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nicioeste trabalho com urn parecer da historiadora brasileira
Emilia Viotti da Costa, que defende a hip6tese,juntamente com
outros autores, de que 0 Iluminismo, enquanto sistema de ideias,
constituiu-se num leque de significados e tendencias diversas,
englobados naquela designa<;ao.1Nesta mesma palestra, a Dra. Emilia
V. da Costa elencou uma variedade de seguidores desta postma
filos6fica e politica, pertencentes aos grupos sociais mais diferentes.
Detendo-se na analise do chamado clero iluminista, que floresceu
em quantidade respeitavel no Brasil e colonias ou na<;oesemergentes
hispano-americanas, entre as duas ultimas decadas do seculo XVill e
tres primeiras do seculo XIX, ela asseverava que estes padres, frades
e bispos realizaram uma verdadeira leitura e interpreta(:do cristds
das teorias iluministas.
Dentre eles, avulta no Brasil a figurado carmelita pemambucano
FREI JOAQUIM DO AMOR DIVINO RABELLO, mais conhecido
como Frei Caneca, devido a que seu pai era dono de uma oficina de
tanoeiro, que fabricava canecas e outros utensilios de lata e latao.

Frei Tito c professor
de Antropologia
na UFPE.
Recolhi este ponto de visla da historiadora
citada numa conferencia
apresentada
num
Congresso lnternacional sobre A REVOLU<;Ao
FRANCESA
E 0 BRASIL - IMAGENS
E REPERCUSS0ES,
realizado no Rio de Janeiro, em julho de 1989.
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I. NO<;AO E EMPREGO DO PROFETISMO, NESTE
CONTEXTO
A pergunta principal a se fazer aqui e: em que ponto e em que
medida podemos chamar de profeta ao Frei Caneca em particular e
aos religiosos em geral, que fizeram uma leitura crista das propostas e
teorias iluministas, na America Latina no seculo XIX?
Se tomamos 0 termo em sua acepyao generica de "falar alto",
"chamar", "proclamar", "anunciar", "advertir", "antever puniyoes" aos
inimigos contra os quais se combate, sem dllvida nenhuma eles sao
profetas. Mas, no sentido de homem ou mulher que vive uma experiencia
de Deus e, atraves dela, interpreta a vontade do Senhor em relayao
aos acontecimentos do seu tempo, temos que ver caso a caso.
Com respeito ao Frei Caneca, nao consta tenha tido experiencia
extraordimlria de Deus, visivel ou narrada pelo mesmo. Portanto, a
associayao do profeta ao mistico, encontrada em alguns biblistas",
sobretudo apes os tempos do Novo Testamento, nao se aplicaria a
ele. No entanto, se tomamos a maneira como 0 Frei une os
conhecimentos dos autores iluministas com sua familiaridade com a
Biblia e a Patristica - como vamos conferir, no correr deste trabalho-,
podemos certamente atribuir um carisma profetico a seus escritos e
discursos. Quanto a sua atuayao, esta clara a linha de fidelidade
caneciana, abundantemente expressa, aos principios jusnaturalistas de
grande peso etico. Ha uma sintese dinamica e crescente, no processo
humano e politico de Caneca, entre os postulados da "religiao civil",
construida pelos pensadores anteriores e contemporaneos das
revoluyoes francesa e norteamericana, e a reinterpretayao crista por
ele dada, as vezes de modo muito eloqtiente, a ponto de um de seus
estudiosos mais recentes, Montenegr03, falar de um esboyo de uma
TeologiadaPolitica- que explanarei mais extensamente na ultima parte
deste texto. Junte-se a isto 0 carater forte, energico, exasperado, as
vezes, de sua linguagem e estilo, na busca de caminhos para enfrentar e
derrubar 0 imperialismo colonialista, inicialmente,eo projeto absolutista
do governo do Brasil, depois.
'Cf. por ex. 0 Dicionario
Biblico de MACKENZIE
'Cf. MONTENEGRO
nas Ref. Bibliograllcas,

(cf. Ref. BibliogrMicas),

pp. 742-747.
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Encontramos bem presentes nos escritos de Caneca os tres
elementos ou "tres linhas deafiio dos profetas":4 0 caminho dajustiya;
o caminho da solidariedade, no esforyode reunir a comunidade nacional
para fundar um estado de direito democratico; e por fim, 0 caminho da
mistica, no sentido da mudanya no modo de pensar, do heroismo
renunciador de uma vida pacata e tranqtiila, em prol da dedicayao integral a luta pelos seus ideais e de toda uma Regiao: 0 Nordeste do
Brasil no seculo XIX.

Caneca nasce no Recife a 20 de agosto de 1779. Na arvore
genealcgica de sua familia, de posiyao social humilde, conta.vam-se
raizes negras e indigenas, das quais ele viria a se orgulhar, malS tarde.
Em 8 de dezembro de 1796, com 17 anos de idade, inicia seu noviciado
no Convento do Carmo do Recife, e j a e ordenado padre em 1801,
com apenas 22 anos. Logo apes sua ordenayao, faz uma tentativa
frustrada de ir estudar em Coimbra, as custas da familia e amigos.
Nao conseguindo, por conta de problemas internos da Provincia
Turonense de Pernambuco, obtem licenya para estudar no Seminano
de Olinda, recem-fundado pelo grande representante do Iluminismo
no clero de Pernambuco, 0 Bispo D. Azeredo Coutinho. Ali faz cursos
de Filosofia, Retcrica e Geometria. Recebe 0 diploma de "Lente"
naquelas tres disciplinas, passando entao a lecionar no Convento do
Carmo do Recife.
o periodo de estudos, no Seminario de Olinda, poe-no em
contato com 0 que existia de melhor na literatura liberal dos tecricos
europeus e norteamericanos, trazidos e importados pelo Bispo Coutinho.
Deste modo, sua mente inquieta e sua inteligencia brilhante continuam a
beber na leitura dos mestres marcados pelas "luzes do seculo".
Sem ter pertencido a Mayonaria5, freqtientou a Academia literana do
Paraiso ,no Recife ,onde se discutia literatura,alem de filosofia e politica.
As constantes citayoes biblicas e dos Padres da Igrej a em seus
sermoes e escritos demonstram que Caneca entendia com desenvoltura
'Cf. CRB nas Ref. Bibliogrilficas: pp. 17ss,
, Islo ele mesmo declaJ'a em sua IX Carta de Pitia a Dall/iio (cf. Bibliogralla,
1979, p, 389).
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o latim, assim como rezava assiduamente 0 Breviario, em contrario a
algumas opinioes, que 0 descrevem como religioso relapso. 0 mesmo
se diga das obras em frances, comentadas por ele. As frequentes
citayoes de peri6dicos norteamericanos e de obras em lingua inglesa
nos fazem crer que 0 confrade teria amigos e/ou correligionarios que
lessem para 0 mesmo a correspondencia
trazida - quase sempre as
escondidas - dos Estados Unidos da America.
Antes de nos determos nas influencias £llos6£lcas, biblicoteol6gicas,juridicas e literanas do Frei, e importante salientar a seguinte:
Canecajamais pretendeu ser urn pensador puramente te6rico ou em
construir urn sistema de pensamento. Como escreveu Frei Reginaldo
Manzotti, "sua doutrina foi praticamente toda exposta no sufoco da
luta revolucionana; como jornalista que era, escrevia 0 que ia fazer ou
dava uma explicayao racional para a que fazia ou planejava". De fato,
"ele escreve ao sabor das circunstfmcias ... Ele vivia a revoluyao, a
praticava, eo trabalho de racionalizayao da mesma, do qual surge a
sua doutrina, provinha de todo urn feedback cultural de urn autentico
sabio novecentista que se chocava com uma situayao de fato". 6
Quase todos os seus escritos politicos, portanto, tern urn carater
circunstancial
- com exceyao da Dissertar;iio sobre a Patria do
Cidadiio7. Nao se trata de textos amadurecidos em clima de reflexao
e tranquilidade pr6prias do ambiente academico. Muito ao contrario,
san escritos polemicos, tratando os temas no calor do debate publico,
ao sabor imediato dos acontecimentos que se precipitavam, no meio
dos vais-e-vens das noticias e discussoes: isto, sobretudo, no periodo
entre 1822 a 1824, epoca da maior parte da produyao caneciana no
dorninio etico- juridico-politico.
Feita esta observayao, e importante salientar sob que situayoes
politicas e sociais Caneca vai refletir, assimilar e propagar suas ideias:
Em 1817 estoura no Recife a Revoluyao Republicana
de
Pernambuco, na epoca a provincia lider do Norte e Nordeste. Mais de
40 padres e/ou religiosos participam do movimento, seja pela pregayao
dos ideais republicanos de liberdade, par palavras e escritos, seja, inclusive, pelo engajamento direto na luta armada. Foi tamanha a
(,Cf. na Bibliorafia MANZOTTI, Frei Reginaldo, O.Carm., 1992, p.02.
7 Mais adiante,
darei referencia mais complela sobre esla e as demais obras do Frei.
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participayao do clero diocesano e religioso, que este movimento £lcou
conhecido por historiadores como Gilberto Vilar de Carvalho como
"a revoluyao dos padres"8. Caneca toma parte ativa, tanto nas
articulayoes preliminares da elaborayao do pacto social e na sessao
que deflagra 0 movimento, como em atos de "guerrilha". Urn outro
carm eli ta, Frei Jose Brayner, prior do convento da Guia, na provincia
vizinha de Pernambuco, Paraiba, tambem adere a revoluyao; renuncia
no capitulo da comunidade ao cargo de prior, enverga a veste de couro
deumacompanhiaguerrilheira:
os "coirar;as", evai lutarno meio rural.
Reprimida a tentativa de independencia pelas tropas imperiais, £leis ao
Rei de Portugal, Brasil e Algarve, D. Joao VI - des de 1808 residindo
no Brasil, para onde viera com a corte portuguesa, fugindo ao exercito
napole6nico -, Caneca e preso e enviado para Salvador da Bahia.
Anistiados os detentos em 1821 pelo principe regente D. Pedro - 0 rei
ja havia retornado a Portugal, por pressao da Assembleia Constituinte
reunida em Lisboa - Caneca,juntamente com muitos pernambucanos,
paraibanos e norte-riograndenses,
voltam para 0 Recife. Todos san
recebidos naquela cidade como her6is nacionais. A comissao de
recepyao escolhe a Igreja do Carmo para a celebrayao do solene
Te-Deum comemorativo. 0 historiador Pereira da Costa escreve que
o ato religioso "foi tao concorrido que as 580 toe has individuais
distribuidas - a celebrayao realizou-se a noite - nao chegaram nem
para a metade das pessoas que compareceram".9
motivo da anistia e reintegrayao nos direitos civis dos prisioneiros

o

foi a vit6ria da revoluyao constitucionalista e liberal em Portugal, em
1820, eo consequente juramento da Constituiyao portuguesa pelo rei
e principes: D. Pedro e D. Miguel. Este acompanhara 0 pai para a
metr6pole do Reina. 0 frei Brayner, companheiro de Caneca no
movimento de 1817 e na prisao na Bahia, foi posteriormente agraciado
com uma comenda militar e 0 cargo de capelao militar no Rio de Janeiro,
conforme alguns cronistas.
Durante sua permanencia na prisao, Frei Caneca organizou com
as companheiros
urn programa de discussoes sabre a analise da
conjuntura nacional e internacional, alem de urn sistema de aulas

, Cf. Bibliografia: CARVALHO, 1980.
Cf. na Bibliografia, COSTA, Pereira da, 1962, pp. 143-145.
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comunitarias, nas quais quem sabia melhor uma detemlinada disciplina
(retorica, gramitica, linguas estrangeiras, filosofia, etc) ensinava aos
demais.

A proclamayao da Independencia do Brasi I, em 7 de setembro
de 1822, dentro do estatuto juridico da monarquia constitucional, recebe
do Frei urn apoio entusiasta. Por isso, e ele 0 escolhido para pregar 0
sermao panegirico em comemora<;ao da coroayao de D. Pedro I, como
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil, em cerim6nia
"mandada celebrar pelo Senado da cidade do Recife a 8 de dezembro
de 1822", numa das igrejas matrizes do centro. Numa pe<;a oratoria
muito bonita e de estilo elegante, Caneca manifesta os temas e recursos
caros a sua atividade de polemista, escritor e orador: 0 recurso constante
a Biblia - citada 22 vezes - a liturgia do dia, Festa da Imaculada
Concei<;ao, 0 paralelo ricamente tray ado entre a Solenidade Mariana e
a da Pitria, e as cita<;oes de autores seus preferidos na alusao as
questi5es da filosofia do direito e da politica. E desse sermao esta frase
programitica:
"Unir 0 temporal com 0 eterno; a religiiio com a

natureza; a mostrar-se ao mesmo tempo cristiios mais devotos e
pios, e cidadiios mais patriotas ejustos!" Percebe-se ai 0 dualisl~lo
proprio da cultura ocidental, do qual 0 pensamento iluminista nao
escapou - muito ao contrario. Ao mesmo tempo, podemos admirar
neste, como em muitos outros trechos de suas obras, 0 esforyo de
Caneca em aliar a fe e a politica, dentro do contexto do sua epoca.
Eis um exemplo bonito do paralelismo recorrente em todo 0 texto
panegirico, vazado no dualismo iluminista de cunho cristao, que tenta
aproximar a toda hora razao e fe:
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Em fevereiro de 1823, Frei Caneca e convidado a pronunciar
um sermao sobre a Orayao para a Ordem Terceira do Carmo do Recife,
na capela da mesma. Nesse pronunciamento, de estilo mais diditico, 0
Frei se revela mais uma vez conhecedor da Patristica e da Biblia,
citando-a fartamente em vemaculo e latim, confonne 0 costume de
entao. Ele identifica a orayao com a orayao de petiyao, na maioria das
conceituayoes e definiyoes apresentadas. Nao demonstra conhecimento
dos misticos e escIitores da Ordem, nao citados diretamente nenhuma
vez. Maria, no entanto, e venerada e exaltada neste sermao, tambem. a
Tradiyao Eliana vem lembrada por ele, numa bela alusao de dois
paragrafos sobre a orayao de Elias em I Reis, 17 e sua atuayao em I
Reis 18.11 Alem destas ausencias, destacamos neste sermao as criticas
que faz 0 Frei a algumas caracteristicas do catolicismo vivido pela
nobreza e burguesia comercial da epoca, no Brasil.
Misturando conceitos e virtudes da religiiio civil, propagados
pelos ideo logos da Revoluyao Francesa, com as virtudes evangelicas,
Caneca investe contra a orayao de petiyao interesseira, que so cuida
de suplicar bens materiais, exito nos negocios - nem sempre licitos,
como ele da a entender em termos muito fortes. A este respeito, chega
a citar Santo Agostinho: "Niio se pede em nome do Salvador, aquilo
que se pede contra a salvafiio "12. Ele insiste varias vezes no que se
deve pedir e no como se deve pedir. Traya tres condi<;oes para a boa
ora<;ao: "devem as nossas orafoes serjustas em si quanto a materia

de que versam; devem ser justas da nossa parte, isto e,feitas por
nos livres de culpas e em santidade; e justas fin aIm en te quanto
as circunstiincias do tempo e do lugar".13
Um dos trechos mais bonitos e a pagina em que Frei Caneca
elogia e comenta a orayao do Pai Nosso, sobre a qual diz 0 seguinte:

"Maria sendo, por um dom especial da redenyao de Jesus Cristo, concebida
"Nas sete petiyoes da OrayaO Dominica!... ele (Jesus Cristo) resumiu tudo
que nos era necessario nesta vida e lltil para alcanyarmos a outra; e nao se
pode conhecer bem algum para nos temporal ou eterno, que ali nao vejamos
compreendido pelo Divino Salvador, e na ordem que the compete, segundo a
sua gravidade e excelencia. POl·tanto, todas as nossas orayoes, cujo objeto

em graya, livre de todas as manchas que contaminavam os demais filhos dos
homens, assegurou a humanidade todas as suas felicidades, quanta aos
bens eternos: primeiro ponto. Sua majestade imperial, fundando 0 imperio
constitucional do Brasil, por um dom particular de justiya e prudencia,
estabelece um governo das maiores vantagens para 0 Brasil, quanta aos
bens temporais: segundo ponto"IO
'" CANECA: Obras Politicas e Litenirias, pp. 235ss. (Cr. Biliografia no final). Decidi
escrever os textos de Caneca na grafia portllgllesa atllal, para maior clareza.

"
"
I)

cr. em Obras, pp. 225ss.
Do Tratado 102 sobre .Ioao: Obras, p. 227.
Obras, p. 228.
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se nao compreender em algum daqueles artigos, e na ordem ali estabelecidas,
SaG injustas, SaG impias, indignas dos ouvidos do Eterno e dos seus
despachos".14
Sobre as condicy6es do orante para rezar bem, Caneca revela-se de um
grande radicalismo: "Se os pecados 1I0StOri/am illimigos de Deus, illdigllos
de sua presellr;a, como, cobertos de culpas, queremos ser atelldidos e
despachados? Queremos que Deus 1I0S our;a lias 1I0ssas orar;oes, e I/{io
queremos 1I0S ouvi-lo 1I0S seus preceitos? .. E julgamos que Deus, que
esquadrillha 1I0SS0Scorar;oes e vOlltades, haja de ouvir vozes levalltadas
do meio dos llOmicidios, dos furtos, dos adulterios, das caltillias? Vozes
repercutidas e alliquiladas pelos clam ores do illocellte, do calulliado, da
matrolla illfamada, do llOmem de bem illjuriado, do justo perseguido? ...
Isto, meus irnuios, Ilno cOlldiz com a justir;a do Eterl/o, aquele que ouve a
voz do sallgue de Abel, que clama da terra ao ceu". E arremata, dizendo:
- efi'lcaz so se ellcolltra lias maos
- d'0 JUst"f5
"A orar;ao
0 .

Podemos conferir nesses trechos do discurso uma das tematicas
expressas na obra do Frei, inclusive nos escritos politicos: a relar;iio
estreita entre a fe e a politica, embora vivenciada e considerada
numa visao dualista e nao integrativa. Tal relayao chega a fornecer
elementos para uma incipiente Teologia da Politica e do Direito, seja
ele privado e Pllblico: conseqiiencia destas ligayoes - ou, talvez,
precedendo-as - e a insistencia numa religiao etica, nao apenas de ritos
e culto, 0 que justamente predominava em nosso catolicismo do ciclo
econ6mico do ayucar, tipo de catolicismo hegem6nico tambem na vida
religiosa das cidades coloniais e do imperio. Caneca advoga a
necessidade da uniao entre fe e vida. Ele polemiza contra uma religiao
apenas festeira, santeira e devocional, descomprometida em termos de
vivencia no cotidiano, antes preocupada com 0 numero de devoyoes
de que se tem de dar conta diariamente,
mas que nao leva a
transformayoes
de vida, a um reflexo no comportamento
pessoal,
familiar e social.
As rafzes desta sua posiyao nao se encontram apenas no
Evangelho e na Patristica, mas tambem no apreyo as virtudes civicas,
dentro do quadro referencial do ascetismo intramundano, expressao
cunhada por Max Weber para designar, entre outros, 0 comportamento
IJ Obras,
p. 228.
" Obras, p. 230.
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etico-religi6so do puritanismo anglo-saxao, muito presente nos escritos
dos Ifderes da independencia
norteamericana.16
Caneca revela
conhecimento de alguns desses textos.
Fazendo eco ao Evangelho, 0 Frei fustiga a multiplicidade de
repetiyoes de "coroas", de visitas a igrejas, de audiyao de sernloes, de
ouvir missas, da quantificayao da devoyao enfim, que trazem como
conseqiiencia 0 prejuizo dos deveres profissionais, de pai e mae de
familia, etc.
Tal postura resultou numa enornle campanha contra 0 sermao,
por parte dos ouvintes, culminando com uma denuncia fonnal ao provincial. Este, por sorte, era um homem inteligente, te610go, examinador
dos candidatos as ordens sacras na Curia de Olinda, e eleito bispo do
Maranhao ap6s a morte de Frei Caneca: 17 Dom Frei Carlos de
Sao Jose e Souza. Tendo examinado 0 sermao, Frei Carlos declarou
que 0 mesmo nao tinha nada contra a ortodoxia e os costumes. Munido
deste parecer, Caneca resolveu publicar 0 sermao e distribui-Io
gratuitamente, afim de que estejuiz imparcial (0 publico) lhefar;a

justir;a e ao mesmo tempo conher;a qual e a religiiio e a moral
daqueles espertalhoes que, por meio de suas intrigas, tem tornado
aquela venera vel confraria (a oTC do Recife!) deserta dos homens
honrados/8•
A peya orat6ria nao contem nada contra a fe. No entanto, faltam
nela aspectos importantes da espiritualidade carmelitana, inspirados na
Regra e no espirito da Reforma Turonense, presentes nas suas
Constituiyoes,
que regiam tambem a Provincia Reformada
de
Pernambuco, bem como deveriam constar da formayao dos noviyos,
atraves do "Diretorio
pr6prio da Reforma. Assim sendo, nao ha.
comentario sobre 0 "meditar da noite na Lei do Senhor" e 0
"perseverar na orar;iio", da Regra. Ausente, tambem, algo do metodo
1<, Weber explica
este tipo de ascetisl11o, pOI' ele chal11ado tal11bel11 de "ascetisl11o voltado para
o l11undo" el11 diversos textos seus. Os consultados
nesta ocasiiio: "As Seitas Protestantes
e 0
Espirito do Capitalisl11o" e ''''Rejeiyoes
Religiosas do Mundo e suas Direyoes". crna Bibliogralia
MAX WEBER,
PI'. 347ss. e 371ss.
" Consta historical11ente que Prei Carlos de S . .Jose confessou e deu a liltima comunhao a Frei
Caneca,
no dia de sua execuyao,
el11 13 de janeiro
de 1825, e 0 assistiu
ate seu liltil110
mOl11ento. EI11 seguida, roi vsitar os pais do her6i 1110rto, quando ouviu entao estes 0 acusarelll
de culpado
da morte do filho, pOI' nao 0 tel' illlpedido
de seguir 0 call1inho da atuayiio
l'evolucionaria.
1M
cr. Obras, p. 226, nota de rodape.
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de ora<;ao mental da Reforma, do exercicio da presen<;a de Deus, da
ora<;ao aspirativa propugnados pela mesma. Tais lacunas, penso,
indicam urn "esquecimento" ou diminui<;ao do fervor e aplica<;ao do
espirito de Tourenne, muito fortes em seus inicios no Brasil, na pent'iltima
decada do seculo XVII, e que motivaram a constitui<;ao da Provincia
RefOlmada de Pernambuco, separada entao da Provincia da Bahia.
Em 12 de novembro de 1823, D. Pedro I dissolve a Assembleia
Constituinte e Legislativa e designa urn conselho presidido pOl'ele para
preparar a Constitui<;ao do Brasil, a ser outorgada. 0 Imperador passa
a trilhar 0 caminho da monarquia absoluta.
Caneca poe-se resolutamente do lado contnirio do Imperador.
Seu intuito e ten tar recuperar 0 ideal momirquico constitucional.
Nao pensa mais em republica. A esta altura dos acontecimentos , seu
pensamento evoluiu para aceitar wn tipo de monarquia constitucionalista,
mas na qual a vontade da maioria da camara prevalece sobre a do
imperador.'9
Para isto, funda no Recife 0 jornal
Typhis
Pernambucano,
no qual, anonimamente, vai atacaro absolutismo regio
e, mais adiante, conclamar as provincias do Norte e Nordeste do Brasil
a nao jural' a constitui<;ao outorgada pOl' D. Pedro I em 25 de mar<;o
de 1824. Isto feito, elas se organizariam para uma rea<;ao em conjunto,
de cunho constitucionalista nao-separatista, com base num pacto social que marcaria 0 inicio de um sistema de go verno constitucional
representativo e fortemente federativo, com a capital do pais escolhida
pelo voto democnitico. Enquanto isto nao acontecia, Pernambuco
expulsava 0 presidente da provincia nomeado pelo Imperador e instituia
um governo liberal de fOlma republicana, convidando as demais
provincias do Norte a fazerem 0 mesmo. Este movimento ficou conhecido
como "Confederafii.o do Equador". 0 historiador Gilberto Vilar de
CARVALHO chamou este movimento de "a revolufii.o de um Frade"
apontando Frei Caneca como 0 grande mentor intelectual e a maior
for<;a moral deste.20
Fracassada a revolu<;ao pela a<;aomilitar energica e imediata do
poder central sobre Pernambuco e demais provincias do Nordeste que
aderiram (Ceara, Paraiba e Rio Grande do Norte), as rendi<;oes das
") cr. mais adiante as condi~oes que deveria ter a monarquia
'" cr Rererencias 8ibliogralicas.

constitucional

para Caneca.
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tropas, com muitas baixas, vao se sucedendo. 0 grupo onde Caneca
se encontrava, em marcha pelo interior da Paraiba, rumo ao Ceara,
para reorganizar a resistencia, se rende e 0 Frei e recolhido na cadeia
nova do Recife com muitos companheiros, entre eles mais dois padres.
Em dezembro de 1824, tern inicio 0 julgamento dos acusados, por urn
tribunal militar. 0 proprio Frei faz a sua defesa com a logica e seguran<;a
de pensamento que sempre caracterizou seus escritos e pronunciamentos. No entanto, neste jogo de cartas marcadas previamente, ele e
condenado
morte pela forca, como outros revolucionarios.
No dia da execu<;ao, 13 de janeiro de 1825, Caneca passa pela
humi lha<;ao do ritual da degrada<;ao das ordens sacras, presidida pelo
bispo do Rio de Janeiro, vindo a Pernambuco para esta cerim6nia.
Historiadores ejuristas consultados acusam este ato de ilegal, porque
nao foi precedido de nenhum processo can6nico em tribunal eclesiastico.
Na manha deste dia, 0 Cabido Diocesano de Olinda, com os
c6negos em procissao e "cruzes alr;adas" se dirigem ao palacio do
governo, no Recife, que sediava a comissao militar, a pedir a gra<;a da
clemencia e a comuta<;ao da pena para Frei Caneca. Tal solicita<;ao e
recebida com zombarias e amea<;as de prisao para os c6negos, pelo
presidente da comissao. Outras demonstra<;oes fortes e comoventes
do apre<;o da popula<;ao pelo Frei sao as recusas dos carrascos
encarregados sucessivamente
de enforca-lo. COITe entre 0 povo,
presente ao ato, a historia de que 0 primeiro carrasco tinha preferido a
morte a executar Caneca, porque havia tido uma visao de Nossa
Senhora do Carmo. Nem mesmo os presos condenados
prisao
perpetua ou a morte, intimados para executar Caneca, aceitam faze-lo,
apesar das promessas de anistia.21 Foi uma situa<;ao que demorou horas.
Cansada de tantos contratempos, a comissao militar ordena verbalmente
a mudan<;a da morte pelo fuzi lam en to, 0 que era uma forma de execu<;ao
considerada mais digna que a forca. A caminho do pelotao de
fuzilamento, urn dos soldados, crioulo de cor,22cai, vitimado pOl'uma
sincope. Os outros seguem em frente.
Apos 0 fuzilamento, 0 corpo de Caneca e depositado na porta
do convento do Cmmo,
noite. Recolhido pOl' urn dos frades, foi

a

a

a

"
"

cr. Obras, pp. 53 55.
Uma rorma mais branda de chamar os negros, no Brasil, tanto naquela epoca, como hoje.
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sepultado por este, as ocultas, em local ignorado, a fim de nao ser
depois buscado e exposto em praya publica. Anos mais tarde, numa
reforma na igreja e convento, os ossos encontrados aqui e ali - inclusive urn esqueleto completo emparedado no coro superior da igrejanao-identificados, foram misturados num jazigo geral dos frades.
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fica com 0 poder soberano para alterar e suspender as cortes");
o poder maior, delegado pelo povo, reside na assembleia ("as cortes
silo superiores ao imperador"); tal poder se exerce pelas leis
("no sistema constitucional, a lei quem governa"); defende uma
s6 camara, excluindo ados nobres, que 0 partido aristocrata do Rio de
Janeiro tenta incluir no projeto constitucional ("a nobreza hereditaria
prejudicial ao Brasil") ... ("a ciimara alta
inteiramente
prejudicial: os aristocratas tudo votam em seu proveito contra
todas as classes da sociedade"). Temos ai algumas das teses
defendidas pelo Frei e outros patriotas contemporfmeos seus.24
o golpe de estado impingido anayao pelo Imperador, dissolvendo
a Assembleia Constituinte, em 12 de novembro de 1823, marca uma
mudanya de posiyao e de estilo em Frei Caneca: seu liberalismo
assume contornos radicais, usando a expressao de Souza
Montenegro:25 analisando os decretos imperiais, passa a rebater as
acusayoes contra a assembleia extinta, preconiza a recusa da aceitayao
da Constituiyao outorgada e alya as bandeiras do movimento
revolucionario, como maneira de obrigar 0 poder central a rever sua
posiyao absolutista. A esta fase da luta caneciana corresponde 0 estilo
panfletario, incendiario, do Typhis, diferente do carater mais reflexivo,
embora nao menos contundente, das 10 Cartas.

e

e

A leitura atenta dos eventos ocorridos entre 1817 e 1824 em
Pernambuco, tempo da atuayao politica de Frei Caneca, bem como
das obras de conteudo politico: Disserta<;ao sobre 0 que se deve
en tender por Patria do cidadao e deveres deste para com a
mesma Patria, Cartas de Pitia a Damao, Voto contra 0 juramento
do projeto da Constitui<;ao Outorgada e os 28 numeros existentes
do Typhis Pernambucano23, demonstram urn senso demaleabilidade
politica em aplicar as ideias e projetos de acordo com a conjuntura
local eo jogo de foryas sociopoliticas atuantes no Brasil. Assim, Caneca
e republicano em 1817; em 1822, tendo D. Pedro jurado seguir a
Constituiyao brasileira, ele se toma adepto e defensor do sistema
monarquico constitucional, no estilo seguinte: total divisao dos tres
poderes: executivo, legislativo e judiciario; nenhum poder de veto
atribuido ao Imperador; uma s6 camara, completamente escolhida pOl'
processo eleitoral, que fosse 0 6rgao de expressao da soberania do
povo. Julgando serem estas as disposiyoes de Sua Majestade
Imperial, expande sua alegria e esperanyas no Sermao da Aclamayao
de D. Pedro I, comentado acima.
Quando comeya a intuir os projetos absolutistas do Imperador,
Caneca se toma defensor ferrenho de um regime monarquico "0 mais
liberal possivef': soberania total da nayao; tal soberania e representada
pelos eleitos a Assembleia Nacional Constituinte; esta delega ao rei os
poderes para fazer executar as leis; ("os reis nilo silo os pais dos
povos, antes os povos silo pais dos reis"). A assembleia constituinte
nao faz 0 povo abdicar de sua soberania ("0 povo, apesar das cortes,
" As qualro produ~oes se encontram nas Obras. Perfazem lllll conjunto de 270 paginas, no
meio das 617 que constiluem a coletiinca, precedida de uma biografia escrita pelo organizador,
Antonio Joaquim de Mello, em 1869, a pedido do entao governador
(chamava-se
entilo
"Presidente")
da Provincia de Pernambuco.

...
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AS INFLUENCIAS
EUROPEU
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Sao abundantes nas obras politicas acima elencadas. Encontramos
muitas citayoes, algumas longamente, outras mais brevemente
comentadas: de Montesquieu, Rousseau, Abade Reinal, dos autores
da Enciclopedia, alem do fil6sofo Ingles Locke e, sobretudo, de
Puffendorf, 0 pensador suiyo do monumental Tratado De Jure
Naturae et Gentium, 0 qual nao sabemos se 0 Frei leu no original
latino ou na traduyao francesa.26 Todos estes autores, ao igual que os
~: Cf:. Obras, pp. 26-27, entre outras, onde se encontram a maioria destas afirma~oes .
.. Ct. MONTE EGRO, nas Ref. Biliograficas.
Of, A tradu~ao
francesa desta obras, que vai cilada na l3ibliografia, enconlrei-a na Biblioleca
Nacional do Rio de Janeiro, em edi~ao sui~a de 1732, sinal de que ela circlIlava no Brasil,
no seclIlo XIX.
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classicos greco-romanos - principalmente Cicero - povoam os escritos
de Frei Caneca, corroborando
suas afirmayoes. As freqtientes
referencias as "luzes do seculo", a "razao", ao "pacto social", situamse entre os textos, com a naturalidade de quem j a se habituou a trabalhar
com os materiais te6ricos que estao embutidos nesses termos, dentro
do quadro referencial iluminista.
De Montesquieu, Caneca tom a a preocupayao com a legalidade:

que nada se fa~a sem a lei; 0 poder executivo so pode atuar se
houver lei, nunca na auscncia dela. A maleabilidade politica do
Frei, encontramo-Ia em Montesquieu, para 0 qual varios regimes de
governo sao bons. Compete, porem, ao legislador, adaptar suas
instituiyoes as circunsti'mcias particulares, sem perder de vista 0 objetivo
uni versal: "fazer recuar 0 despotismo."27 A definiyao clara das tres
funyoes estatais: a executiva, a legislativa e ajudiciaria - tendo como
mais importante a legislativa; enfim, os aspectos tecnico-Iegais, que
fizeram do autor do 0 Espirito das Leis uma presenya marcante nos
debates da Assembleia Nacional francesa, influenciam 0 pensamento
caneciano. Nao concorda com Montesquieu, porem, no poder de
veto por este atribuido ao rei.
De Puffendorf, Souza Montenegro distingue duas gran des
influencias deste pensador do seculo XVII sobre 0 Frei: a doutrina do
direito natural, baseado em sua visao da Filosofia do Direito, e a
dimensao essencialmente etica que Puffendorf infunde no Direito: para
ele, a ayao juridica e uma ayao moral. Existe em Caneca uma
preocupayao 6tica acentuada, aliada a um sentido de justiya e a uma
assimilayao dos conceitos de cidadania e diretos civis bastante arraigadas
em seu discurso, tanto na denuncia dos despotismos como na tentativa
de elaborar um projeto de sociedade que seria melhor para 0 pais.
Nao foi esta a luta dos grandes prof etas biblicos? Deste modo, Caneca,
ao denunciar a extrema arbitrariedade do golpe de estado de Pedro I,

"estabelece a conexao entre os ditames da natureza humana e a
inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato imperial ". 28
Munido ainda destes argumentos, Caneca investe contra a "Santa
Alianya", mentora plincipal, talvez, da mudanya realizada na politica
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imperial. Acusando Pedro I de "crime de peIjurio", relembra sentenyas
pronunciadas pelo mesmo, inclusive na Proclamayao da Independencia
do Brasil, em 1822: "Todafon;a
insuficiente contra a vontade de
um povo, que nao quer ser escravo."29 Assim tambem a ausencia da
liberdade, par causa da coayao, pode anular a obrigatoriedade
dos
pactos sociais: "Algum dia se fizeram contratos ou pactos com as

e

baionetas aos peitos? Bastava um tal meio para ser tudo nulo, e
nos nao ficarmos obrigados a nada"30. As leis positivas, na sua
concepyao,

s6 obrigam se estiverem de acordo com

0

pacta jurado:

"... nao cometemos crime nenhum, nem desobedicncia penal,
porque pena supoe um crime, e crime supoe a viola~ao voluntaria
de uma lei; e a imica lei, que ha aqui a observar-se religiosamente,
0 juram en to, que prestamos, de sustentar e defender 0 regime
constitucional. "31

e

E de Jean Jacques Rousseau, que teria Frei Caneca aprendido?
Em primeiro lugar, 0 apreyo pelos pensadores da Antigiiidade Classica.
Se Caneca se fundamenta muito em Cicero, como, por exemplo, no
seu escrito sobre A Patria do Cidadao ... ,ja Rousseau faz de Catao,
sobretudo, um paradigma, entre outros menos consultados, de sua visao
filos6ficado mundo.
Principalmente, as ideias mestras do Rousseau do Contrato Social no tocante ao primado da sociedade sobre 0 Estado, a soberania
do povo acima da dos governantes,
considerada
por ele como
inalienavel, calaram fLmdono espirito investigador e inquieto de Caneca.
Alem disso, 0 Discurso sobre a Desigualdade dos Homens influencia
o Frei na sua visao igualitaria da liberdade do ser humano e dos "direitos

quanto a conserva~ao da sua vida e comodidades, e a tudo que
deve aperfei~oar 0 seu ser." E, nas suas "Bases para aforma~ao
do pacto Social" - editada num dos ultimos numeros do Typhis, a
igualdade consiste "em que cada um possa gozar dos mesmos
direitos"; "a lei deve ser igual para todos"; e todos os cidadaos sao
admissiveis a todos os lugares, empregos e funyoes publicas: "ospovos
livres nao conhecem outros motivos de prefercncia, senao os
talentos e virtu des. "32
" Cf. Obras, p. 454.
,,, Obras, p. 492.

"
"
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Caneca passa por alto, no entanto, a questao do igualitarismo no
campo econ6mico e no da propriedade privada, contrariamente
a
Rousseau, que defendera uma "reforma agrana" na Franya e a aboliyao
dos monop6lios comerciais. As investidas do Frei sao contra as
pretensoes de se criar nobreza, aristocracia, no Brasil. Nao e contra os
ricos nem os proprietanos. Seu liberalismo permanece burgues, como
foi, em geral, 0 liberalismo ilmninista. Nisso, ele foi homem do seu tempo,
tambem. No entanto, aqui e ali ele avanya para alem das teses liberais,
que 0 aproximam das utopias rousseaunianas.
Defende em varios
lugares, de passagem - e nas "Bases para a formar;iio do Pacto
Sociaf' de maneira explicita - a aboliyao da escravatura, incluindo
naquele escrito 0 principio de que "0 homem niio pode vender-se
nem ser vendido".33Reafim1a esta sua postura anti-escravista em carta
a Cipriano Barata, liberal radical daBahia, por este publicada em seu
jornal Sentinela da Liberdade.
Em algumas passagens, demonstra
ternura para com os pobres e humildes, embora apareya agressivo,
muitas vezes, contra os que se entregam a malandragem, a sobrevivencia
as custas da caridade alheira, a perturbayao da ordem publica com
furtos, atos de delinqUencia, etc.
Mas, talvez tenha sido a grande preocupayao com a etica no
manuseio da coisa publica 0 principallegado de Rousseau para Caneca:
os anseios de justiya, retidao, honestidade daquele, como exigencia
para os homens publicos, repercutem, sem duvida, nos escritos deste.
Urn exemplo, tirado ao acaso do n° VIII do Typhis, mais parecendo
trecho de urn sermao do que urn artigo politico, ilustra bem a
preocupayao etica inspirada tambem no Cristianismo, haja vista 0
exemplo biblico que a inspira:
"0 espirito do I/OSSOamor para com 0 comum (quer dizer, a causa
comunitilrio-coletiva) e bem exp/icado pe/o profeta JOl/as, qual/do disse
aos da I/au em que IUI vega va para Tarsis: 'Se pOI'meu respeito se comoveu
toda esta tempestade, a/ijai-me ao mar, para que deixeis de perigar'. Sem
este espe/ho de desinteresse, de justira, de generosidade, I/lio poderemos
jamais atender seriamente ao bem da I/ossa pattia, a suagrandeza e g/oria;
sem uma perfeita unilio seremos com fad/idade rotos e desbaratados;
unamO-llOS, pois, em um so pel/sar, em um so querer. ,,34

" Obras, p. 587
" Cf. Obras, p. 470
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A citayao anterior introduz bem este item. Como 0 titulo indica,
nao se trata de nenhuma teologia sistematica que aborde a Revelayao
Crista sob 0 enfoque da politica. Mas, nao deixa de causar surpresa a
ligayao que vamos encontrando, nos textos canecianos, de sua luta e
ideias politicas, liberais e radicais, com suafe. Minha surpresa com
essa descoberta foi maior, por conta dos comentanos, escutados dentro
e fora dos arraiais religiosos, de que se trata de um autor e pensamento
leigos ou seculares. Por isso, foi agradavel encontrar, principalmente
nas Cartas
de Pitia a Damao e nos exemplares
do Typhis
Pernambucano,
suas obras politic as e polemicas mais compactas,
freqUentes alusoes a Sagrada Escritura, do Novo e Antigo Testamento.
A familiaridade com que 0 Frei emprega os textos biblicos, faz com
que estes se constituam, juntamente com as propostas iluministas,
veiculadas por seus autores preferidos, dois horizontes de significayao,
assim como dois espayOS cognitivos que, as vezes, se entrelayam, se
dao as maos, em apoio as exigencias eticas da ordem publica, da luta
pel a liberdade a ser conquistada, a ser defendida inclusive atraves do
rompimento com 0 govemo imperial absolutista, recorrendo-se as armas
para isto.
Assim sendo, para corroborar seu apelo em favor da derrocada
do absolutismo, Caneca invoca a visao do Profeta Daniel, da estatua
preciosa mas com pes de barra, que a pedra derruba. Numa bela
interpretayao desta imagem biblica, Caneca aplica-a a futura derrubada
dos projetos golpistas do Rio e das pretensoes absolutistas de Pedro 1.
Para chamar a atenyao e repreender a falta de disciplina das tropas
sublevadas em Pernambuco, em 1824, propoe 0 exemplo de Gedeao
e seu pequeno mas valoroso e bem adestrado exercito, na luta contra
os madianitas. Para antever 0 avanyo triunfante dos ideais de liberdade,
identificados com a proposta constitucionalista, Caneca adverte com 0
horror estampado no rosto do Rei Baltazar e sua corte, do Livro de
Daniel, e a passagem do Mar Vermelho, do Livro do Exodo. 0 horror
iria se estampar nos rostos dos absolutistas.
Em outro trecho, Caneca arremata 0 comentano biblico aplicado
ao movimento revolucionario, com urn belissimo ato de fe no futuro
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livre da Nayao Brasileira, que conclui com a frase de Sao Paulo:
"Onde esta 0 espirito do Senhor, ai esta a liberdade".
Estas SaDalgumas dentre as citayoes invocadas pelo Frei, que
nao se restringe it Biblia para ratificar suas proposiyoes politico-sociais.
a Patristica, igualmente - sobretudo Santo Agostinho e Beda, 0
Veneravel- assim como a Hist6ria da Igreja SaDinvocadas em apoio
de suas teses, como vimos mais extensamente nos comentarios aos
dois Sermoes.
A tal ponto 0 referencial da fe se imiscui no tecido da doutrina
caneciana, me parece, que se pode falar, com Souza Montenegro, em
esbor;os de uma Teologia Politica. E, com Emilia Viotti da Costa,
concluir com a existencia de urn processo de elaborayao de urn
Ilumil1ismo cristial1izado; ou, - 0 que vem a dar quase no mesmo de uma leitura crista do Ilumil1ismo.
o carater profetico intuido no Frei se torna mais evidente,
tambem, por sua preferencia em citar os profetas biblicos. 0 que quer
dizer: Caneca encontrava ressonfmcias entre sua experiencia e visoes,
e a deles.
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