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Resumo
Este artigo discute a possibilidade de articulação entre guerra, Direito
e História na compreensão da elaboração e utilização de ferramentas
políticas no contexto das independências ibero-americanas. Seu ponto
de partida é a proposta analítica apresentada por Clément Thibaud para
o caso de Nova Granada e Venezuela, e desemboca em um esboço de
extensão da mesma para o caso do Brasil.
Abstract
The aim of this article is to discuss the connections between war, law and
history as political tools in the Ibero-american independences. It is based
on Clément Thibaud’s analysis focused on Nueva Granada and Venezuela,
but tries to expand the same argument to the history of Brazil.
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Durante um bom tempo, os estudiosos das independências da América
pareceram reticentes em unir, por um lado, os acontecimentos que, nas
primeiras três décadas do século XIX, se encarregaram de abolir os vínculos
políticos de Espanha e Portugal com suas respectivas colônias; por outro,
as narrativas históricas de caráter particularizante que embasaram o
resultado mais expressivo daqueles acontecimentos, isto é, a formação de
novos Estados e nações em várias regiões do continente. Representações
coletivas do passado colonial e de outros passados não-americanos,
organizadas em discursos coerentes de teor político fortemente operativo,
e elaboradas em meio às próprias independências, foram, até o momento,
pouco estudadas como parte do processo geral de rompimento entre
colônias e metrópoles. Via de regra, tais representações foram consideradas
manifestações de supostas consciências protonacionais ou nacionais;
vez ou outra, o foram (melhor) alocadas em uma história do pensamento
político das independências.
Mais recentemente – e em oposição à primeira postura, mas não
à segunda – essas representações puderam ser tidas também como
expressões privilegiadas de conceitos e linguagens políticas de uma época
tipificada por movimentos políticos fluidos, acelerados, muitas vezes
contraditórios. Essa postura talvez seja a grande responsável por uma ainda
tímida – mas expressiva – revitalização dos estudos sobre a leitura do
passado como ferramenta discursiva política capaz de imprimir marcas ao
próprio processo que, de variadas formas, a engendrou.1 Estudos que não
devem, necessariamente, se limitar a uma leitura de linguagens e conceitos
políticos, podendo colocar o tema em uma perspectiva que preste atenção,
ao mesmo tempo, a jogos de identidades coletivas e de projetos políticos, a
construção de instituições, e a reconfigurações de muitos aspectos da vida
pública das sociedades coloniais revolucionadas.
Um destes esforços é, precisamente, o empreendido por Clément
Thibaud, e que se constitui, por ora, no principal subsídio de nossas
reflexões.2 O autor analisa as coerências inerentes às tensões constitutivas
de articulações entre várias dimensões das guerras de independência de
Nova Granada e Venezuela, bem como os discursos coevos elaborados
acerca das mesmas, e que podem ser sintetizadas em várias expressões
que são antinômicas apenas em aparência: guerra (ou força) e direito,
violência e constitucionalização do poder, ou, finalmente – e em termos
metafóricos – o sangue e a lei. A maneira como, em seu trabalho, a esta
análise é atrelado o problema dos discursos de singularização de grupos
sociais, políticos ou “raciais” (não entrarei na discussão específica desta
categoria) forjados durante as guerras de independência, é indicativa,
em primeiro lugar, de sua sintonia com tendências historiográficas
pujantes e inovadoras; em segundo lugar, do alcance dessa proposta, cuja
apreciação cuidadosa poderá reforçar sua possibilidade de conversão em
um modelo analítico geral para as independências da América ou, pelo
contrário, confiná-la ao caso do complexo neogranadino (no qual incluo a
Venezuela e parte do Caribe); finalmente, em terceiro lugar, da necessária
articulação que a proposta impõe, aos estudos sobre as independências,
entre intervenções diretas na realidade, práticas políticas discursivas e
representações simbólicas de ambas as coisas.
Temos aí, portanto, um bom motivo para discutir a tese central de
Thibaud, o que farei, bastante pontual, de duas maneiras: 1) tensionando
sua hipótese central em um de seus aspectos possíveis; 2) vislumbrando
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a possibilidade de extensão da mesma a casos por ela não contemplados,
mais precisamente o das guerras de independência do Brasil, o que,
de certo modo, implica em explicitar conseqüências metodológicas da
proposta original.
O tema geral do trabalho de Thibaud em questão é o da relação entre
violência, guerra e a configuração de modalidades “modernas” de política3,
a subsidiar a formação dos Estados nacionais resultantes do fim do império
espanhol em Nova Granada e Venezuela, ademais sobejamente tratado em
outra de suas obras.4 Agora, mais especificamente, lhe interessa a construção de uma imagem legitimadora da história daquelas regiões, passada
e presente (no contexto das independências), e que operava o advento de
uma nova temporalização, ou, se quisermos, de uma nova historicidade.
Perpassando tudo, a presença de elementos raciais, tomados pelo autor em
uma variedade intrínseca que engloba desde características sociais de um
contexto onde o elemento escravo se fazia fortemente presente (subsidiando uma mescla étnica que, como reconhece amplamente a historiografia,
pautava uma paisagem humana que naquelas regiões impôs uma série
complexa de contingências ao exercício de um novo tipo de política5), até
um conceito historicamente constituído e manipulado já na própria época.
Como teria se dado a conjugação de todos esses fatores? Por meio
de uma concepção de que “una violencia original de la que se deriva un
orden ilegítimo, requiere el momento regenerador de la constitucionalización del orden político”, de modo que leituras do passado, do presente
e do futuro criavam a idéia da “necesidad de una redención de la violencia por el derecho”. Não se trata, porém, de encampar, strictu sensu, tal
concepção, presente em elaborações doutrinárias da época, mas sim de
tomá-la como indicativo de um fenômeno fundamental, porque fundante
das novas repúblicas:
Por un lado, guerras sangrientas, marcadas por enfrentamientos raciales, donde
el papel de los ejércitos fue decisivo; por el otro, un conjunto de discursos y de
prácticas modernas que rechazaban el dominio del hombre por el hombre, e insistían
en su exclusiva sumisión a la ley. Es sin duda en la articulación de los dos discursos,
el de la guerra y el del derecho, que se encuentra uno de los puntos de vista más
interesantes para comprender el papel de la violencia en las transformaciones de
toda clase que produjeron los procesos de independencia.6

Desse modo, leituras do passado, “historicistas” na senda do que por
tal entendeu Michel Foucault, que interpretam acontecimentos, processos
e fenômenos como embates violentos e desagregadores, foram, em vários momentos, plasmados simbolicamente pela idéia de sacrifício, e pela
metáfora política de sangue (derramado, sacrificado, etc.). Tais momentos
seriam considerados como não regulados por uma ordem jurídica formal e
estável. A partir desse tipo de leituras do passado, haveria uma legitimação
a posteriori de um estado de coisas contrário: uma ordem fundada em direitos, derivação supostamente necessária da regulação do estado anterior,
e ao mesmo tempo a ele atribuindo uma heroicidade sofrida.
A proposta segue adiante com a apreciação das determinações impostas às guerras em Nova Granada e Venezuela pelos componentes sociais
delas específicos. Fiquemos, no entanto, por aqui, e apreciemos o que ela
tem de sugestiva para além do caso em questão: pois essa proposta pode
ser capaz de iluminar outras situações históricas do mesmo contexto das
independências da América ibérica, inclusive o Brasil. Dela pode resultar o
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esboço de um modelo de interpretação geral (mesmo que esta não seja a
pretensão do autor)?
Vejo que a proposta de Thibaud possui implicações imediatas,
desdobradas em três tipos de situações históricas às quais poderia se
aplicar: 1) Uma situação concebida, no seu próprio presente, como de
violência generalizada – seja esta guerreira ou não – ou, ainda, como
de sofrimento coletivo representado por meio de idéias como sacrifício,
opressão, escravidão, etc.. Neste caso, a concepção de tal presente
demandaria a superação dessa condição indesejada, com a criação de uma
nova situação projetada para o futuro, e cuja viabilização estaria assentada
justamente na continuidade lógica entre uma violência originária e sua
redenção. 2) Uma situação histórica – passada – concebida posteriormente
como tendo sido violenta, desagregadora e, por isso mesmo, martirizadora;
quando dessa concepção, no entanto, a redenção da situação passada
ainda não teria se efetivado, cabendo fazê-la no futuro por meio da
criação de uma ordem nova. 3) Duas situações históricas concebidas
posteriormente como conectadas em uma relação de causalidade, sendo
a primeira (a violência originária) a suposta ante-sala da segunda (a
estabilização, a constitucionalização, o triunfo da lei e do Direito); ambas
comporiam uma narrativa coerente e organizada, e na qual a segunda
situação estaria consolidada.
Recorrendo a um esquema cujas excessivas simplificações quiçá
sejam compensadas pelas vantagens advindas de seu didatismo, e valendonos das duas palavras que, metaforicamente, o próprio autor utiliza como
qualificadoras das situações acima referidas, teríamos a composição de três
temporalidades históricas possíveis:
a) o sangue = presente; a lei = futuro;
b) o sangue = passado; a lei = futuro;
c) o sangue = passado; a lei = passado/presente.
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Essas temporalidades parecem indicar um problema na leitura das independências, seja especificamente a de Nova Granada e Venezuela, seja a
de outras mais. Pois elas resultam na pretensão de dar conta de fenômenos
inscritos em épocas distintas, embora, em meu entender, tais fenômenos
possam ser bem contextualizados, de modo geral, pela proposta analítica
de Reinhart Koselleck em torno da modernidade, entendida esta como o
largo período de observância de uma progressiva aceleração do tempo
histórico correspondente ao mundo ocidental de meados do século XVIII
a meados do seguinte.7 Limitando nossa observação aos casos analisados
por Thibaud, há que se diferenciar o período de guerras “de independência” (até 1821) das fases subseqüentes de construção e consolidação dos
Estados de Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá; e estas, claro, da que
corresponde ao desenvolvimento de narrativas históricas formais de cunho
nacional (tributárias, evidentemente, de discursos políticos e representações históricas anteriores) na segunda metade do século XIX, elas mesmas
ferramentas necessárias à consolidação das novas repúblicas.8 É recomendável abarcar, em um mesmo tipo de análise, fenômenos tão distintos,
embora tão articulados entre si? É possível expandir tal análise, abarcando
distintas temporalidades, para outros casos?
Convém reafirmar: esta segunda possibilidade é desdobramento da
análise de Thibaud, mas foge às preocupações do autor. Destacando-a,
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meu intento é apenas aproveitar a arquitetura geral de sua proposta e
esboçar seu alargamento em direções mais amplas. Ela parece permitir
isso. Pensemos no caso da independência do Brasil e suas relativamente
curtas, mas importantes, guerras de independência. Entre 1822 e 1824,
elas ocorreram em várias províncias do Reino e do Império do Brasil,
inicialmente divididas em torno de sua adesão ao projeto de independência
do Brasil, logo em torno da adesão das mesmas ao governo de D. Pedro I.
Foi assim na Bahia, no Maranhão, no Pará (entre 1822-1823) e, finalmente,
na Província Cisplatina (entre 1822-1824).9 É fato que tais episódios foram
fundamentais na redefinição das concepções e formas de atuação política
nas regiões onde ocorreram; mas por terem sido engendrados pela grande
questão da constituição de uma unidade estatal mais ampla da qual elas
fariam – ou não – parte, certamente também ofereceram contribuição
decisiva à redefinição da própria política global que envolveu a formação
do Estado nacional brasileiro em seus momentos iniciais. Não obstante, a
historiografia até o momento pouco se preocupou com o tema.
É bem verdade que tais guerras jamais conheceram duração e
escalas de mortalidade e destruição material comparável a muitas das
ocorridas na América espanhola desde 1810.10 No entanto, tais diferenças
parecem amortizadas (mas não extinguidas) quando consideramos de
outro modo o que se passou no Brasil, e que diz respeito a sua relação
com conflitos armados de grandes dimensões que – não por acaso –
ocorreram poucos anos depois nas mesmas províncias onde maior tinha
sido a resistência ao projeto de um novo Império. Nesse ponto, não é
difícil aceitar que, em meio à instabilidade política do período em que
o Brasil era governado não por seu antigo imperador, nem pelo futuro
D. Pedro II (1840-1889), mas por Regências11, a eclosão de tais conflitos
finca raízes nas guerras da década de 1820. Vistos dessa maneira, eventos
como a Sabinada, na Bahia (1837-1838), a Balaiada, no Maranhão e Piauí
(1838-1842) e a Cabanagem, no Pará (1835-1836), seriam, em muitos
sentidos, desdobramentos coerentes de conflitos regionais que não foram
suficientemente resolvidos pelas armas no contexto da independência,
mas cujos términos corresponderiam, de maneira bastante satisfatória, à
consolidação política do Estado imperial brasileiro.12
É muito provável que, na contemplação de tais demandas
historiográficas, a proposta de Thibaud em torno dos elementos conexos
guerra, Direito e História como definidores de discursos de peso político e
caráter inovador, seja bastante útil. Inclusive se lembrarmos que províncias
como Bahia, Maranhão e Pará também eram – a exemplo de Venezuela,
de partes de Nova Granada e de quase todas as outras províncias do
Brasil – ambientes societários escravistas e (as duas últimas) bastante
indígenas, nas quais conceitos de raça podem ter sido importantes na
definição e redefinição de modalidades de política vinculadas à prática
da guerra. Pensemos, por exemplo, no jogo das identidades coletivas e de
sua politização, onde situações de enfrentamentos armados devem ter
oferecido contribuição de monta a identificação de inimigos até então
inexistentes ou pouco claros (“os brasileiros” versus “os portugueses” na
Bahia), bem como a discursos singularizadores de experiências coletivas
com conteúdos históricos (os “300 anos de opressão” que a independência
teria extinguido). Também valeria considerar a possibilidade de articulação
de tais conteúdos com memórias regionais que, em algum momento,
devem ter se atrelado a visões globais de história do Brasil (e, portanto,
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colaborado para a própria estabilização deste como Estado nacional).
Finalmente, há que se lembrar da importância de se compreender a
constituição da totalidade política nacional do Brasil por meio não
apenas da adesão, ao governo de D. Pedro I, de determinados grupos com
capacidade de exercício de controle sobre territórios que, juntos, viriam
a formar o Império, mas também por meio de aspectos simbólicos e
discursivos que, ao preservarem suas feições regionais, teriam oferecido sua
própria condição de somatória àqueles outros deliberadamente nacionais.13
Seriam as três temporalidades históricas acima desprendidas da proposta
de Thibaud, capazes de constituir uma unidade histórica ampla, a envolver
a independência do Brasil, suas guerras e as subseqüentes crises (incluindo
as armadas) de consolidação do Império?
Mais precisamente, deve-se sublinhar o quão pouco sabemos da
reinvenção da política brasileira em um contexto embrionariamente
nacional, como o que envolveu o primeiro grande enfrentamento militar
do Império criado em 1822: a guerra com as Províncias Unidas, entre
1825 e 1828, e cujo impasse final colaborou sensivelmente para bruscas
modificações nos poderes executivos sediados, respectivamente, no Rio
de Janeiro e em Buenos Aires. Não teríamos aí, justamente – e em ambas
as partes – a manipulação de argumentos de cunho simultaneamente
histórico e legalista? A confirmação da pertinência de tal hipótese, bem
como as eventuais resoluções da pergunta nela contida dependerão da
superação do grande hiato historiográfico que, por enquanto, paira sobre
o tema14, principalmente se pensado como desdobramento, em alguma
medida, da própria guerra de independência na Cisplatina e os meandros
de sua débil adesão ao Império do Brasil, em 1824.
Para concluir: uma vez estabelecida a pertinência dos enfoques
aqui propostos para um aprofundamento da compreensão de aspectos
ainda nebulosos da ruptura política entre Brasil e Portugal, da extensão
cronológica de seus desdobramentos, bem como da necessária
aproximação de tal processo com outros ibero-americanos a ele
contemporâneos e parcialmente similares (dizemos apenas parcialmente:
não nos esqueçamos de suas profundas diferenças), poder-se-á voltar a
um ponto que indicamos acima: uma história de linguagens e conceitos
históricos, a incidir sobre vocábulos ainda pouco analisados pelos
estudiosos da matéria, como raça, sacrifício, morte, redenção, opressão,
constituição, direitos e liberdade, diretamente relacionados com os
metafóricos e paradigmáticos sangue e lei, escolhidos por Thibaud nas
páginas que forneceram a base destas reflexões. Páginas que talvez
nos ajudem a entender guerras como as de independência do Brasil,
tradicionalmente obliteradas pelo peso de bem sucedidas tradições
intelectuais que as tomaram como, em muitos sentidos, desprezíveis.
Guerras que, se não foram “a muerte”, como a bolivariana, não deixaram
de ser, como aquela, impactantes, erosivas e criativas.
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