicanas que causam a 

bancarrota de tantos países. 
Sabe bem disso o povo, o qual durante cinquenta anos o encontrou de pé na galeria 

de São Cristóvão ou no paço da cidade, ouvindo a todos, sem enganar a ninguém, 

superior o ressentimento, fazendo uma única propaganda: a do renome no Brasil; 

mostrando uma só aspiração: a de ver os brasileiros de todas as opiniões formarem 

uma só família, e para isso tolerantes, complacentes e justos, uns com os outros. A 

sua porta esteve sempre mais franca do que qualquer outra no país e quando se 

deixava de tratar com ele para falar aos poderosos todos sentiam que a vaidade da 

posição começava abaixo do trono. 
Representar um papel desses durante meio século sem sinceridade teria sido o maior 

dos disfarces da história, mas ainda sim provaria a prosperidade moral do ator que 

escolhesse uma tal característica. A sua personalidade, porém, foi posta à prova da 

ingratidão e do exílio e mostrou-se igual a si mesmo. De seus lábios não partiu ainda 

uma queixa contra aqueles mesmos que ele elevou para o derribarem na sua velhice 

e ele não perdia lembrar-se que só tenha sido em sua terra se não um brasileiro como 

os outros. Não protestou até hoje contra o 15 de novembro, porque o Brasil não era 

dele, ele é que era do Brasil. 51(NABUCO, 1895, p. 2)  
 

 

 Nesse trecho do editorial “A fé de ofício do reinado”, o autor transmitiu a insatisfação 

com o governo. Para tal, buscou formas de criticar o regime republicano através de seus 

escritos. Para ele, enquanto república, o Brasil apenas se degradava. A argumentação 

evidencia a construção da memória monárquica e exaltação desta em face ao regime 

republicano instaurado. Assim, engrandece D. Pedro II, modificando a perspectiva com que 

inicia o artigo, em momento que parece desesperançoso, pois constata que o rei não poderá 

mais governar o Brasil, mas a expectativa está no exemplo que ele teria se tornado para a 

posteridade. No trecho citado acima, apresenta as características positivas do governo de D. 

Pedro II, Joaquim Nabuco apresenta que tudo que fora prometido na república já existira com 

                                                 
51  Publicação do autor Joaquim Nabuco no Jornal O Brazil. 
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o último imperador, e tudo que ele fazia era para o bem da nação, não tendo vaidades e nem 

tratando as pessoas de diferentes estratos sociais de maneira diversa. Ele teria sido um líder 

democrático e acessível ao povo, comprometido com o governo, diligente com as contas 

públicas. O ressentimento evidencia-se a partir disso, pois o colaborador não deixa dúvidas 

pela preferência de representante que queria para o Brasil, devido à deposição do regime 

monárquico e também pela desesperança de D. Pedro II não voltar a governar o país.  

Entre outras expectativas ligadas ao governo que deveria substituir a república, no que 

tange à correção de seus problemas, ejamos o texto de autoria de Cavalcante Melo:  

 

Porque Somos Monarquistas... 
Terá causado alguns reparos a nossa atitude monarquista, francamente restauradora, 

quando ainda em período de formação o nosso jornal não fazia questão de forma de 

governo: monarquia ou república que nos trouxe liberdade. 
Era esse o nosso lema político. 
É fácil a explicação. 
Como liberais no império aceitamos a república, supondo não fazer violência as 

nossas Ideias e sentimentos continuando a ser liberais. 
Enganamo-nos e lemos [...] em nossas tendências patrióticas. 
E quem não o foi... 
Nunca servimos ao rei para destruir o rei, como deixamos a república para não traí-

la; somos sempre de um partido, ao qual servimos com lealdade e disciplina, 

passando por provações que nos trouxe a adversidade convertida em ostracismo que 

se prolonga ainda. 
Ainda bem que se dirá que foi o interesse o móvel de nossas ações, porque nunca 

influiu nas oposições que havemos feito aos maus governos. 
Descendente direto de uma família essencial conservadora com tradição firmada nos 

tempos coloniais no norte, sucedendo-se em Sebastião do Rego Barros, Visconde de 

Albuquerque, conde da Boa Vista, João Batista Rego, Manuel Clemente do Rego 

Barros, Camaragibe, até seu ultimo representante no senado, o visconde de 

Cavalcanti, fomos, no entanto, de política oposta desde o início de nossa vida 

pública. 
Podíamos ter sido fidalgos, preferimos ser democratas. Também não foi o despeito, 

porque nunca mendigamos favores da república, não pretendo posições, ou ser 

governo. Éramos magistrados apenas aposentados violentamente pelo atual 

presidente da república, apoiando-o apesar disso, porque suponhamos que quem 

procurava pacificar o sul, queria fazer o governo civil no país é de todos para todos. 
Foi esse o nosso maior erro em acreditarmos o Sr. Prudente de Morais capaz desse 

grande cometimento. A república é hoje um sindicato nas mãos dos incompetentes, e 

que continua por designações. (...) (MELO, 1896, p. 2) 
 

 

 Aqui o autor escreve sob perspectiva de um liberal que viveu o império e, conforme 

destaca, não resistiu à república por não entendê-la como uma ameaça ou um antagonismo aos 

valores liberais. Entretanto, na medida em que os governos republicanos avançaram, passou a 

se opor ao novo regime, por compreendê-lo como o oposto do liberalismo, por cultivar 

autoritarismos – como a aposentadoria “violenta” de magistrados – e o desrespeito à coisa 

pública, com a sobreposição de interesses privados. Quanto ao regime monárquico, o lembra 

de maneira positiva, como aquele em que eram possíveis políticas liberais, pois teria existido 



87 

 

liberdade partidária. Conforme Delgado (2008), a liberdade de organização partidária que 

existia no império – com tolerância até mesmo ao Partido Republicano – era uma forma que o 

Imperador usava para manter os partidos sob sua autoridade sem possíveis revoluções contra 

o governo. Apreende-se a partir dessa publicação e da pesquisa sobre os colaboradores que 

eles faziam parte de famílias tradicionais, e que eram contra o sistema político vigente, 

oposição que não cessou com o fim do governo de Floriano Peixoto, concluído no ano 

anterior ao início de funcionamento de O Brazil. Observa-se então, que a desilusão com a 

república por parte desses colaboradores permeia a questão de muitos deles não concordarem 

com as mudanças que acabavam com tradições, nesse aspecto apesar de muitos lutarem por 

uma república ideal, ela não atendia mais os seus intentos, por isso o rumo que ela tomara ia 

contra o que acreditavam. 

 Sob os horizontes de expectativas, também estão as ações para mudar o que se tem 

instaurado. Nessas ações trazidas pelo colaborador está a motivação de o porque acabar com a 

república no Brasil e o porque a monarquia se apresenta como solução, vejamos o texto de 

Cavalcante Melo:  

 

 

(...) Eis nós monarquistas, voltando aos antigos arraiais, porque pensamos só haver 

hoje duas correntes de idéias a republicana, como está para quem for jacobino, e a 

monarquia, para os que desejam a restauração. 
Para nos precipitarmos na última, não pedimos licença a ninguém, porque temos 

livre a escolha do governo que nos parece melhor. Os jacobinos, setem-se satisfeitos 

com a nossa posição e fazem-nos, justiça, porque nunca fomos seus co-religionários, 

como eles não devem chamar a todos aqueles que não estiveram de arma ao ombro 

defendendo a legalidade que foi e será a sua república. 
Não temos patentes de guarda nacional, nem pertencemos ao batalhão patriótico 

algum, nem merecemos as honras de honorário porque nunca entramos em linha de 

fogo para sustentar a política que elegeu o Sr. Prudente de Morais. 
Podemos nos separar sem ser trânsfugas, procurando nos velhos acampamentos a 

nossa tenda de combate ao lado de nossos antigos chefes. 
Depois do Manifesto Ouro Preto subscrito pelas unidades dos dois partidos do 

Império, pensamos que nenhum liberal ou conservador tem maior direito de recusar 

o seu apoio á restauração da monarquia, assistindo-lhes o dever escrito de fazer a 

declaração solene à república como foi [...] república, que se demita, para não traí-la, 

como sucedeu com a monarquia. 
O contrário dessa conduta e a especulação torpe e vergonhosa, que os verdadeiros 

republicanos devem repelir. São palavras de Ruy Barbosa, a mentalidade mais 

poderosa que teve a república para destruir a monarquia: 
A organização de um partido fora da república e beneficio incontestável para a 

moralização do poder. 
E mais adiante ainda no mesmo prólogo às suas Cartas de Inglaterra, obra recente 

diz: 
Há no manifesto que acaba de dar princípio, de organização á propaganda 

monárquica alguma coisa não vulgar,  a sua fé, porque nesta terra e nesta época, a fé 

política é fenômeno raro, senão uma inesperada virtude. 
Não seremos, pois uns novos convertidos porque, voltamos a nossa antiga fé e nesse 

caso, teimoso mérito dessa virtude, que ainda não quis ter o conselheiro Ruy 

Barbosa, embora lembrasse a passagem de Coligny, antes de morrer chefes dos 
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huguenotes ajoelhados aos pés de um confessor, conforme viu certo pregador de 

Genebra.(...) 
(...) O nosso posto é de sacrifício bem o sabemos, mas é de quem trabalha e espera 

vencer pelos seus próprios esforços. De [1889] para cá temos sido em política 

francos atiradores pela dispersão das forças dos antigos partidos na república; já não 

podemos selar de agora em diante, porque a 
Mesma disciplina de outrora nos subordina a um centro de organização, que 

reconhecemos e ao qual juramos obediência, aguardando somente a voz de comando 

pelo legitimo órgão do partido para, unidos e presos pelas mesmas ideias e 

sentimentos restabelecermos o único governo possível, da Lei da Liberdade, que é a 

monarquia. (MELO, 1896, p. 2) 
 

 

Nesse artigo publicado no jornal O Brazil, de Cavalcante Melo, fica claro que o espaço 

de experiência do colaborador em questão está presente nos discursos do jornal apresentando 

o império de forma saudosista, a expectativa demonstrada aqui se refere a volta de um antigo 

regime de governo. No texto acima, podemos observar que o autor idealiza a monarquia, 

como o regime que (re)instauraria o reinado da liberdade no Brasil e clama que integrantes do 

Partido Conservado e Liberal se juntem à causa, por advogarem os ideais do ministério Ouro 

Preto, liberalizante e reformador do império. Ou seja, o império que o articulista queria ver 

restaurado não era aquele que perdurou por décadas no país, mas o dos anos finais, quando se 

tenta realizar reformar profundas no Estado. Ao mesmo tempo, rotula os militantes 

republicanos de “jacobinos”, termo que, à época, significava radicais, tratando-os como 

rebeldes, idealistas e autoritários, que pretendiam impor um novo regime sem diálogo com a 

sociedade, tampouco sem se ater devidamente à realidade circundante. Na sequência, critica 

Ruy Barbosa, tratado como ícone civil da república, apontando para sua pretensa ausência de 

autocrítica, além de rebater suas críticas aos monarquistas. Melo responde que, longe de 

serem anacrônicos ou fanáticos, sua “fé” na monarquia era uma característica política 

positiva, pois colocava ideais e a própria nação acima de interesses particulares e pragmáticos, 

defendendo que faltava isso para o Brasil republicano. Como ponto central, o texto faz uma 

defesa do Partido Monarquista, apontando que sua criação, “por fora do regime republicano”, 

seria uma necessidade, pois, dentro das regras estabelecidas e das práticas políticas 

republicanas seria impossível moralizar o país.  

Assim, a ação dos monarquistas contra o sistema político instaurado, está se 

amplificando com a organização do partido monarquista e a criação de formas de luta a favor 

da restauração. Prosseguia o plano de seguir um caminho pacífico, de convencimento a partir 

da demonstração de que o passado imperial era melhor que os momentos atuais.Procuravam 

apoio de pessoas que possuíam participação política no império e que perderam espaço com a 

instauração da república. 
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 Enfatiza-se, então, que a construção positiva da monarquia, mais uma vez, apresenta-

se como uma maneira de fazer a população idealizar uma expectativa. Segundo Koselleck 

“todas as histórias foram constituídas pelas experiências vividas e pelas expectativas das 

pessoas que atuam ou sofrem” (2006, p.306). Nesse aspecto nota-se que o jornal O Brazil, tal 

qual fora apresentado, está inserido dentro dessa lógica, pois como afirma o autor: “a 

expectativa abarca mais a esperança” (Koselleck, 2006, p.318). Nessa perspectiva o jornal 

tinha o anseio do estado voltar a ser imperial, mas seus articulistas vão muito além de nutrir o 

desejo pela restauração, eles acreditavam que isso poderia realmente ocorrer e trabalhavam 

para concretizar este intento, sendo o próprio jornal visto por eles como um forte instrumento 

nessa disputa política. Como afirma Koselleck, “a experiência é mais profunda do que a 

recordação” (Koselleck, 2006, p.308). Nesse âmbito o jornal O Brazil não só revisita suas 

memórias como as usa para assim legitimar a república como o pior para a nação e o império 

como a solução para os problemas do país e ancora as memórias que constrói não em um 

passado distante, mas na experiência vivida pelos seus articulistas e leituras, os anos finais do 

império.   

Koselleck define o horizonte de expectativas como “aquela linha por trás da qual se 

abre o futuro” (Koselleck, 2006, p.311), pois, sem as expectativas do povir o presente não faz 

sentido. Sem a esperança de que o regime imperial pudesse voltar como forma de governo, 

não fazia sentido a existência de um jornal opositor ao regime, difundido lembranças positivas 

do império. O autor também explicita que “apesar de seus prognósticos serem possíveis, eles 

se deparam com um limite absoluto, que ela não pode ser experimentada” (2006, p.311). Aqui 

podemos entender que, se caso o Brasil voltasse ao regime anterior, como eles estavam 

querendo, o horizonte de expectativas deixaria de existir, podendo assim criar-se outras 

esperanças. Portanto, quando caracterizamos as memórias que o jornal difundia sobre o 

império como saudosistas, não queremos afirmar que elas estão ligadas a um puro passado, 

findo e acabado, sobre o qual só restaria lembrar com nostalgia. Ao contrário, os 

ressentimentos dos monarquistas e o saudosismo é empregado por eles como instrumentos 

para dar sustentação a um projeto concreto de restauração da monarquia no Brasil. 

O autor afirma que “O que se espera para o futuro está claramente limitada de uma 

forma diferente do que foi experimentado no passado” (Koselleck, 2006, p.311). Os 

colaboradores do jornal queriam o retorno do império, isso é fato, porém eles sabiam que uma 

nova monarquia não seria uma mera repetição do reinado de D. Pedro II, nem eles queriam 

isso, pois pretendiam fazer retornar apenas o que havia de positivo na monarquia. Quanto às 

questões ruins da república, as matérias de O Brazil definitivamente não procuravam 
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apresentar soluções que fossem possíveis dentro do regime republicano, o que evidencia não 

ser o monarquismo um movimento meramente de pressão, que buscava negociar questões 

pontuais. O objetivo era tratar a república como incorrigível, como está explicitado a seguir, 

de autoria de Faria Lacerda: 

 

(...) A importação excederá de muito a exportação: a baixa do cambio tornando-se 

sensível de dia, anunciava o descrédito apresentando aos olhos do mundo civilizado 

o espetáculo mais degradante de uma nação entregue aos desvarios e aos desmandos 

cruéis da anarquia. 
A ambição demasiada do homem se ostentava imensamente e era o móvel da 

dissolução do caráter nacional, que escandalosa e ridiculamente exibia na praça 

pública as exterioridades (pedantescas) com ares de seriedade, escutando sempre o 

ruído fátuo e vaidoso das coisas do mundo que unicamente conseguiam ferir os 

sentidos. 
A pátria se afundava no abismo... 
A febre do ouro, outra consequência intercorrente da corrupção veio abolir, de uma 

vez, o trabalho para o homem livre; o delírio de grandeza apossou-se de todos os 

homens, arrancando-os a noção do dever e a própria consciência. 
As especulações tiveram campo enorme para estender os tentáculos de [...], 

insaciável; companhias destinadas a diversos fins foram criados, cujos intuitos eram 

o da jogatina desenfreada da Bolsa; bancos emissores foram lançados na praça, 

seguindo a reforma de um financeiro teórico. 
Os papeis giravam escandalosamente no meio de toda esta grande especulação. 
A Companhia na emissão dos celebres [...] fazia a mais franca e desembuçada das 

bolotas, atirando na miséria muitos daqueles que ali tinham ido na intenção de 

triplicar a fortuna ou enriquecer. 
E assim procedendo, Companhia Geral punha cobro a grande jogatina da praça e 

cerceava a grade do ouro despertando a consciência adormecida do povo. 
A ambição, contudo, era sempre a nota mais alta no meio do coro ruidoso da 

vaidade. 
No terreno propriamente da política, aí, não encontrava peãs; muitos a querer subir e 

galgar posições a um só tempo: a luta não devia tardar a se fazer ver. (...) 

(LACERDA, 1895, p.2) 
 

 

 Nesse fragmento o autor faz críticas aos rumos que o governo republicano deu para as 

nações que tomaram esse regime como forma de regência. A crítica principal ao governo está 

na questão do Encilhamento52 no Brasil que disparou a inflação e levou a moeda nacional a 

desvalorização. No texto, o articulista faz uma crítica veemente à especulação financeira – 

uma marca da política do encilhamento –, tratando-a como “febre do ouro” e como 

“jogatina”, palavras que ressaltam o aspecto de risco desses negócios, colocando-o no campo 

da “aventura”. Em tons moralistas, recrimina aqueles que empobreceram, por terem sido 

ambiciosos e vaidosos, ao buscar o enriquecimento fácil. Quanto ao governo republicano, o 

trata como irresponsável, que teria deixado de zelar pela economia nacional e lançado o país 

no abismo econômico. Nesse aspecto, ignora que medidas favoráveis à especulação vinham 

                                                 
52 A abordagem sobre o Encilhamento no Brasil foi feita a partir de Filomeno (2010), e está referida no primeiro 

capítulo dessa dissertação. 
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sendo tomadas desde o final do império, regime que pretendia enaltecer e oferecer para os 

leitores como solução para tais problemas e que, portanto, não deveria ser criticado. No 

campo político, destaca que a situação não era melhor, pois ali também se faziam presentes a 

ambição e a vaidade, quando aponta que muitos queriam subir na vida e disputavam 

veementemente os cargos que agora estavam ao seu alcance. Por fim, seu balanço é 

extremamente negativo, apontando que em nada a república resolveu na política e na 

economia que fizesse o país evoluir perante os demais.  

 Para os monarquistas só o regime Imperial poderia resolver aquilo que entendiam por 

catástrofe republicana. Ainda sobre essa perspectiva, Faria Lacerda expõe no mesmo artigo 

que: 

   

 

(...) E de sobre as ruínas [...] então contemplativo,  lanço um olhar atento e profundo 

e vejo apenas: destroços aqui e acolá, ossadas, miséria, ódio além e a pátria que 

expira amor talhada nos escombros e no pó; um brado me irrompe de dentro do 

peito pelo bem comum, pelo bem de minha pátria, pela prosperidade do Brasil. 
Ninguém chora aquela que lhe deu o ser, se não depois da morte; nenhum cidadão 

chora a pátria, senão depois que a perde. 
Hoje é com imenso pesar que [...] toda essa ruína, todo esse desconforto, todo esse 

aniquilamento que oprime livremente a minha pátria e isto porque sou republicano e 

a luz serena a pura que me alumia é a liberdade, e o fruto que ainda no coração me 

alimenta uma esperança é a verdade de encontro a quase chocam e fragmentam 

expondo as falanges de argumentos por melhor aparelhadas. 
(...) Esperanças que se foram vultos sombrios indiferentes e a tristezas, eis o que nos 

cerca, o que nos resta, afora um ou outro ânimo exaltado, onde persistem os resíduos 

acérrimos do ódio que nunca se sacia. 
Es como a fogueira, que quase extinta, crepita a intervalos, onde do brasido só 

existem as cinzas, que o vento mais tarde vem espalhar sobre à terra fertilizando os 

terrenos sobre que caíram. (LACERDA, 1895, p.2)53 
  

 

Eis aqui a fala de um ex-republicano ressentido com os rumos que o país estava 

tomando. Segundo observa, as lutas dos republicanos eram por um país que a moeda fosse 

valorizada, que os cofres públicos estivessem preparados para necessidades e também para 

manter o país em altas escalas econômicas e com apoio de políticas internacionais. Entretanto, 

o que via no presente era apenas um país em escombros, para ele o governo republicano havia 

destruído tudo, até os mais nobres ideais republicanos, por conta das disputas que seguiram a 

proclamação e a irresponsabilidade com que havia sido conduzido o governo, principalmente 

no que tange à política econômica. Assim, Lacerda explica sua adesão pragmática ao 

monarquismo – embora, ideologicamente, ainda se denomine republicano –, como forma de 

recuperar o país. Quanto aos ideais republicanos, os via como cinzas, que poderiam servir de 

                                                 
53  Publicação do autor Faria Lacerda no Jornal O Brazil. 
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adubo para as utopias futuras, e não como possibilidade concreta e positiva para o Brasil, 

naquele momento histórico. 

Como já afirmamos, a insatisfação republicana não se faz apenas por parte de 

monarquistas ressentidos, mas também por parte de republicanos magoados com a república 

estabelecida. O jornal O Brazil era pretensioso e usava desses antigos republicanos para 

enaltecimento do regime deposto em 15 de novembro de 1889. 

Posto isso, observa-se que, segundo Koselleck (2006, p. 311) “das experiências se 

pode esperar hoje que elas se repitam e sejam confirmadas no futuro”. O periódico O Brazil 

queria tomar como exemplo o que vivera no passado para legitimar um possível futuro, mas 

como afirma Koselleck, uma expectativa não pode ser experimentada de tal forma, visto que 

essa pode não se realizar. É o caso do passado idealizado pelo jornal, de um império que de 

fato nunca existiu concretamente enquanto algo puramente positivo, mas que mostrava como 

a república não foi aceita por todos os cidadãos brasileiros, e que muitos nutriam o desejo de 

retorno da monarquia.  

 Em suma, inspirados em Koselleck, percebemos as marcas da modernidade no 

contexto estudado, em que se espera do futuro algo melhor. Segundo o autor, “só se pode 

conceber a modernidade como um tempo novo a partir do momento que as expectativas 

aumentam progressivamente”, (KOSELLECK 2006, p.314). A partir do periódico observa-se 

que o anseio pelo retorno da monarquia somente aumentava a expectativa de que um dia o 

país fosse melhor. Esse retorno ao antigo regime não ocorreu, mas as expectativas ligadas às 

experiências vividas nos tempos de primeira república continuaram até a última publicação 

que tivemos acesso, de Garcia Júnior, como podemos ver a seguir:  

 

 

Se todos os brasileiros soubessem conhecer os seus direitos e os sustentassem com 

essa energia de caráter coeso e justiceiro, nunca teríamos chegado ao lastimável 

estado em que nós achamos entregues. Nota-se porém que a energia não deve passar 

ao despotismo, bem como a obediência de um vassalo ao seu rei não deve (...) dar-se 

para servilismo. (GARCIA JÚNIOR , 1896. p. 3)54 

 

 

Na passagem acima, Garcia Júnior, reclama da falta de interesse do povo brasileiro em 

defender seus direitos, razão maior pela qual o país havia chegado no estado em que se 

encontrava. Para ele, isso não devia servir de pretexto para o autoritarismo, nem republicano, 

tampouco monárquico, rejeitando assim a criação de uma monarquia absolutista. Para ele, o 

povo deveria exercer cidadania, ser esclarecido e lutar por direitos, almejando melhorias na 

                                                 
54  Publicação de Garcia Junior no Jornal O Brazil. 
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sociedade brasileira, e não somente no Estado.  

 Com esses aspectos abordados nesse capítulo observou-se que a partir do jornal O 

Brazil percebe-se que a monarquia como regime ainda estava presente na memória dos 

saudosistas do império e que esses colaboradores buscaram, através de suas publicações e 

lutas políticas, conseguir adeptos para o projeto de restauração do império no Brasil. Deste 

modo, fica claro que o fim do regime monárquico não resultou na morte dos ideais 

monarquistas. 

 Esse periódico se faz importante na medida em que o propósito de restauração foi 

ventilado como projeto em um contexto republicano marcado ainda por sua instabilidade. O 

jornal O Brazil apresentou-se como formador de opinião, que buscou em seu espaço de 

experiências do segundo reinado um horizonte para suas expectativas de Brasil do futuro. Os 

seus colaboradores buscavam constituir uma memória exaltadora dos tempos do império, o 

que, por sua vez, resultou em inúmeras avaliações ressentidas sobre o seu fim. Sendo assim, a 

idealização desse passado objetivava legitimar o retorno do império, sendo os sentimentos e 

ressentimentos elementos importantes para disputar um projeto de futuro para o Brasil. 
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CAPITULO IV 

OS PROJETOS RESTAURADORES EM O BRAZIL (1895 – 1896) 

 

 
 Tendo em vista o objetivo dos monarquistas na primeira república, a partir de seus 

horizontes de expectativas, no presente capítulo fizemos uma abordagem sobre os projetos 

restauradores da monarquia a partir dos colaboradores do jornal O Brazil. Para tal propósito se 

analisou as vertentes monarquistas que esses escritores gostariam que se tornasse realidade no 

Brasil caso se consolidasse a volta do regime monárquico. Nesse capitulo não apenas tratamos 

sobre o movimento de restauração como já feito anteriormente, mas abordamos o ponto 

estratégico de como funcionou esse movimento, referimos a ações em prol da restauração e 

como diferentes grupos de monarquistas desenvolveram propostas diversas para o 

funcionamento do futuro império restaurado. 

 

 
4.1 O projeto restaurador: ações em prol da restauração e as vertentes monarquistas 

 

 
 Nos anos iniciais da república, havia diversos diretórios55 monarquistas em algumas 

regiões do Brasil, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e 

muito das idéias resultantes de debates desses estabelecimentos eram difundidas a partir de 

jornais, panfletos, e outros órgãos que utilizavam veículos como esses para expandir e agregar 

uma posição ideológica e política (Janotti, 1986). Como visto no capítulo anterior os 

movimentos em prol da restauração reclamava censura, porém não deixavam de correr atrás 

de formas para propagar seus ideais. É sabido que o jornal O Brazil era um veículo de 

informação como também de propagação de um ideal, que mesmo com a censura sobre os 

periódicos opositores ao governo, tinham por principal propósito restaurar a monarquia como 

forma de governo para o Brasil.  

 O objetivo dos colaboradores do O Brazil como já observado anteriormente era claro, 

e com ele vinham algumas questões: quem assumiria o governo caso o regime Imperial 

realmente voltasse? Seria esse algum herdeiro de D. Pedro II?  Seria um novo monarca? A 

partir das publicações nesse periódico observa-se que seus colaboradores não tinham um 

único projeto restaurador, mas algumas possibilidades, ou seja, não era um projeto único, mas 

um horizonte de expectativas, como veremos a seguir. 

                                                 
55 Termo usado para se referir as reuniões e movimentos a favor da restauração do regime monárquico. 
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 Como salientado durante a pesquisa o objetivo comum dos monarquistas era restaurar 

o regime Imperial. Embora esses colaboradores do jornal O Brazil concordassem entre si que 

a república não deveria mais governar a nação, eles não formavam uma opinião política única, 

embora grande parte dos articulistas tivesse em mente que o regente deveria ser um herdeiro 

real do antigo regime, conforme podemos constatar no texto a seguir:  

 

 

Hereditariedade  
Republica é a manifestação irritante e mórbida da mediocridade ambiciosa e factual. 
São republicanos os despeitados que em outro regime não podiam aspirar aos 

lugares em evidência e proveitosos. 
Precisamente naquilo que os desvairados cúpidos de fortunas e honras, veem a 

maior inconveniência do regime monárquico, vemos a garantia da estabilidade do 

governo da ordem pública do crédito nacional. 
A hereditariedade dinástica é uma condição vantajosa para a autoridade. 
Um soberano pode ser mais, violento, desprezador da lei e cruel para com o povo. 
Maus reis, - conjuminados pela história, foram sempre bons chefes de família, 

excelentes pais. 
Não precisamos ir muito longe pedir exemplos a outros povos para provar o que 

aqui deixamos dito. 
D. Pedro I fugiu frequentemente a órbita constitucional, desdenhando e afligindo o 

povo brasileiro. O primeiro imperador tornou-se mesmo incompatível com a nação, 

em virtude da sua conduta arbitrária e apartada algumas vezes dos princípios da 

justiça. 
Mau chefe de Estado aquele violento príncipe foi ótimo chefe de família 

caprichando em fazer educar seu herdeiro nos princípios da mais sã moral, 

preparando-o pra a tarefa penosa do governo.(...) 
(...) Graças a hereditariedade, os príncipes desaparecem sem abalo das instituições 

políticas ou perturbação da ordem social. (SOUZA RAMOS, 1896, p1) 
 

 

 Nesse trecho observa-se que Souza Ramos faz uma exaltação a hereditariedade, no 

aspecto de que a família real preparava o herdeiro do trono para ser melhor que o monarca 

que estava no poder, que não conseguia cumprir suas obrigações para com seus súditos. 

Observa-se que, nisso há uma naturalização por parte de monarquistas sobre a abdicação de 

D. Pedro I e uma negação do conflito existente, por parte disso. O que se ressalta é que para 

uma negação da má regência do primeiro monarca, tem-se a compensação no governo de D. 

Pedro II, assim a atitude do pai é compensada por sua boa condução familiar que capacitou o 

filho para o bom governo do país a posteriori.  

 Ainda no mesmo artigo do proprietário do jornal ele faz uma associação entre 

república e corrupção, vejamos:      

 

 

Os regimes nos quais o supremo magistrado da nação e nomeado por eleição, ha 

sempre conflito de ambições partidárias e eminente perigo de desordens sempre que 

se trate da substituição de chefes do poder executivo. 
Aqueles que não podem aspirar as altas facções sob o regime da autoridade e da 

moralidade são republicanos, porque só a república pode abrir-lhes as portas das 
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administrações e as arcas do erário público. 
Os republicanos de 80 em França foram mais tarde os ineroyables [sic], os preciosos 

ridículos, a nobreza (...) do primeiro império. 
Os regicidas ferozes, aqueles que afirmavam não haver inocentes entre os 

aristocratas, foram depois os lacaios do déspota, do tirano republicida [sic], os 

duques dos quartéis. 
Os demagogos, inimigos de reis do altar e da nobreza foram mais tarde idólatras de 

Napoleão, do legítimo, os desvairados da comuna e são os farsantes de hoje dessa 

pantominia que é a república burguesa, partidária, sectária. 
Por ocasião das substituições de governo em república, a ordem social e ameaçada, 

resultando ordinariamente calamidades cujos efeitos dificilmente podem ser 

reparados. 
Atualmente, entre nós, há dois ou três candidatos a sucessão do Dr. Prudente de 

Morais. 
Daí derivam as conspirações, as assembleias secretas, as manifestações criminosas, 

a agressão a autoridade. 
Os Franceses traduziram bem a vantagem indiscutível da hereditariedade pela 

clássica exclamação: le roi est mort vive le roi! 
Essa frase quase ímpia exprime bem a excelência do regime monárquico, cujo sábio 

sistema de hereditariedade dinástica evita a explosão de ambições descabidas e 

impatrióticas. 
Os republicanos revoltam-se contra a autoridade, porque o respectivo exercício 

fecha para as audácias a entrada da suprema esfera oficial. 
Se todos os homens pudessem ser reis ou governar os seus países, não haveria 

republicanos. 
A vantagem da monarquia e da hereditariedade está bem significada nessa clássica 

exclamação: le roi est mort, vive le roi! 
Autoridade garante a permanência da moralidade da paz do crédito. (SOUZA 

RAMOS, 1896, p1) 
 

 

 Esse artigo publicado no jornal O Brazil no dia 15 de abril de 1896, representa isso, de 

que um herdeiro legítimo era o ideal para assumir o poder, como forma de reduzir as disputas 

pelo poder e os pretensos favorecimentos aos grupos que se saíam vencedores das disputas, 

também apresenta muito do que os colaboradores apontam como importante sobre o governo 

de um monarca. Primeiro essa questão dele ser descendente é apresentado como primordial, 

visto que a educação desses era exatamente para que pudessem em determinados momentos 

assumir o trono e reger o país, e isso com total capacidade devido o seu preparo desde a 

infância.  

 A segunda questão que pode ser levantada é que mesmo apresentado pelo jornal O 

Brazil que o governo imperial de D. Pedro I, não fora tão bom para o país, ou melhor, esse 

abandonou o país, o herdeiro é que seria capaz de desfazer a desordem que o regente anterior 

deixou. Nesse caso, então o governo de D. Pedro II, segundo as publicações desse periódico, 

foi melhor. Observa-se que o governo republicano também poderia melhorar as condições do 

país com a substituição de um novo presidente, porém para os colaboradores, ter um novo 

governo republicano colocaria o Brasil em total caos, visto que para eles a monarquia era uma 

forma de governo preparado para reger o país de forma genuína. Ressalta-se também que o 
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colaborador aponta que a república não era ideal por se tratar de um regime que ampliaria 

disputas de poder. Por esses aspectos e por outros podemos atribuir essa questão deles 

pensarem que a monarquia era um governo mais seguro face às crises da consolidação da 

república, como já apontado nos capítulos anteriores.  

 A terceira observação está ligada à questão de que para os colaboradores, o império 

regido por um herdeiro evitaria as disputas e intrigas partidárias, visto com maus olhos por 

grande parte dos escritores desse jornal. Nesse aspecto, levanta-se a hipótese deste artigo fazer 

uma apologia maior a monarquia moderadora,56 pois conforme visto, para eles república e 

desordem são sinônimos e a autoridade absoluta é que resolve essa questão. 

 Posto essa questão da hereditariedade, que era comum em quase todas as vertentes de 

restauração, observa-se que existiram duas principais correntes que defendiam o retorno da 

monarquia, entre os escritores do jornal O Brazil, a monarquia moderadora e a monarquia 

parlamentar. Portanto, os problemas e dilemas apontados pelos organizadores desse jornal 

eram vários, sendo também como seria organizada a luta política pela restauração e qual era o 

papel do periódico e de outros panfletos nessa organização. Abordamos esses aspectos nos 

tópicos a seguir. 

 

 

4.1.2 Dois projetos monarquista com o objetivo em comum: a restauração 

 

 

 Um dos projetos de monarquia que é abordado pelo periódico caso ocorresse a 

restauração é a do poder moderador, onde o monarca tinha em suas mãos, amplos poderes. 

Para entender esse tipo de regência, que pelas publicações do jornal era o mais reivindicado 

pelo movimento restaurador, traremos uma explicação breve de como ele foi dirigido na 

regência de D Pedro I e em seguida na época de D. Pedro II.  

 Primeiro cabe explicar o que significa poder moderador. O poder moderador foi 

defendido por D. Pedro I, ele é um dos quatro poderes de Estado instituído pela Constituição 

Brasileira de 1824, e estava acima de todos os outros poderes que são: legislativo, judiciário e 

executivo, cabendo ao seu detentor força superior sobre os demais57. Conforme Jurandir 

Malerba (1999) o Imperador podia dissolver o parlamento quando lhe convinha, e para 

garantir que seu poder continuasse sobre os outros poderes ele fazia com certa frequência. 

                                                 
56 Esse conceito será discutido a seguir nesse capítulo, mas de antemão está se referindo ao quarto poder da 

constituição Imperial, o poder moderador. 
57  Conforme Hobsbawm (2011) cabe destacar que o poder do monarca que estava acima dos poderes executivo, 

legislativo e Judiciário também existia na Europa sobretudo na Inglaterra, no qual o rei detinha poderes menores 

que no Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constituição_Brasileira_de_1824
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constituição_Brasileira_de_1824
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 Segundo Duarte (2010), O poder moderador foi uma construção idealizada pelo 

francês Benjamin Constant, que pregava a existência de cinco poderes: o poder real, poder 

executivo, poder representativo da continuidade, poder representativo da opinião e poder de 

julgar. Conforme a autora, esse poder era pessoal e privativo do imperador, que assessorado 

por um Conselho de Estado. D. Pedro I e a posteriori D. Pedro II era o detentor exclusivo e 

privativo, com a atribuição de nomear e demitir livremente os ministros de Estado.  

 O primeiro reinado sob esse viés moderador no Brasil centralizava o poder e possuía 

participação quase que direta em diversas organizações civis do império. O governo imperial, 

de forma bastante ampla, ocupava as lacunas da sociedade que lhe eram importantes para 

manter tudo como convinha. Ou seja, um governo que se firmava no continuísmo ou em 

pequenas transformações que visava sempre a manutenção de fatores considerados 

primordiais, como a centralização do poder ou a permanência da escravidão (Duarte, 2010). 

 Neste sentido o governo se inseria em diversas instituições com o intuito de participar 

mais ativamente de áreas mais periféricas da sociedade, mas que possuíam grande poder junto 

à população. Nisso explica-se o porquê de muitas vezes o governo tornar estas instituições 

dependentes do poder central para que assim pudesse fazer valer seus interesses. Como não 

poderia deixar de ser, organizações como a igreja e o exército perderam força, já a imprensa 

gozava de certa liberdade que, para Carvalho (2003), era uma “falsa autonomia”. Sendo 

assim, os jornais eram usados como palanque político de diversas maneiras, ora de políticos 

que queriam falar, mas não podiam assinar ou opinar na câmara, ou políticos de oposição sem 

voz no parlamento. Neste contexto justifica-se a “falsa liberdade” de imprensa já que não 

prevalecia os interesses de uma instituição ou da opinião pública e sim de grupos políticos 

localizados e muitas vezes do próprio governo.  

Segundo Carvalho (2003) com a manutenção da escravidão no processo de 

independência a sociedade civil brasileira foi condenada a ser fraca e sem poder político já 

que é impossível que seja forte onde os indivíduos e a mão-de-obra são considerados “coisas”. 

Mesmo com essa fragilidade do poder do Primeiro reinado, não era nada impossível de ser 

resolvido por seu possível sucessor, como a princípio o foi com Dom Pedro II.  No Brasil, 

diferentemente da América espanhola a independência se deu com relativa paz, salvos raras 

exceções como a Bahia onde os conflitos entre portugueses e brasileiros duraram até 1823. 

Um fator de diferenciação foi o regime moderador adotado aqui, além monarquia 

constitucional. Assim percebemos que a independência um dos aspectos, senão o mais 

importante do reinado de D. Pedro I, pode ser explicada sobretudo como uma transição muito 

mais do que como uma ruptura. Com a continuidade de todos estes aspectos somados com a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant_(escritor)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Separação_de_poderes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador
https://pt.wikipedia.org/wiki/D._Pedro_I_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
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manutenção da escravidão levaram a economia brasileira a ser limitada, o capitalismo não era 

pleno apesar de existir também alguma mão-de-obra livre, embora minoritária já que era 

sempre freado pelas condições impostas pelo continuísmo presente na independência e 

pregado pelas elites. 

Com todo este contexto de sociedade civil débil o poder formal chegou a se confundir 

com o poder real, estado obrigatoriamente nas mãos do governo e na elite governamental 

(deputados, senadores e ministros), os partidos eram extremamente parlamentares, ou seja, só 

se mobilizavam em período eleitoral e nunca possuía uma mobilização social suficiente para 

transformação de alguma realidade existente.  

A princípio surge uma nova nação, mas com vários pilares firmados em terrenos 

antigos, onde pouca coisa é nova. Isto demonstra o temor da classe dominante, composta por 

latifundiários e burocratas em promover primeiramente um movimento de emancipação de 

Portugal e posteriormente de continuidade no que diz respeito a diversos fatores que 

prevaleceram após a independência. Esta reação da elite ilustra perfeitamente sua vontade de 

conter movimentos sociais e manter vários interesses intocáveis, que vem de antes da 

independência e não mudaram com a separação. 

Conforme Carvalho (2003) Um importante fator para justificar essa grande presença e 

centralização do poder pelo governo seria a unidade nacional, existia um grande temor de que 

ocorresse por aqui o mesmo que aconteceu na América espanhola, divisão e formação de 

vários estados independentes e republicanos. Todo esse controle de áreas da sociedade 

proporcionou ao governo que tivesse uma participação maior em camadas sociais que 

pudessem se rebelar e iniciar uma batalha por qualquer reivindicação.  

Ficam evidentes assim, que os benefícios e o poder de controle eram concentrados nas 

mãos do império, as elites eram as únicas que poderiam se candidatar nas eleições e desta 

forma não haveriam adversários com voz ativa na política que pudessem contrariar seus 

interesses. Várias outras pessoas estavam diretamente ligadas a essa elite e muitas vezes 

dependiam diretamente dela, era o caso de profissionais liberais, religiosos e até mesmo os 

escritores que muitas vezes gozavam até mesmo de empregos públicos que lhes 

proporcionavam renda e tempo para se dedicarem a publicações.  

Os ministros eram pessoas de confiança do imperador que era quem indicava os 

nomes que comporiam o ministério, os senadores possuíam cargo vitalício e também eram 

homens de confiança do imperador que tinha a última palavra na nomeação destes nomes. É 

possível verificar a baixa variedade social existente na bancada do principal bloco do poder, 

todos os que detinham os cargos mais importantes do império provinham de classes 
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semelhantes, ou seja, com certeza representariam uma parcela da população enquanto outra 

não possuía representação alguma (Carvalho, 1993). 

Cabe destacar que no primeiro reinado, percebeu-se o poder moderador como o único 

que existia sendo os outros somente para causar uma falsa sensação de liberdade sobre a 

população. Entretanto esse sistema funcionava tanto no governo de D. Pedro I, como no de D. 

Pedro II, como os próprios colaboradores abordaram em várias publicações já citadas nesta 

pesquisa.  

A imagem de que a nação precisava ser dirigida por um rei, após a abdicação de Dom 

Pedro I, vem com a coroação do ainda Jovem dom Pedro II, aos 15 anos. Com base em 

Schwarcz (1998), entendemos como esse segundo reinado, que tanto era saudado pelos 

colaboradores de O Brazil, tornou-se, um mito não apenas vigoroso, mas excessivamente 

peculiar tal qual é apresentado no jornal aqui analisado. 

O primeiro ponto a ser analisado no segundo reinado, também tido como moderador, é 

que segundo Schwarcz (1998), a coroação de D. Pedro II se fez necessária, pois o Brasil, aos 

olhos de quem cercava a família real, precisava de uma figura que pudesse ser considerada 

divina e acima das leis dos homens para governar. Existia uma vontade de o país ser 

considerado sofisticado e civilizado aos olhos de outros países e, naquele momento, a 

monarquia era considerada melhor que a república. Segundo a autora, um país que mantinha a 

escravidão não era bem-visto por outros, principalmente os europeus, e a política de 

imigração trouxe ao Brasil habitantes do mundo todo. Essa questão não era bem vista por 

outros países, já que ninguém acreditava em um país de “raças mestiças”.  Por esses aspectos 

e por outros, como o esforço para apresentar o Brasil como um país monárquico e civilizado, 

acabava não se concretizando essa ideia dele ser o melhor lugar para se viver. Como já visto 

anteriormente, o jornal O Brazil, apresenta esse período histórico do segundo império como 

bom, por ser governado pelo Imperador, e em outros momentos, por sua filha que assinou o 

fim da escravidão. 

Diante disso, a questão que levantamos é: o que isso tem haver com o poder 

moderador? Ao responder a pergunta é necessário observar alguns aspectos do governo de D. 

Pedro II, pois é o período mais saudado pelos articulistas de O Brazil e os favoráveis ao 

retorno do império. Pois bem, a vida do imperador, desde pequeno, serviu aos interesses do 

Estado, tendo que estudar e aprender tudo o que julgavam que serviria para torná-lo um 

governante melhor do que seu pai foi. Conforme Schwarcz (1998) o imperador ainda jovem 

não transmitia segurança aos seus conterrâneos, apenas quando ele finalmente passou a ter 
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barbas58 a população respirou aliviada e já atribuiu sua segunda grande responsabilidade: o 

casamento e a geração de herdeiros. Os herdeiros como já apontado nessa pesquisa se faziam 

importante devido algumas questões, tais quais a da educação para assumir a regência e o 

respeito de ser filho de uma família de prestígio.  

Segundo Schwarcz (1998) em seu reinado (1840 a 1889), D. Pedro II buscou valer-se 

dos dispositivos políticos engendrados por seu pai, como o Poder Moderador e os outros 

recursos previstos na Constituição de 1824. O exercício do poder conduziu D.Pedro II a um 

jogo de articulações políticas com conservadores e liberais, bem como com a elite agrária e 

escravocrata, condutora da economia cafeeira e que mantinha as finanças do império. Todo o 

processo gradual de acabar com a mão de obra escrava, por exemplo, teve que ser gestado 

com amplas negociações. 

Conforme Holanda (1985) considerado ator central do império no Brasil pela 

historiografia desse período, em muitas obras é enfatizado o papel do imperador de forma que 

traça a dinâmica política do Segundo Reinado. Munido das prerrogativas assinaladas pelo seu 

pai em 1824, D. Pedro II teria controle sobre o sistema, mantendo sob suas rédeas os 

gabinetes e regulando as alternâncias partidárias entre partido liberal e conservador. Segundo 

o autor era D. Pedro II que escolhia os gabinetes e estipulava as diretrizes de governo. O 

último Imperador não só reinou, mas também administrou e deixou embaixo de suas vontades 

os outros três poderes e as disputas partidárias. Era dele a escolha do partido que subia ao 

poder e a responsabilidade pela entrega a este dos meios de fazer a maioria legislativa. As 

funções da Câmara eram secundárias quando comparadas à força de que gozavam as 

instituições vitalícias, o Senado e o Conselho de Estado. Nota-se que o governo moderador 

aqui está tentando criar uma impressão de que se tratava de uma monarquia parlamentar, 

forma de governo que será discutida adiante.  

Essa impressão de liberdade está ligada a questão de que durante o Segundo Reinado 

amplia-se a ação de D. Pedro II nas questões políticas. Em seu governo, duas décadas após se 

tornar Imperador, já com o poder em suas mãos, consolidado o rei passa a ter maior condução 

nas principais políticas dos ministérios instituídos por ele próprio, como consequência 

segundo Barbosa (2001) instaurou-se uma maior ordem social e o desenvolvimento das 

instituições representativas. Nesse período então, o Imperador já controlaria o sistema 

político. 

Conforme Carvalho (2006) o poder moderador exercido conforme a estrutura montada 

                                                 
58  Nesse contexto a autora aborda a fase em que o Imperador está saindo da adolescência e entrando na idade 

adulta, na qual tem que assumir determinadas responsabilidades dessa fase de sua vida (Scwarcz, 1998).   

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/primeira-constituicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/economia-cafeeira.htm
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sobre essas prerrogativas de D. Pedro II conseguiu criar um sistema político sólido e capaz de 

atender as expectativas de liberais e conservadores. Entende-se que sem essa estrutura de 

poder, o monarca não conseguiria apaziguar possíveis conflitos, ele seria suprimido pela 

dominação dos partidos em disputas. 

Assim como a vertente monarquista que defendia o poder moderador, por parte dos 

colaboradores também existia a vertente que defendia a monarquia parlamentar. Essa ultima, 

era defendida muito raramente em algumas publicações. Por isso, buscaremos de forma prévia 

entender do que se trata.   

A monarquia parlamentar segundo Groff (2003) está baseada no fator de haver uma 

dependência ou necessidade de cooperação política entre os Poderes legislativo e executivo. 

Existe no sistema parlamentarista um mecanismo de equilíbrio de poder. Esse equilíbrio de 

poder está baseado na relação entre o Parlamento e o chefe de Estado. Segundo o autor o 

parlamento, nesse regime de governo, pode obter a demissão do Ministério, porém aquele 

pode ser dissolvido pelo chefe de Estado. Assim, esse chefe de Estado possui um poder mais 

simbólico que demonstra a unidade nacional, que está acima dos partidos políticos, por isso 

em muitos momentos evita as crises políticas do país, esse papel é mais representativo e está 

ligado nesse a caso a figura do rei.  

O chefe de Estado encarna a continuidade do estado e das instituições, sem conseguir 

colocar em prática uma política própria. Basicamente funciona da seguinte forma: é um 

sistema de governo, que assim como no presidencialismo, existe um Congresso, com 

representantes eleitos pelo povo. A grande diferença é que a pessoa que comanda o país não é 

eleita diretamente pelo voto de todos da população: ela é escolhida pelos parlamentares 

eleitos, esse governante é o primeiro-ministro ou chefe de governo, enquanto o rei 

desempenha o papel de chefe de estado, mais simbólico que efetivo. 

A partir da colocação dessas duas vertentes Imperiais destaca-se que o poder 

moderador aqui fora tratado de forma mais específica por conta da maioria dos articulistas 

que lutavam em prol da restauração, tendo seus ideais focados nesse modelo que já existiu no 

Brasil.59  

Como no Brasil não existiu uma monarquia propriamente parlamentarista, é de se 

entender porque pouco fora tratado a essa forma de governo por parte dos colaboradores, para 

uma possível restauração. Cabe aqui salientar que houve colaboradores que enalteciam a 

                                                 
59  Destaca-se que o poder moderador é considerado também um dos motivos para queda do império, tanto que 

uma das vertentes de república que fora discutida para se instaurar no Brasil foi a federalista que dava maior 

autonomia aos estados. 
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monarquia constitucional parlamentarista, mas em grande parte eles queriam um governo 

moderador, para pôr fim às disputas de poder. Trataremos disso no próximo tópico deste 

capitulo.   

  

 

4.2 Expectativas rumo à restauração 

 

 

Nos anos iniciais do regime republicano, mais precisamente entre 1895 e 1896, houve 

muitas expectativas para os ditos monarquistas. Expectativas essas que levaram não só a 

criação de alguns periódicos monarquistas, como também de movimentos e diretórias que 

tinham a mesma finalidade. Nosso foco nesse tópico é apresentar como eram abordados, em 

O Brazil as conspirações contra o regime em ascensão e rumo a consolidação. 

Esse momento de luta política é caracterizado no jornal O Brazil como um período de 

muitas organizações em prol da restauração, existiram não só publicações em jornais contra a 

república, mas também existiram diretórios monarquistas e um clube que agregavam aliados a 

essa causa. Fato é que, como observado, muitos dos dirigentes, senão todos, eram intelectuais. 

Nessa expectativa de retorno do império, o movimento monarquista tomou algumas atitudes, 

porém, conforme Janotti (1986) a maior parte das iniciativas foram de caráter individual ou 

feitas por pequenos grupos. Pois bem, conforme observado nas publicações do O Brazil, esse 

grupo de escritores que também criou e participou de outros jornais, era significativo, devido 

suas posições intelectuais, e cada vez mais era apontados no jornal novos membros a dessa 

causa. 

Juntos numa única expectativa estavam os monarquistas a favor da restauração do 

antigo regime. É determinante o fator de que um mesmo ideal não significa uma mesma 

posição. Fato é que precisavam em primeiro lugar se unir para alcançar a expectativa. Como 

durante o período Imperial houve a criação do partido republicano, que tinha por principal 

objetivo se opor às questões dos partidos monarquistas e propagar seu desejo e lutar pela 

instauração da república, segundo Janotti, dessa forma também, “parecia-lhes possível repetir 

a mesma experiência: organizar um partido de radical oposição ao regime (1896, p. 95). Foi o 

que aconteceu, criaram em São Paulo o partido monarquista que logo tomou outros estados na 

mesma luta, como fora noticiado no jornal O Brazil, vejamos:  

 

 
Partido monarquista  
 

Sob este título de O Farol, fora, no seu n, 285 a seguinte notícia. 
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Acentua-se cada vez mais o movimento monarquista nesse estado. 
Consta que na adiantada cidade de Catagases [sic] diversas pessoas trabalham na 

organização do partido monarquista no qual foram partes muitos moços distintos. 

Também no município de São Fidélia, no estado do Rio, o movimento acelera-se 

com entusiasmos, sendo a maioria de povo, na proporção de 95% francamente 

monarquista tratam ali da formação de um grande partido. 
As manifestações nesse sentido são inúmeras em quase todos os estados e revestem-

se de maior sinceridade do que pensam os republicanos. Estes no início de seu 

movimento não o bastante a excessiva liberdade garantida aos propagandistas da 

ideia; a imprensa e os comícios eleitorais, não tiveram tanta animação; e se não 

fosse a (...) de Deodoro e a intriga lavrada entre exército e o ministério Ouro Preto, 

estariam eles até hoje no penoso serviço da propaganda (O BRAZIL, 1896, p.2).  
 

 

 Essa notícia foi publicada no dia 10 de janeiro de 1896 em sua segunda pagina. 

Observou-se a partir dessa que a insatisfação do regime vigente era grande em determinados 

lugares e se tentava apresentar a monarquia como solução. A hipótese levantada é que um 

movimento só cresce e ganha força se ele for aceito pelos conterrâneos, e isso ocorrerá entre 

os anos de 1895 e 1896.  

 Outra questão que se ressalta e apontada nessa mesma notícia é que as manifestações a 

favor da restauração estavam ganhando cada vez mais notoriedade, isso também é apontado 

na pesquisa de Janotti (1986). A autora aponta que São Paulo e logo em seguida o Rio de 

Janeiro tornavam-se os núcleos principais da reação antirrepublicana. Essa notícia reforça a 

ideia de que a luta bem organizada surtiu reflexos positivos para alcançar as expectativas, e 

demonstra que o ideal era um só, mesmo tendo pontos de divergência. O importante era a 

restauração. Depois seria decidido como seria esse governo monárquico proposto. 

 A criação do partido de oposição foi uma dessas ações. Segundo Janotti (1986), 

mesmo com as diferenças políticas dos monarquistas que fizeram parte do movimento, eles se 

uniram em um único partido. Fato é que não havia unanimidade quanto à questão estrutural da 

agremiação, mas o criaram, pois viam nele a chave para alcançar a expectativa.  

 No jornal o Brazil, em cada edição havia uma nota sobre o que estava ocorrendo, quais 

as ações do partido monarquista criado em São Paulo para inclusão de outros estados na 

causa. No Rio de janeiro, no periódico que analisamos, observamos que foi criado um clube 

pelo próprio jornal O Brazil, para agregar pessoas que quisessem fazer parte do movimento, 

vejamos: 

 
Clube monarquista 
Felizmente a união dos brasileiros nos demonstra dia a dia que não está tudo 

perdido, é prova disso o grande número de pessoas que sem distinção de classes e 

nacionalidades tem vindo se inscrever como sócios do clube monarquista, o primeiro 

que se fundou nessa corte e em todo país, sirva isso de alento no povo sofredor que 

por sua união é senhor absoluto de suas vontades e dos destinos da pátria.  
Aqueles que quiserem se inscrever poderão continuar a procurar a redação do O 

Brazil, onde encontrarão todos as informações e esclarecimentos (O Brazil, 1896, 

p.2).  
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Essa publicação foi feita na edição do dia 15 de fevereiro do ano de 1896. Observa-

se que o clube monarquista fora criado antes do partido monarquista que é noticiado nesse 

periódico e na pesquisa de Janotti (1986), o que nos leva a hipótese de que essa criação do 

clube pode ter influenciado assim como as publicações do periódico O Brazil, na criação do 

partido, para agregar mais adeptos ao movimento. Como já vimos o jornal O Brazil possuía 

muitos colaboradores e escritores influentes no qual destacam-se: Afonso Celso, Lafayette 

Rodrigues, Visconde de ouro Preto, Joaquim Nabuco, Pedro Leal Borroul, Eduardo Prado, 

dentre outros. Esses foram os principais atores políticos que presidiram o movimento de 

restauração. 

Esses colaboradores também fizeram parte do Partido Monarquista e do Clube 

Monarquista, que parece ser uma variação desse partido, pois o jornal aponta que, para fazer 

parte do clube, era preciso se dirigir ao próprio periódico. O clube recebia qualquer pessoa 

que era a favor da causa pró-restauração enquanto o Partido recebia apenas as pessoas 

influentes que tinham voz ativa e política na sociedade60. Vejamos algumas das publicações 

do partido e também do clube monarquista no periódico: 

 

 

Partido monarquista 
Pertence ao Santos Commercial, órgão monarquista, que há pouco fora empastelado 

pelo comandante do corpo de bombeiro da cidade de Santos; província de São 

Paulo, o seguinte editorial do dia 4 do corrente, sob a epígrafe supra: 
< A organização do diretório Central do partido monárquico no Estado é hoje um 

fato consumado e de que o país muito tema esperar. Dela não ao de resultar as 

fecundas consequências que são de prever -- a organização pronta do partido pelas 

numerosas localidades do Estado e sua influência exercendo-se por todo país, onde 

por toda parte erguerão como legiões os núcleos que hão de recompor o antigo 

colosso abatido até então pela onipotência da força. 
Em Santos onde as convicções monárquicas jamais se arraigaram durante este já 

longo período republicano, que, podemos afirmar, tem sido uma lenta agonia, uma 

demorada expiação; onde as apostasias do adesistas foram pouco numerosas, e esses 

mesmo de, somemos valor; essa organização não se fará demorar, esperamos, pela 

boa vontade dos correligionários que se contam. 
Sabemos que se cogita dessa organização, que já podia ter sido realizada, atendendo 

mesmo que foi esta localidade que primeiro teve um órgão consagrado á propaganda 

que vai agitando todo o país. 
Acreditamos que ela se dará em breve, e com todo o apuro de uma discreção [sic] 

condigna mesmo porque entre os homens políticos da localidade são os do antigo 

regime os que mais criteriosamente sabem guardar a disciplina das agremiações 

congêneres e conterem-se nos limites da competência de cada um – virtudes essas 

indispensáveis para o bom mecanismo das funções partidárias. 
Dessa organização como se sabe depende sem dúvida o prestígio da ideia 

monárquica que de há muito conquistou a consciência, principalmente em face do 

descalabro em que vai o país e particularmente esta localidade onde os desgovernos 

republicanos plantaram a anarquia em todas as coisas e a desorganização em todos 

os ramos administrativos.  

                                                 
60 Os cidadãos ativos, conforme Carvalho (2004), eram pessoas que possuíam direito a votar e serem votadas e 

se restringiam aos setores alfabetizados da sociedade, não abarcando toda a sociedade. 
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Não há de duvidar que a substituição do que já existe é um fato previsto e de que se 

ah de ocorrer o mais breve possível, desde que a ação edificante de um partido 

prestigiado pelos indivíduos e pelas instituições se apresente em campo cheio de 

abnegação e patriotismo, dispostos a salvar a pátria das tristes contingências em que 

se debate. Isso, porém supõe a rápida organização partidária que se vai operando em 

outras localidades e que, como uma força de coesão, entre moléculas dispersas, 

tende a constituir o corpo resistente para os embates que tem de suportar.   
Ela tem em tanto, de operar-se pelos municípios, porque é da conquista separada das 

pequenas localidades, que se há de chegar à pugna à pacífica conquista do todo, 

assim como do particular se parte para o geral nos métodos científicos, quer de 

crítica, quer de organização. Esse reclamado plebiscito por que tanto se tem clamado 

e o que a república tão obstinadamente tem furtado sempre - afastando-o, até pelo 

poder das armas; esse plebiscito não será mais necessário, porque será dele uma 

expressão moral o triunfo monárquico pelos municípios exprimindo a opinião de 

seus eleitores e conseguintemente os votos as convicções, a vontade livre do 

eleitorado que é o único representante direto e legitimo do povo brasileiro. 
Concitamos os chefes monarquistas de Santos a ação decisiva que lhes compete de 

direção eficaz e completa, para que o reerguimento do partido não se faça esperar e 

que cada um assuma seu papel, envide os seus esforços e contribuiu para essa 

redenção almejada em que a pátria será salva do abismo que a precipitaram a 

ambição, a vaidade e o despotismo dos homens do regime vigente. (O BRAZIL, 

1896, p.2)  
 

 

Esse editorial do jornal de Santos foi publicado no jornal O Brazil no dia 9 de Janeiro 

de 1896. Nele observa-se que há informações sobre o movimento do Partido Monarquista 

rumo à restauração e como esse era deferido na cidade de Santos e em outros municípios pelo 

país.  

Nessa publicação, o colaborador aponta como o partido monarquista tem que 

funcionar para garantir que os objetivos fossem cumpridos de forma séria e legitima. 

Conforme visto, é apresentada uma forma de ação, a qual teria que envolver todas as regiões 

do país. A organização tinha que ter regras a serem cumpridas. Nota-se no trecho citado uma 

estratégia por parte dos monarquistas para tomar o poder: a consolidação do partido 

monarquista para vencer as eleições municipais, ou seja, a partir das regras do governo 

republicano eles queriam restaurar o antigo regime.  

Fato é que a expectativa dos restauradores estava aglutinada à criação e à consolidação 

do Partido Monarquista. Observa-se que, no editorial, há instruções sobre como esse 

movimento deve agir e permanecer organizado. Levanta-se a hipótese de que ele foi 

publicado em santos para que a expectativa de restauração da monarquia não acabasse, visto 

que a legenda estava cada vez mais ganhando adeptos de outras regiões. Isso se dá por conta 

de dois jornais opositores importantes terem sido empastelados, os Santos Commercial e 

Tribuna do Povo e eles serem influentes em outras regiões do Brasil. Mais uma vez os 

monarquistas utilizam das crises existentes para demonstrar qual a melhor solução, ou seja, a 

expectativa da restauração, que iria além de seus desejos particulares. Como já explicitado, 
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cada subjetividade dos monarquistas está relacionada a posições políticas que os seus 

membros detinham no império e que durante a república perderam.  

Mostra-se, assim, que existiram finalidades distintas por parte dos adeptos do 

movimento de restauração, mas, contudo, segundo quem o escreveu, a união era maior que o 

individualismo, ou seja, mais uma vez, todos pelo mesmo ideal, cuja preocupação principal 

era alcançar os horizontes de expectativas. Nessa mesma perspectiva é apontado por eles que, 

mesmo o partido sendo um só, ele deveria lutar em vários municípios distribuídos em todas as 

regiões do país.  

A questão levantada por esse editorial é que a luta, ganhando espaço por todo país, se 

tornaria mais forte, e com um único partido dirigindo o movimento, o alcance de mais adeptos 

seria maior e o convencimento estratégico, pois acreditamos que o partido naquele momento 

nem teria força suficiente para dar um golpe restaurador. Vencer eleições municipais daria 

legitimidade ao retorno da monarquia e compensaria a não realização do plebiscito, que os 

monarquistas reclamavam após a proclamação. 

Como já abordado, o clube monarquista foi criado para que um número maior de 

pessoas pudessem aderir ao movimento pela restauração. Vejamos: 

 

 

Clube monarquista 
Para inscrição de sócios para esse clube poderá dirigir-se todos que desejarem fazer 

parte do mesmo ao escritório e redação dessa folha que fica na travessa de São 

Francisco de Paula n.1, sobrado (O BRAZIL, 1896, p.3). 
 

 

O clube monarquista também fazia publicações no O Brazil com o objetivo de chamar 

os leitores para participar do movimento. Em sua vigésima quinta edição no periódico o clube 

faz a seguinte chamativa aos leitores: 

 

 

Clube monarquista 
Bem aceito pelo público grande tem sido o aumento de pessoas de todas as classes e 

posição social que tem vindo se escrever como sócios desse clube, todos que desejar 

fazer parte do mesmo poderão continuar a dirigir-se a travessa de São Francisco de 

Paula n.1, sobrado (O BRAZIL, 1896, p.2).  
 
 

 Observa-se a partir dessas publicações em dias distintos que o clube monarquista no 

Rio de Janeiro estava localizado no mesmo endereço da redação do jornal. Levanta-se a 

hipótese do jornal e o clube não apenas serem instituições em prol da restauração, mas o 

mesmo órgão de discussão acerca desse ideal.  

Em outra publicação do dia 12 de fevereiro de 1896, essa questão só vai se 
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consolidando, vejamos: 

  
 

Clube Monarquista 
travessa de São Francisco de Paula n.1, sobrado 
seus fins, reunir o maior número de sócios sem distinção de classes e 

nacionalidades, afim de propagar e defender os ideais e os princípios monárquicos 

para restauração do Império por meio da Imprensa e do voto: organizar uma 

biblioteca e quando tiver um capital superior a 50.000,00 distribuir benefícios aos Sr 

sócios necessitados e doentes. 
Condições de admissões, mensalidades de 1$000 pagos trimensalmente (...) 
Todos que desejarem inscrever-se poderão se dirigir a redação do O Brazil (O 

BRAZIL, 1896, p.3). 
 

  

Dentro do exposto nesse tópico e a partir dessa publicação, observou-se que o jornal O 

Brazil e o clube monarquista fazem parte do mesmo órgão dirigido pelos colaboradores. Esse 

jornal é o instrumento para propagação dos ideais desse clube, então a hipótese levantada é 

que o jornal foi uma criação de Souza Ramos juntamente dos que participavam desse clube 

monarquista, ou seja, o clube já existia antes do jornal e o periódico foi criado 

propositalmente para consolidar seus horizontes de expectativas. Após, surge o Partido 

monarquista, uma iniciativa mais ampla. 

 

 

4.3 A esperança restauradora: as vertentes monarquistas em propósito  

 

 

Como fora tratado nesse capítulo sobre as proposta de retorno da monarquia sob duas 

vertentes, iremos abordar neste tópico as expectativas de como seria esse retorno monárquico. 

Vale ressaltar que uns defendiam a monarquia com o poder moderador, tal qual promulgado 

na Constituição de 1824, e outros na monarquia representativa ou parlamentar.  Vejamos:  

 

 

A fome restauradora 
 

Ora asseveram que os elementos diversos do único partido monarquista da 

atualidade, opinam por processos diferentes de propaganda e ação, ora não há 

acordo na escolha de príncipe para exercício do poder moderador. 
A esse sofisma pueril responderemos que somos todos legitimistas e que a 

imperatriz do Brasil S. M. Izabel I, a redentora. 
Em vão os republicanos pretendem emprestar aos monarquistas as suas qualidades. 

Somos unidos e convictos. Não conspiramos orientada pelo Sr. Glycerio, bastante 

acreditado no seu ofício. (...)   
(...) A nação deposita todas as suas esperanças de salvação e futuro na fatal e 

próxima restauração do antigo regime. (SOUZA RAMOS, 1896, p.1)  
 

 

Nessa publicação levada do Commercio de São Paulo publicada no jornal O Brazil na 

edição de número 18, fica claro que também existem divergências dentro do próprio partido 
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criado para luta de restauração, de quem seria o possível monarca a assumir o poder. Mesmo 

apontando essas questões de divergências, essa publicação mostra que o monarca deveria 

exercer o poder moderador.  

Não podemos afirmar que todos os que participavam do partido monarquista queria 

esse mesmo modelo de monarquia a ser seguido, porém observou-se em muitas publicações 

dos que participavam desse partido e escrevia para o periódico em questão, que a proposta 

sempre se baseava na figura do que foi o ultimo Imperador para o país. Acredita-se que a 

figura do monarca está ligada às expectativas dos espaços de experiências vividos, ou seja, do 

poder firmado na figura de Dom Pedro II. 

Na perspectiva dessa vertente que se relaciona ao poder moderador, trazemos outra 

publicação do periódico para análise, assinada por Alfredo Paiva:  

 

 

A mentira Republicana 
(...) O Brasil, a nacionalidade mais importante do continente Sul-americano, foi um 

país respeitado do velho mundo. Respeitado pela seriedade com que era governado, 

pela ilimitada confiança dos países europeus na instituição monárquica no alto 

descortino da mentalidade do seu primeiro estadista. 
O Brasil caminhava prospero e sereno em demanda do mais glorioso futuro. Todas 

as liberdades estavam garantidas. A imprensa não tinha rival no mundo social. O 

senhor D. Pedro II comprazia-se em assegurar pleno domínio da liberdade. A 

constituição era liberalíssima. O estado não se separou da igreja, mas assegurava a 

liberdade de todos os cultos. Quando se desencadeou sobre a apatia o vendaval 

revolucionário de 15 de novembro, o cambio estava a 27 ½.  
A escravidão tinha sido abolida, não trepicando a generosa princesa em desfazer-se 

da coroa, porque outra iria enflorar-lhe a augusta [rasurado] a de redentora de uma 

raça!! 
O sumo pontífice da igreja, querendo dar [uma?] prova vivíssima de sua simpatia 

pra [vossa majestade?]  a princesa, como representante do grande império, conferiu-

lhe a rosa-de-ouro. Tudo, pois, era de bom augúrio para o Brasil. País imenso, rico, 

fértil, inteligente governado, preparava-se para ser a nação por excelência do novo 

mundo. 
A república, acalentada por ideólogos que o queriam ver o que se passava nas 

repúblicas da América Latina, açoitadas sempre do tufão das guerras civil e 

internacional, [rasurado] um dia as portas do Brasil (...) (PAIVA, 1896, p.1). 
 

 

 O trecho mostra o saudosismo com o governo de D. Pedro II e o que foi o Brasil para 

os monarquistas naquele período, observa-se que o poder moderador aqui é entendido como 

garantia de liberdade – partindo do pressuposto de que o rei seria neutro e estaria acima dos 

interesses de grupos –, ao passo que o regime monárquico de viés moderador pode ser 

confundido com a monarquia parlamentarista. Cabe ressaltar que essa liberdade apregoada 

pelos monarquistas era um tanto limitada, pois, como já mencionado, embora o poder 

moderador permita que os outros poderes exerçam suas funções, quem dava a ordem final era 

o rei.  
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 Nesse artigo o colaborador também faz alguns apontamentos que busca levar o leitor a 

fazer comparações entre os dois regimes – republicano e monarquista – com o intuito de 

engrandecer a império, aproveitando-se assim das fraquezas do governo republicano. 

Primeiramente ele faz comparações entre as repúblicas existentes na América Latina, 

tratando-as como autoritárias e instáveis. Observa-se que o Brasil não se igualava a outros 

países da América Latina, em virtude de todos os outros países dessa região serem 

republicanos. Segundo Marleba (1999) durante todo o século XIX o Brasil queria manter 

economicamente e socialmente suas relações internacionais com a Inglaterra, por conta disso 

houve pressão para que o país continuasse com o regime imperial. Isso se dava primeiramente 

por conta do prestígio que a instituição monárquica tinha, sobretudo na figura de Dom Pedro 

II, que conseguiu manter a ordem econômica dos anos de 1850 a 1870 de forma estável. 

Segundo esse autor, mesmo os outros países sendo republicanos na América Latina, por conta 

da influência da revolução Francesa e do positivismo, o Brasil ainda precisava manter as 

relações internacionais com a Europ e, por isso ele continuou sob o regime imperial. Observa-

se que Alfredo Paiva via no governo republicano a instabilidade econômica e política e apenas 

a restauração da monarquia poderia resolver todos os aspectos que possibilitariam fazer com 

que o Brasil mantivesse relações internacionais mais favoráveis para seu desenvolvimento.  

 As fraquezas do regime republicano nos países latinos apontados pelo colaborador, 

dão-se no aspecto das guerras civis e turbulências financeiras que os países vizinhos viviam. 

De fato, esse foi um quadro vivido de forma diversa no Brasil, pois, conforme Malerba (1999, 

p.139): “A Coroa, até 1871, colhia os créditos pela relativa paz interna e prosperidade de que 

gozava o império, em relação à conturbada situação das repúblicas vizinhas, sempre às voltas 

com agitações intestinas e afundadas em insolúveis crises financeiras”. Nota-se que, nesse 

período, as nações latino-americanas estavam em processo de consolidação de seus regimes 

republicanos e, em decorrência disso, também passavam por guerras que desestabilizava o 

regime, enquanto o Brasil vivia em momentos favoráveis para a economia e isso era atribuído 

a Dom Pedro II. Mesmo depois desses momentos áureos da regência do último imperador é 

sabido que a monarquia entra em derrocada até a instauração da república, mas, como já 

salientado em capítulos anteriores, o colaborador usa propositalmente a época apontada como 

a idade do ouro, para cumprir seu objetivo de inculcar nos leitores a ideia de que a restauração 

da monarquia era a solução para instabilidade do Brasil.   

 Outro aspecto que se extrai desse artigo é que existem considerações acerca das 

relações internacionais com a Europa e com o Papa. Isso fica perceptível quando o 

colaborador aponta que a comenda dada pelo papa à princesa Isabel reafirma o Brasil como 
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país católico por excelência, sendo o sumo pontífice uma figura próxima dos monarcas, que, 

por seu gesto, reafirmaria o lugar do país no conjunto das nações soberanas. Pela honra ter 

sido dada a princesa do Brasil em uma data próxima a abolição, percebe-se que os 

colaboradores poderiam usar isso como atributo para enaltecer a questão da restauração.  

Além disso, o articulista quer demonstrar que, mesmo quando a monarquia estava em crise, 

como quando a princesa Isabel decretou a lei áurea, a realeza acaba conquistando uma 

representatividade internacional positiva, inclusive no plano religioso, uma vez que, 

evidentemente, certas ações – como o fim da escravidão –, embora encontrem resistências 

dentro do Brasil, no exterior são bem vistas.  

Por outro lado, podemos notar que a relação da família imperial com o Papa tem eco 

no ideário desses colaboradores, uma vez que eles próprios são fiéis da Igreja Católica, assim 

como a grande maioria da população do período. Por isso, tocar em assuntos de religião pode 

não ser nada aleatório, uma vez que os republicanos – principalmente os positivistas – 

criticavam a falta de separação clara entre estado e igreja. Lembrar a religiosidade da princesa 

Isabel – atestada pelo próprio Papa – seria uma forma de aproximá-la dos valores nutridos 

pela maioria da população brasileira, ao passo que se poderia insinuar que os problemas 

brasileiros também tenham sido advindos do afastamento com o catolicismo.  

 Dado esses apontamentos, a restauração era o objetivo em comum dos colaboradores e 

monarquistas do final do século XIX. Com isso e tendo em vista às duas propostas de 

regência monárquica, observa-se que alguns colaboradores desejavam que o governo no pós-

restauração do império fosse constituído como uma monarquia parlamentarista, tal qual 

Bernadino Pamplona, vejamos:  

 

 

Privilégios na Monarquia, privilégios na República 
 

(...) O monarca é o representante do poder permanente, por excelência e o seu 

sucessor será o príncipe de sua família indicado pela lei. Esse príncipe diz a 

democracia pura, com ares de triunfo, pode ser um incapaz: que importa é que a 

regência governará em seu nome. 
Este alvitre é o mais racional de efeitos mais benéficos na prática do que sujeitar-se 

um poder central de um país aos azares de uma eleição apaixonada, as 

consequências de uma provável revolução, cujos últimos resultados ninguém 

conseguirá prever. 
Atualmente a Espanha, só uma regência tem feito um governo admirável, em 

condições dificílimas.  Procure o povo espanhol depois de proceder a uma eleição 

para a escolha do chefe de estado e verás o resultado desastrado que dali provirão. 
Nas monarquias constitucionais representativas a engrenagem governamental é tão 

perfeita e cientifica que nelas o chefe de estado, ainda que seja um homem mal, mal 

algum poderá fazer. Ele tem toda a força para o bem e nenhuma para o mal. 
Neste sistema que mal, que arbítrio poderá ter o chefe da nação, quando a sua 

autoridade está cercada por uma magistratura, no senado e um conselho de estado 

vitalício, compostos do que o país tem de mais ilustre e provecto, de uma câmara 
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temporária, onde a oposição está sempre vigilante e de uma imprensa livre: não lhe 

sendo permitido praticar ato algum de governo, senão por intermédio dos ministros, 

não simples secretários, como os ministros da república presidencial, mas de 

ministros de estado, que prestam contas ainda as mais minuciosas, ao parlamento, de 

cuja confiança dependem? 
Se os chefes de estados, em tais condições, pode-se tornar um tirano, então porque a 

nação está perdida: é o remédio da república, em tal caso, longe de melhorar o 

enfermo, o liquidará mais depressa. (PAMPLONA, 1896, p.1). 
 

 

 Observa-se a partir dessa publicação e desses dois conceitos de governo monárquico 

que tanto o poder moderador como o parlamentarismo, como já mencionado, são liderados 

por um herdeiro de sangue da família real. O artigo a princípio parece está em busca de um 

governo tal qual era de Dom Pedro II, como o poder moderador, porém nota-se que é apenas 

um enaltecimento da monarquia, porque logo adiante essa hipótese cai. Essa perspectiva 

ocorre devido o enaltecimento das monarquias constitucionais parlamentaristas tal qual visto 

nesse artigo do jornal O Brazil.  

 Primeira questão a se pensar, o escritor desse artigo era um monarquista convertido. 

Os monarquistas convertidos, logicamente buscavam um governo em que houvesse pessoas 

que pudessem gerir o país com o monarca, que pudessem ser escolhidas pelo povo e que 

ajudariam a manter as liberdades da população, adquiridas pelo não-absolutismo do rei. Isso 

pode se relacionar aos ideais republicanos, mas para os colaboradores convertidos em 

monarquistas essa era a solução, devido à representação que um rei tinha. Para eles o rei era 

quem apaziguava as elites políticas e econômicas do país, ele se fazia respeitar frente as suas 

opiniões, como exposto nessa publicação, ele só teria força para o bem, quando tivesse algo 

em mente não favorável a nação, ele não teria poder algum para agir sozinho. 

 Para esse colaborador, a monarquia parlamentarista é ideal devido ao rei só ter voz por 

meio dos ministros, que não são escolhidos por ele, mas respeitam o poder e a influência que 

ele tem; tudo é comandado pelo parlamento, Eles entendem que a figura do monarca é 

importante, mas a do povo é fundamental. É sabido que o povo nem sequer votava, mas para 

eles o povo era bem representado pela elite letrada. Portanto, defendem a clara e rígida 

separação entre chefia de Estado (exercida pelo monarca) e a chefia de governo (realizado 

pelos ministros), uma diferença dos demais monarquistas que defendiam o poder moderador 

que, de certa forma, confunde ambas as chefias. 

 Em outra publicação, sob a mesma perspectiva, é publicado no Jornal O Brazil um 

editorial do periódico Do Povir que afirma o seguinte: 

 

 

A República e A monarquia 
 

(...) A Europa em peso deseja a restauração da monarquia no Brasil, se bem que, não 
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tenha ainda querido intervir em tão monumental questão. 
A república no Brasil torna-se inteiramente impossível pelos péssimos desastrosos 

resultados quem tem nos trazido, já pela índole do nosso povo essencialmente 

ordeiro e como tal inclinado ao regime monárquico. 
Nada adianta, é verdade, a forma de governo para o progresso e engrandecimento de 

uma nação; porém uma nação não pode progredir e ser feliz com um governo 

imposto pela força armada e contrária aos seus hábitos políticos e as suas crenças 

religiosas. 
O governo monárquico absoluto é um absurdo perante os princípios do direito social 

e político, como mesmo perante a consciência individual que tem por bússola a 

razão e por ancora a mais nobre prerrogativa do homem – o dogma da liberdade 

humana, nós que somos monarquistas por convicção, só aceitaremos a monarquia 

parlamentarista constitucional, em que o rei é o [rasurado] sendo o povo justamente 

a fonte, a origem de onde emanam todos os poderes. 
A monarquia absoluta como existe na Rússia e na Turquia é um escárnio a face da 

civilização (O BRAZIL, 1896, p.2).  
 

 

 

 Nesse editorial publicado no jornal O Brazil na edição de número 56, observa-se as 

mesmas características do artigo: privilégios na monarquia, privilégios na república, que fora 

citado anteriormente. O que temos de diferente é que nessa publicação há uma analogia entre 

a república e a monarquia parlamentar. O que se destaca é que dentro dessas diferenças, o 

escritor aponta que a república não é a solução, pois a monarquia é o melhor estilo de 

governo, mas mesmo o regime Imperial sendo o governo mais indicado para o Brasil, ele 

abomina a monarquia absolutista, por conseguinte, moderadora, pois para ele o direito social 

está garantido quando não há um governo de poder absoluto, mas sim um em que a população 

está presente nas decisões. Nesse artigo não se levanta a hipótese do articulista ser um 

monarquista convertido, mas um monarquista que conhece as várias formas de governo 

Imperial e que dentre essas formas ver na monarquia parlamentarista a forma ideal de governo 

para o Brasil, pois reuniria os melhores princípios da república e da monarquia em um regime 

só. 

 A despeito do movimento monarquista de restauração ter vertentes diferentes, sobre 

como seria esse governo, existia um ponto em comum, o de que a república, para esses 

monarquistas, não podia ser mais a forma de governo vigente no Brasil. A única solução 

apontada era o retorno do império.  

 Vimos que uns queriam o poder tal qual era o de Dom Pedro II, aqui destacado como 

moderador, e outros buscavam o poder na figura do rei de forma mais representativa, que é a 

monarquia parlamentarista. Entendemos então que o jornal O Brazil (1895 – 1896) contribuía 

para busca dessa restauração do antigo regime, mas não tinha um projeto restaurador único. 

Conclui-se que o periódico contribuía para transformar esse horizonte de expectativas em 

projetos restauradores da nova monarquia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Os escassos estudos sobre o movimento monarquista na primeira república foram os 

responsáveis pela forma de desenvolvimento dessa pesquisa. Foi preciso integrar as ações e 

pensamentos dos colaboradores do Jornal O Brazil e também entender as perspectivas e 

esperanças desse grupo, frente a sua luta em prol do retorno do império.  

 É sabido que o império no Brasil não retornou como forma de governo, pois mesmo 

em meio a crises econômicas, políticas e sociais o regime republicano não apenas se 

consolidou como está vigente até hoje. Nesta dissertação, observou-se que o movimento de 

retorno da monarquia foi ameaçador ao novo regime, que temia que esse movimento ganhasse 

força pelo Brasil. Dessa forma observou-se que os republicanos também realizavam ações 

contra os “subversivos”, no qual se incluía a censura à imprensa e o empastelamento de 

jornais monarquistas. Em contrapartida, os monarquistas divulgavam que o governo se sentia 

ameaçado por aqueles que queriam a volta do antigo regime, apresentados como quem se 

indignava com a falta de energia dos republicanos para punir os que flagelavam o país, que 

estaria num momento de impunidade total, tendo se transformado em um grande balcão de 

negócios privados.  

 Apesar de a pesquisa também fazer essa abordagem sobre a censura à imprensa no 

final do século XIX, um dos focos principais de análise partiu da problematização do papel da 

imprensa no embate político daquele contexto histórico – principalmente no que tange ao 

movimento monarquista – para assim entender a significância que ela poderia ter frente à luta 

monarquista durante a primeira república. Entendeu-se, a partir disso, que os periódicos 

tinham como um dos seus esteios lutas políticas e ideologias que eram divulgadas por suas 

publicações, ou seja, eles eram formadores de opinião. 

 No texto também foi feita uma análise sobre o possível público leitor, ou seja, a quais 

pessoas eram endereçadas as publicações do Jornal O Brazil, para tanto se fez necessário 

entender acerca de quem eram os leitores daquele período em que a alfabetização não era para 

todos. Apreendeu-se, a partir disso, que na cidade do Rio de janeiro e no Brasil em geral, 

poucos eram os que tinham acesso à educação e o aprendizado da leitura, devido a isso, 

poucos eram os leitores de jornais. Entretanto, por isso poucos tinham acesso aos periódicos 

da época, pois, como salientado nessa abordagem, os trabalhadores e demais iletrados também 

tinham acesso às informações a partir de outros leitores, pois as informações circulavam 

oralmente. Observa-se então que quem realmente fazia parte do movimento em prol da 

restauração e que produziam o jornal eram os que possuíam interesses políticos mais claros, e 
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que tinham privilégios na outrora monarquia e que tentaram se manter no novo regime. 

Levantamos a hipótese de que o desejo de retorno da monarquia era comum em vários 

âmbitos da sociedade, argumento comumente utilizado pelos articulistas do jornal para 

incentivarem seus pares. Observou-se a partir do jornal, que pertencia a um grupo com ideais 

políticos bem definidos, que o propósito de restauração se fortaleceu a partir de um momento 

em que houve muitos descontentamentos com o regime em vigência, principalmente após o 

conflituoso governo de Floriano Peixoto. O jornal O Brazil era formador de opinião e buscava 

a partir de seus artigos apresentar o império como a idade do ouro, que precisava ser revivida. 

Os autores, dessa forma, recuperavam lembranças positivas do que viveram no tempo de 

monarquia, para legitimar o retorno do império no Brasil. Usavam de memórias selecionadas 

e oportunas para se direcionar às elites e à população urbana, e também, como já salientado, 

aos letrados do Rio de Janeiro.  

Dentre todas as perspectivas dos colaboradores observou-se que existiram dois grupos 

distintos de monarquistas, que, embora unidos em torno de um objetivo único – a restauração 

do império –, possuíam diferenças, dividindo-se em monarquistas históricos – aqueles que 

sempre foram monarquistas – e os republicanos ex-monarquistas – que eram republicanos 

durante o império, mas que se decepcionaram com a república implantada no Brasil e 

mudaram de posição política, aderindo ao monarquismo. Ambos queriam o retorno da 

monarquia no Brasil, porém se dividiam quanto ao modelo de monarquia a ser (re)implantada 

no país, caso o império retornasse. O modelo mais cogitado entre os monarquistas históricos 

preconizava o retorno do poder moderador, ao passo que o modelo de maior aceitação entre os 

ex-republicanos era o da monarquia parlamentarista.  

Para mostrar que a república era a própria representação da desumanidade, eles 

buscavam instigar nos leitores que sua permanência se sustentava no abuso, nos constantes 

crimes e nos enganos dos governantes que prometiam e não cumpriam, porém mostravam que 

isso podia ser solucionado, se montassem um partido opositor, no caso o partido monarquista 

e triunfassem nas eleições municipais. Observou-se a partir disso que a criação do partido 

monarquista era uma forma de se cumprir o objetivo de restauração, que se apresentava como 

eminentemente pacífico, sem pretensões declaradas de burlar as regras eleitorais e políticas 

vigentes. Para isso os colaboradores faziam parte de um clube monarquista que aceitava todos 

que queriam fazer parte do movimento, mas só entrava para o partido quem pudesse ter 

alguma maior representatividade na sociedade. Conclui-se a partir disso que o movimento ia 

cada vez mais ganhando adeptos, legitimidade e força durante os anos de 1895 e 1896. 

A partir do jornal O Brazil percebe-se que a monarquia como regime ainda estava 
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presente na lembrança dos saudosistas do império e que esses homens buscaram, através de 

suas ideias, angariar adeptos para o projeto de restauração monárquica. Desse modo, fica 

claro que o fim do império não resultou na morte dos ideais monarquistas, mais fez parte dos 

horizontes de expectativa desses colaboradores à idealização de um novo império. 

Esse periódico se faz importante na medida em que o propósito de restauração foi 

ventilado como projeto em um contexto republicano marcado ainda por sua instabilidade. O 

jornal O Brazil apresentou-se como formador de opinião. Os seus colaboradores buscavam 

constituir uma memória exaltadora dos tempos do império, o que, no que lhe concerne, 

resultou em inúmeras avaliações ressentidas sobre o seu fim. Assim, a idealização desse 

passado objetivava legitimar o retorno do império, constituindo-se em arma na luta política. 

Finalizando, reitera-se que este trabalho não pretende constituir-se como única 

abordagem acerca desses monarquistas que desejaram o fim do regime republicano, 

esperamos mais a frente abrir outras discussões que tratem essa mesma temática sob outros 

vieses. Muitos outros aspectos poderiam ser trabalhados a partir dessa temática, como uma 

análise mais pormenorizada sobre alguns monarquistas convertidos que fizeram parte dos 

colaboradores do periódico, como também o olhar estrangeiro sobre o final da monarquia no 

Brasil, dentre outras abordagens. 
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APÊNDICE: 

 

Colaboradores Edição 

do 

Jornal 

Quantidade 

de 

publicações 

título da Publicação Dia da 

semana 
Dia do 

Mês 
Página de 

publicação 

no periódico  
M. Sousa Ramos  1 35 Os periódicos  Sexta 

feira 
15/11/1895 2 

M. Sousa Ramos  23 Humilhações Sábado 08/02/1896 1 

M. Sousa Ramos  24 Repto Quarta 

feira 
12/02/1896 1 

M. Sousa Ramos  26 Consolidação Á 

Bala 
Sábado 22/02/1896 1 

M. Sousa Ramos  27 Lustro de Mentiras Quarta 

feira 
26/02/1896 1 

M. Sousa Ramos  29 Em Campo Quarta 

feira 
04/03/1896 1 

M. Sousa Ramos  30 Desenganada Sábado 07/03/1896 1 

M. Sousa Ramos  31 Clamando Quarta 

feira 
11/03/1896 1 

M. Sousa Ramos  32 Fanfarrões 

Fraudulentos 
Sábado 14/03/1896 1 

M. Sousa Ramos  33 Dilúvio Vermelho Quarta 

feira 
18/03/1896 1 

M. Sousa Ramos  34 Republica Vesga Sábado 21/03/1896 1 

M. Sousa Ramos  35 Em Defensiva quinta 

feira 
02/04/1896 1 

M. Sousa Ramos  36 Impotência de 

Herodes 
Quarta 

feira 
08/04/1896 1 

M. Sousa Ramos  37 Liberdade Enjaulada  Sábado 11/04/1896 1 

M. Sousa Ramos  38 Hereditariedade Quarta 

Feira 
15/04/1896 1 

M. Sousa Ramos  38 O nosso Jornal em 

Portugal 
Quarta 

Feira 
15/04/1896 3 

M. Sousa Ramos  39 O Brazil Sábado 09/05/1896 1 

M. Sousa Ramos  40 Recrutamento Quarta 

feira 
13/05/1896 2 

M. Sousa Ramos  42 O Brazil Quarta 

feira 
20/05/1896 1 

M. Sousa Ramos  43 O Brazil Sábado 25/05/1896 1 

M. Sousa Ramos  45 O Brazil Sábado 30/05/1896 1 

M. Sousa Ramos  46 O Brazil Quarta 

feira 
03/06/1896 1 

M. Sousa Ramos  47 O Brazil Sábado 06/06/1896 1 

M. Sousa Ramos  48 Presidente e 

Alfândega  
Quarta 

feira 
10/06/1896 1 

M. Sousa Ramos  49 Prenúncios Sábado 15/06/1896 1 

M. Sousa Ramos  50 Bella Perspectiva Quarta 

feira 
17/06/1896 1 

M. Sousa Ramos  51 Presidente 

Analffabeto 
Sábado 20/06/1896 1 

M. Sousa Ramos  52 teatro e templo Quarta 

feira 
24/06/1896 1 
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M. Sousa Ramos  53 Cada vez Pior Sábado 27/06/1896 1 

M. Sousa Ramos  55 Republica [...] Sábado 04/07/1896 1 

M. Sousa Ramos  56 Polícia da Republica Quarta 

feira 
08/07/1896 1 

M. Sousa Ramos  57 Policia e Bichos Sábado 12/07/1896 1 

M. Souza Ramos  1 O Brazil Sexta 

feira 
15/11/1895 1 

M. Souza Ramos  18 A Fome 

Restauradora 
Quarta 

feira 
15/01/1896 1 

Garcia Junior 29 19 Pela Monarchia Quarta 

feira 
04/03/1896 1 

Garcia Junior 31 Pela Monarchia Quarta 

feira 
11/03/1896 1 

Garcia Junior 32 Retruque Sábado 14/03/1896 1 

Garcia Junior 33 Pela Monarchia Quarta 

feira 
18/03/1896 1 

Garcia Junior 34 Pela Monarchia Sábado 21/03/1896 1 

Garcia Junior 35 Pela Monarchia quinta 

feira 
02/04/1896 2 

Garcia Junior 36 Pela Monarchia Quarta 

feira 
08/04/1896 1 

Garcia Junior 36 Indignação Quarta 

feira 
08/04/1896 2 

Garcia Junior 37 Pela Monarchia Sábado 11/04/1896 1 

Garcia Junior 38 Pela Monarchia Quarta 

Feira 
15/04/1896 2 

Garcia Junior 39 Pela Monarchia Sábado 09/05/1896 1 

Garcia Junior 40 Moralização 

Republicana 
Quarta 

feira 
13/05/1896 2 

Garcia Junior 42 Moralização 

Republicana 
Quarta 

feira 
20/05/1896 2 

Garcia Junior 44 A mentira official Quarta 

feira 
27/05/1896 1 

Garcia Junior 44 Um Casamento Quarta 

feira 
27/05/1896 2 

Garcia Junior 46 Pela Monarchia Quarta 

feira 
03/06/1896 1 

Garcia Junior 46 Reparações Quarta 

feira 
03/06/1896 2 

Garcia Junior 48 Moralização 

Republicana 
Quarta 

feira 
10/06/1896 1 

Garcia Junior 49 Pela Monarchia Sábado 15/06/1896 1 

Luiz Francisco da Veiga 4 18 O 15 de Novembro 

de 1889 
Quarta 

Feira 
27/11/1895 1 

Luiz Francisco da Veiga 6 O 15 de Novembro 

de 1889 
Quarta 

feira 
04/12/1895 2 

Luiz Francisco da Veiga 8 Monarchia 

Brasileira 
Quarta 

feira 
11/12/1895 1 

Luiz Francisco da Veiga 9 Monarchia 

Brasileira 
Sábado 14/12/1895 2 

Luiz Francisco da Veiga 11 Monarchia 

Brasileira 
Domingo 21/12/1895 2 



125 

 

Luiz Francisco da Veiga 12 28 de Dezembro de 

1895 
Quarta 

feira 
24/12/1895 1 

Luiz Francisco da Veiga 12 Monarchia 

Brasileira 
Quarta 

feira 
24/12/1895 1 

Luiz Francisco da Veiga 12 O General Floriano 

Peixoto 
Quarta 

feira 
24/12/1895 2 

Luiz Francisco da Veiga 15 Monarchia 

Brasileira 
Sábado 04/01/1896 1 

Luiz Francisco da Veiga 17 Monarchia 

Brasileira 
Domingo 12/01/1896 1 

Luiz Francisco da Veiga 24 Os Espíritos 

Revolucionarios 
Quarta 

feira 
12/02/1896 1 

Luiz Francisco da Veiga 25 O Exercito 

Brasileiro e sua Fé 

de Officio 

Sábado 15/02/1896 1 

Luiz Francisco da Veiga 25 A monarchia 

Brasileira 
Sábado 15/02/1896 2 

Luiz Francisco da Veiga 26 A monarchia 

Brasileira 
Sábado 22/02/1896 2 

Luiz Francisco da Veiga 27 A monarchia 

Brasileira 
Quarta 

feira 
26/02/1896 1 

Luiz Francisco da Veiga 29 A monarchia 

Brasileira 
Quarta 

feira 
04/03/1896 1 

Luiz Francisco da Veiga 30 A monarchia 

Brasileira 
Sábado 07/03/1896 1 

Luiz Francisco da Veiga 52 homenagem a 

marinha brasileira 
Quarta 

feira 
24/06/1896 2 

Alfredo Paiva 8 12 Luiz Felippe de 

Saldanha da Gama 
Quarta 

feira 
11/12/1895 2 

Alfredo Paiva 17 Contra- Almirante 

Luiz Felippe de 

Saldanha da Gama 

Domingo 12/01/1896 2 

Alfredo Paiva 26 A mentira 

Republicana 
Sábado 22/02/1896 2 

Alfredo Paiva 28 A mentira 

Republicana 
Sábado 29/02/1896 2 

Alfredo Paiva 29 A mentira 

Republicana 
Quarta 

feira 
04/03/1896 2 

Alfredo Paiva 30 A mentira 

Republicana 
Sábado 07/03/1896 1 

Alfredo Paiva 31 A mentira 

Republicana 
Quarta 

feira 
11/03/1896 2 

Alfredo Paiva 32 A mentira 

Republicana 
Sábado 14/03/1896 2 

Alfredo Paiva 33 A mentira 

Republicana 
Quarta 

feira 
18/03/1896 2 

Alfredo Paiva 34 A mentira 

Republicana 
Sábado 21/03/1896 2 

Alfredo Paiva 53 Questões políticas e 

Sociaes 
Sábado 27/06/1896 1 

Alfredo Paiva 55 A mentira 

Republicana 
Sábado 04/07/1896 1 

Bernadino Pamplona 19 7 O Systema não 

Presta 
Sábado 18/01/1896 1 
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Bernadino Pamplona 20 A República 

consolidando a 

Monarchia 

Quarta 

feira 
22/01/1896 1 

Bernadino Pamplona 21 A Responsabilidade 

do poder 
Sábado 25/01/1896 1 

Bernadino Pamplona 22 Por Que Não? Quarta 

feira 
05/02/1896 1 

Bernadino Pamplona 23 Privilegios na 

Monarchia e na 

Republica 

Sábado 08/02/1896 1 

Bernadino Pamplona 24 Revoluções e 

Despotismo na 

Republica 

Quarta 

feira 
12/02/1896 2 

Bernadino Pamplona 25 Fraquezas 

republicanas 
Sábado 15/02/1896 1 

Pomponio 26 6 Sabbatinas Sábado 22/02/1896 3 

Pomponio 28 As Quartas Feiras Sábado 29/02/1896 1 

Pomponio 29 As Quartas Feiras Quarta 

feira 
04/03/1896 2 

Pomponio 30 Sabbatinas Sábado 07/03/1896 2 

Pomponio 44 Monarchistas em 

São Paulo 
Quarta 

feira 
27/05/1896 1 

Pomponio 50 As Atrizes e as 

Mentiras 
Quarta 

feira 
17/06/1896 2 

Colaboradores 40 6 13 de maio de 1888 Quarta 

feira 
13/05/1896 1 

Colaboradores 42 A mentira official Quarta 

feira 
20/05/1896 2 

Colaboradores 46 Genealogia 

Nacional 
Quarta 

feira 
03/06/1896 1 

Colaboradores 51 Republica sem 

Governo 
Sábado 20/06/1896 2 

Colaboradores 56 A Republica e a 

Monarchia 
Quarta 

feira 
08/07/1896 2 

Colaboradores 57 A Policia 

Republicana 
Sábado 12/07/1896 2 

Echo do Sul 37 5 Predominio Militar  Sábado 11/04/1896 2 

Echo do Sul 38 Predominio Militar  Quarta 

Feira 
15/04/1896 2 

Echo do Sul 47 Attentado Sábado 06/06/1896 1 

Echo do Sul 49 11 de Junho Sábado 15/06/1896 2 

Echo do Sul 55 Morte Política Sábado 04/07/1896 2 

Estevam Leão Bounroul 1 5 A Crise Republicana Sexta 

feira 
15/11/1895 1 

Estevam Leão Bounroul 3 A Crise Republicana Sábado 23/11/1895 2 

Estevam Leão Bounroul 4 A Crise Republicana Quarta 

feira 
27/11/1895 2 

Estevam Leão Bounroul 19 A Revisão Sábado 18/01/1896 2 

Estevam Leão Bounroul 24 Cuba Quarta 

feira 
12/02/1896 3 

Faria Lacerda 5 5 De Sobre as Ruínas  Sábado 30/11/1895 2 

Faria Lacerda 7 De Sobre as Ruínas  Sábado 07/12/1895 2 
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Faria Lacerda 9 De Sobre as Ruínas  Sábado 14/12/1895 2 

Faria Lacerda 11 De Sobre as Ruínas  Domingo 21/12/1895 2 

Faria Lacerda 14 De Sobre as Ruínas  Quarta 

feira 
31/12/1895 2 

Pompilio 21 4 Sabbatinas Sábado 25/01/1896 2 

Pompilio 39 Sabbatinas Sábado 09/05/1896 3 

Pompilio 45 Os Tolos Sábado 30/05/1896 2 

Pompilio 47 Gracejos Innocentes Sábado 06/06/1896 2 

Polybio 23 4 Sabbatinas Sábado 08/02/1896 2 

Polybio 25 Sabbatinas Sábado 15/02/1896 2 

Polybio 32 Sabbatinas Sábado 14/03/1896 2 

Polybio 34 Sabbatinas Sábado 21/03/1896 1 

Advogado 1 3 Pró Luzitânea Sexta 

feira 
15/11/1895 2 

Advogado 2 Pró Luzitânea Quarta 

feira 
20/11/1895 1 

Advogado 4 Pró Luzitânea Quarta 

feira 
27/11/1895 2 

Aster Amellus 16 2 Preparemo-nos para 

a anarchia 
Quarta 

feira 
08/01/1896 2 

Aster Amellus 22 Preparemo-nos para 

a anarchia 
Quarta 

feira 
05/02/1896 2 

Ferreira Junior 5 2 OH! Quantas Vezes  Sábado 30/11/1895 1 

Ferreira Junior 7 A Desilusão Sábado 07/12/1895 1 

Sebastião Pinho 21 2 Processo Sebastião 

Pinho 
Sábado 25/01/1896 3 

Sebastião Pinho 22 Processo Sebastião 

Pinho 
Quarta 

feira 
05/02/1896 2 

Affonso Celso 2 1 Depois de 15 de 

Novembro 
Quarta 

feira 
20/11/1895 2 

Aurelius Fulvius 25 1 Os Novos Impostos Sábado 15/02/1896 3 

C. Pereira Cortês 3 1 A Ruína Financeira 

da República 
Sábado 23/11/1895 1 

Carlos Affonso de Assis  

Figueiredo 
18 1 A Nação Brasileira Quarta 

feira 
15/01/1896 2 

Cavalcante Melo 34 1 por que somos 

monarchistas? 
Sábado 21/03/1896 2 

Claudio de Souza 2 1 idiosynerasia do som Quarta 

feira 
20/11/1895 1 

Domingos de Andrade 

Figueira 
18 1 A Nação Brasileira Quarta 

feira 
15/01/1896 2 

Dr. Angelo Dourado 41 1 Supplica Sábado 16/05/1896 2 

Duarte de Azevedo 41 1 Apartes Sábado 16/05/1896 1 

Eduardo N. D' Andrade 23 1 Política Portuguesa 

- A monarchia 
Sábado 08/02/1896 2 

Gazeta da Tarde 37 1 A Moção Militar Sábado 11/04/1896 3 

Gonçalves Ferreira 17 1 Perseguição  Domingo 12/01/1896 1 

João Alfredo de Correia 

de Oliveira 
18 1 A Nação Brasileira Quarta 

feira 
15/01/1896 1 
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João da Câmara 48 1 O Hylario Quarta 

feira 
10/06/1896 2 

Joaquim Nabuco 6 1 A Fé de Officio do 

Reinado 
Quarta 

feira 
04/12/1895 1 

Lafayette Rodrigues 

Pereira 
18 1 A Nação Brasileira Quarta 

feira 
15/01/1896 2 

Leão Velloso Filho/ 

Tiburcio Figueira 
23 1 Processo Sebastião 

Pinho 
Sábado 08/02/1896 3 

Luiz Faria da Veiga 2 1 Duas Palavras 

Incisivas  
Quarta 

feira 
20/11/1895 2 

Não identificado 2 1 Manifesto 

monarquistas de São 

Paulo 

Quarta 

feira 
20/11/1895 1 

Não identificado 10 1 O General Floriano 

Peixoto  
quinta 

feira 
19/12/1895   

Não possuo essa edição 54 1 Não possuo essa 

edição 
Quarta 

feira 
30/06/1896 0 

Orlando Teixeira 20 1 Dictadura 

disfarçada 
Quarta 

feira 
22/01/1896 2 

P. de A. 9 1 Partido Monarquista Sábado 14/12/1895 2 

Padre Jõao Manuel 7 1 Restauração Sábado 07/12/1895 2 

Padre Senna Freitas 18 1 O Novo Regime Quarta 

feira 
15/01/1896 2 

Ferreira Junior 13 1 Pró – Pátria Sábado 27/12/1895 1 

Satym 16 1 Agonia Quarta 

feira 
08/01/1896 1 

Visconde de Ouro Preto 18 1 A Nação Brasileira Quarta 

feira 
15/01/1896 1 

 

 

 

 


