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Natureza do Livro:  Trata-se da biografia de 
D.Pedro I(1798-1834), narrada em  3 volumes e 
que faz parte da coleção Fundadores do Império 
Brasileiro de autoria de Tarquínio de Sousa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Autoria: (1889-1959) 
Octávio Tarquínio de Souza formou-se em direito, 
iniciou a sua vida profissional como funcionário 
dos Correios e a encerrou como Ministro do 
Tribunal de Contas.  
Sua carreira de historiador teve início em 1931, 
com o estudo A Mentalidade da Constituinte.  Sua 
principal obra, entretanto, foi considerada a 
coleção História dos Fundadores do Império 
composta de estudos biográficos de José 
Bonifácio, de Bernardo Pereira  de Vasconcellos, 
de Evaristo da Veiga, de Diogo Antonio Feijó, 
além deste estudo de D.Pedro I. Compõem, 
ainda, a coleção os livros Três Golpes de Estado 
e Fatos e Personagens em torno de um Regime.   

Foi diretor da coleção Documentos Brasileiros, da Livraria José Olympio, dirigiu a 
Revista do Brasil, entre 1938 e 1943, e colaborou, ainda em vários jornais como A 
Noite, O País, Estado de São Paulo e Tribuna da Imprensa.  
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Tese Central: A biografia de D.Pedro I como expressão da vida de um homem 
que merece ocupar um lugar no panteão dos Fundadores do Império do Brasil. 
 
 
Interlocução: Conversa com inúmeros autores, dentre tantos destacamos Oliveira 
Lima para as questões que dizem respeito a D.João Vi e ao processo da  
Independência, Ângelo Pereira que lhe fornece inúmeras informações sobre os 
filhos de D.João VI, e Alberto Rangel sobre a  relação de D.Pedro com a 
Marquesa de Santos. Sua interlocução com Varnhagen e Tobias Monteiro 
atravessa os três volumes da biografia. 
Extremamente significativo, no seu trabalho, é o diálogo que estabelece com as 
várias  correspondências, não só aquelas de autoria de D.Pedro, mas também de 
inúmeros políticos da época.  
 
Estrutura  
 
• Paratexto 
 

• Dedicatória : “ A José Olympio,sem cujo estímulo eu não teria feito este 
livro”.          

 
• Prefácio à primeira edição: pp.XXXVI-XXXVII. O autor que assina, em 

fevereiro de 1952, o prefácio diz ter dedicado cinco anos ao preparo do livro 
com a proposta de construir uma biografia de D.Pedro I , que não se 
deixasse dominar pelas “apresentações convencionais”, aquelas que ora só 
detrataram a imagem do Imperador , ou unicamente a enalteceram. Busca 
“restituí-la o quanto possível à sua realidade “. 
Assim define o seu conceito de estudo biográfico e seu método de trabalho: 
”é em seus fundamentos e em sua técnica obra histórica e, se não 
prescinde, como qualquer outro trabalho que participa da arte literária, do 
favor da imaginação e do socorro de dons estéticos deve-se apoiar-se 
sempre em fatos e documentos.  A busca de uns e outros representa a 
primeira tarefa do biógrafo , dar-lhes ordem e interpreta-los será a segunda, 
aquela que o historiador procura recriar a vida que se extinguiu e restaurar 
o tempo que passou”  
Apresenta, ainda, os locais onde realizou a pesquisa documental, e os três 
autores que considera, entre outros, seus mestres,: Varnhagen, Oliveira 
Lima e Tobias Barreto,. 
 

• Prefácio à segunda edição: p.XXXVIII. Assinada, em abril de 1953,  por 
Tarquínio de Souza cinco meses após o lançamento da  primeira edição de 
4 mil exemplares, e quando esta já se esgotava. 

 
• Prefácio à quinta edição: p.p.XXXVIII-XXXIX. Edição póstuma que havia 

sido revista pelo autor, alguns meses antes de sua morte, que ocorreu num 
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desastre de avião quando vinha de São Paulo, em companhia da sua 
mulher, a escritora Lucia Miguel Pereira, na antevéspera do Natal de 1959.  
Assinada pela editora José Olympio para comemorar os 150 anos da 
Independência  do Brasil. 
Encontra-se, aí, a transcrição de trechos da crônica que Carlos Drummond 
de Andrade escreveu, em 17 de Agosto de 1958 no Correio da Manhã, 
quando do lançamento da 1 edição da História dos Fundadores do Império.   

 
• Orelha do livro: Pequenos textos elogiosos assinados no Volume I: por 

Sergio Buarque de Holanda e Tristão de Athayde; No Volume II, por 
Gilberto Freyre, Pedro Dantas, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego e 
Pedro Calmon; e no Volume III Por Sergio Milliet, Rubem Braga, Adonias 
Filho,Cândido Mota Filho, Costa Rego, Plínio Barreto e Vivaldo Coaracy. 

 
• Ilustrações com índice: Encontram-se 81ilustrações no Volume I; 76 no 

Volume II; 69 no Volume III. 
 

• Ìndice : Cada volume apresenta um índice geral. 
 

• Bibliografia : Classificada em: Fontes Manuscritas,subdivididas de acordo 
com a sua localização. 
Bibliografia Impressa, subdividida em publicações oficiais,livros e 
periódicos. 

                 
Texto:  
 
• Volume I: Constituído de sete (7) capítulos aborda,minuciosamente, a infância 

e vida familiar do Infante Pedro, a chegada da Corte no Rio de Janeiro, o 
primeiro casamento de D. Pedro I , o nascimento dos seus filhos e o período 
que trata da revolução portuguesa de 1820 à partida de D. João VI. para 
Portugal. 

 
Capílulo III ( p.35-62). 
 
Neste capítulo encontram-se algumas 
referências à doença da epilepsia de D. Pedro I. 
A primeira delas se dá quando, ao comentar os 
primeiro anos da vida da família real no Rio de 
Janeiro, Tarquínio de Souza cita uma carta de 
outubro de 1811, (não fornece a devida 
referência bibliográfica do documento) de 
Marrocos1  que informava : 
  

                                                 
1 Refere-se o autor a Luis José dos Santos , funcionário da Biblioteca Real. 



 4 

”toda a família está em perfeita saúde , exceto Meninos e Meninas, atacados de 
convulsões e especialmente a Senhora D. Maria Isabel”2 
 
O autor reconhece nas convulsões citadas os 
 

“ataques epileptiformes, que, (segundo ele,) teria sofrido D. Pedro, com 
maior ou menos espaço e aparato a vida inteira, assim como quase a 
todos os seus irmãos”3 

 
e informa que  
 

“estava então o Príncipe da Beira com treze anos (...)   Era a sua 
pesada  herança nervosa a favorecer manifestações semelhantes, que 
iam desde o ataque súbito e brutal, dentro do quadro clássico de perda 
de conhecimento, queda e contorções- o tremor de terra no homem, da 
metáfora de Paracelso, o mal comicial, que interrompia em Roma os 
atos públicos- até o equivalente das ausências e vertigens”4.   

 
Novas alusões são feitas, por Tarquínio de Souza, à doença do jovem príncipe, 
quando este já estava com16 anos. A primeira delas se dá na transcrição de um 
trecho de uma carta do Marques de Aguiar5 que relata : 
 

”Nosso adorado Príncipe tinha sofrido em um dia três ataques 
sucessivos de acidentes, padecendo pela primeira vez a mesma 
enfermidade a Serenísssima Senhora Infanta D. Isabel Maria.”6  

 
E, ao comentar a educação musical de D. 
Pedro,  a grande sensibilidade musical que o 
autor percebe o Príncipe da Beira possuir, ele 
afirma :  
 
“.tornava-se homem um pouco 
precipitadamente, ao  influxo do clima e do meio 
em que viera viver.  Era em tudo um excessivo, 
segundo a fatalidade do seu temperamento 
neurótico, em que se refletia uma herança nada 
lisonjeira.  Grande emotivo, vibrando mais do 
que o comum, reagia por vezes insolitamente 
diante de certos espetáculos.  Assim, a 13 de 
maio de 1816, durante a parada das tropas  

                                                 
2 OCTÀVIO TARQUÍNIO DE SOUZA. A Vida de D.Pedro I. História dos Fundadores do Império.Coleção 

Documentos Brasileiros. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.V. I. p. 63. cit. Ângelo PEREIRA. Os Filhos de 

el-Rei D.João VI.p.22.,  
3 OCTAVIO TARQUÍNIO DE SOUZA.IBIDEM.V.I.p..63 
4 IDEM.IBIDEM  p.63. 
5 Fernado José de Portugal e Castro, Marques de Aguiar, foi Vice-Rei no período de 1801-1806. 
6 OCTÀVIO TARQUÍNIO DE SOUZA.op. cit. V.I .63. cit. ÂNGELO PEREIRA.op.cit.p.225. 
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para comemorar o aniversário de seu pai; sacudiu-o, violenta e trágica, 
uma crise epiléptica das grandes, das que se definiam em 
queda,convulsões, perda total de conhecimento, espuma na boca.  
Pobre moço exposto a comiseração pública, pedaço de gente sem 
domínio próprio, valia-lhe ainda piedosamente a supressão instantânea 
da consciência que o mal sinistro lhe proporcionava.   Voltando a si 
pouco se apercebia do que lhe sucedera e, como a sua fibra era em 
verdade a de um forte, depressa se compunha e recobrava o ânimo”7. 

 
Ainda nesse mesmo capítulo encontra-se uma nova referência à ocorrência de 
outra crise de  D. Pedro, já então Imperador, que teria sido descrita, “sem véu nem 
reticências”8, pelo jornal O Diário Fluminense.  Tarquínio de Souza  acredita que 
tal fato,  
 

“o de não se esconder o mal do padecente”9  (significava)  “não se 
emprestar,  maior importância ao caso e (...)  por isso talvez não lhe 
viesse a causar (ao Imperador) nenhuma inibição, nenhum medo ou 
sentimento de inferioridade, nenhuma diminuição de confiança em si 
mesmo.   Mal de família, habituou-se a observá-lo nos próximos.  E não 
era com certeza a epilepsia essencial, mas uma forma atenuada, 
compatível com a sua atividade de homem e de príncipe.  A mudança 
de clima, a vida ao ar livre terão fortalecido a saúde de D. Pedro.”10 

  
Pode-se observar que o autor se refere a doença da epilepsia de D. Pedro em  
momentos diferentes de sua vida ,enquanto um jovem príncipe e já imperador.   
A epilepsia do infante de treze anos é reconhecida como uma herança nervosa e 
pesada, que se manifestava, ora com ausências e vertigens, ora na forma de 
ataque súbito e brutal, com perda de consciência, com a violência de um 
verdadeiro tremor de terra no homem, metáfora que utiliza, Tarquínio de Souza , 
para representá-la. 
E ao aludir ao mal comicial do infante de dezesseis anos, Tarquínio de Souza, 
reproduz a idéia da epilepsia como uma herança nada lisonjeira, responsável pelo 
seu temperamento neurótico, que seria  em tudo excessivo  Relata,o autor, uma 
crise epiléptica das grandes, violenta e trágica, com quedas e convulsões, espuma 
na boca que ocorrera numa comemoração musical ao aniversário de seu pai e a 
relaciona à excessiva emotividade de D. Pedro que se manifestara, neste caso, 
numa aguda  sensibilidade musical.   
Mas se o infante é retratado, pelo seu biógrafo, como um pobre moço que 
momentaneamente ficava exposto à piedade pública quando perdia o domínio de 
si, é também, percebido, como um forte capaz de demonstrar a sua  fibra na 
rapidez com que se recompunha desses momentos ocasionados pelo mal sinistro. 

                                                 
7 IDEM. IBIDEM. V.I.p.75. 
8 IDEM. IBIDEM. V.I.p.63. 
9 IDEM. IBIDEM  V.I.p.63. 
10 IDEM .IBIDEM  V.I p.63. 
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E quando Tarquínio se refere às outras crises que teriam ocorrido quando D. 
Pedro já era Imperador, descritas por um jornal da época, tais  manifestações da 
epilepsia ganham, na narrativa do autor, uma nova dimensão. Para ele a 
naturalidade com que a imprensa abordava o assunto significaria, que, talvez, 
D.Pedro  encarasse a sua doença com  espontaneidade, sem lhe dar maior 
importância, porque lhe era percebida como algo familiar, já que atingira os vários 
dos nobres filhos de D. João VI.A familiaridade da epilepsia tornara, assim, mais 
amena a sua vivência, garantindo ao Imperador a percepção  de não ser diferente.  
A pesada idéia da hereditariedade da epilepsia, defendida no início do texto, 
acaba transformando-se, na narrativa do autor, num elemento mais leve, já que 
era vivenciada pelo Imperador como algo natural, porque familiar.  Justificava-se, 
assim, a garantia do necessário equilíbrio emocional do futuro Imperador,cujo 
vigor físico também estaria assegurado, segundo o seu biógrafo, graças não só a 
sua saudável convivência com o clima tropical mas ainda porque ,a sua epilepsia 
passa a ser percebida por Tarquínio como aquela que se manifesta de forma 
atenuada , compatível com a sua atividade de homem e de príncipe. 
 
• Volume II. Constituído de 10 capítulos que abordam as dificuldades e lutas em 

torno da aclamação de D. Pedro como Imperador do Brasil, as divergências da 
Constituinte e a sua dissolução, a Confederação do Equador, a outorga da 
Carta Constitucional. Trata, também, das relações amorosas de D. Pedro, 
doença e morte de D. Leolpoldina, assim como das negociações para o 
segundo casamento do Imperador. 

 
Capítulo XIX (148-183) 
No décimo nono capítulo, encontra-se mais uma alusão, por parte do autor, à 
presença da epilepsia na vida do Primeiro Imperador.  
Ao tratar dos acontecimentos relativos à dissolução da Constituinte,  à outorga 
da Constituição de 1824, e à eclosão da Confederação do Equador o autor  
estabelece uma estreita relação entre a tensão vivenciada, nessa época, 
pelos”nervos vibráteis “11 de  D. Pedro e as crises e que o cometeram então, e 
que foram noticiadas nas seguintes notas do  Diário Fluminense:   
 

“Temos o dissabor de participar a nossos leitores que S.M. o Imperador 
foi ontem ameaçado de um dos seus antigos ataques, o qual devendo 
dar grande cuidado (...) contudo nada tem de ameaçador”12  

 
acrescentando, ainda,  três dias depois, a seguinte declaração de um cirurgião  
médico da Câmara13  
 

“S.M. o Imperador, depois de 5 anos de interrupção dos acidentes 
epilépticos, a que era sujeito ,foi de novo acometido (..) de um acidente 

                                                 
11 IDEM.IBIDEM.V.II..p.175. 
12 Diário Fluminense, 5 de junho de 1824. cit. Octávio Tarquínio de Souza. IBIDEM. VII.p.175. 
13 Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto, cirurgião da Imperial Câmara, e Mor do Império, assistente a 
S.M. o Imperador .  cit.OCTÀVIO TARQUÍNIO DE SOUZA.IBIDEM.p.175. 
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da mesma natureza mas pouco violento que duraria de 3 a 4 minutos”. 
Não obstante passou a noite tranqüilamente e sentiu-se hoje em tão 
bom estado, que presidiu ao Conselho”.14 
 
 

Para Tarquínio de Souza a emoção do  D. Pedro  de ter se sentido traído na 
época, ao conviver  com  
 

“os  distúrbios que sua doença provoca,  haveria de explicar certos 
aspectos da sua personalidade, alguns de seus atos menos normais”15.   

 
Um desses atos menos equilibrados  teria sido, segundo seu biógrafo, aquele 
que,  
 

“ao se deixar dominar “pela morbidez de seu amor próprio, pela 
hiperestesia de seus nervos”16  

 
tivera a força para sufocar as suas idéias de príncipe liberal,  
 

“e investir tão implacavelmente contra os vencidos da Confederação do 
Equador  de maneira a transformar-los à condição de mártires e heróis” 
17 

 
Ao se referir a outra crise de D. Pedro que ocorrera, em 1830, o autor vai  
insistir, como já o fizera no capítulo III do volume I , na idéia de que a  
 

“horrível doença que sofria o Imperador não lhe causava nenhum 
sentimento de inferioridade, nenhuma inibição”18.  

 
E tal naturalidade com que a enfrentava poderia ser comprovada pelo 
testemunho do diplomata francês Pantois que ao presenciar uma das suas 
crises, assim a descreve:  
 

“O Imperador teve esta manhã, antes de ir a missa, um forte ataque 
epiléptico(...)estava ele tomando o seu chá quando cai no chão e fica 
durante uns 10 minutos sem consciência”19   

 
e garante que  quando ele o visitou, no dia seguinte, D. Pedro se referira à  
doença, com muita naturalidade,  “como  coisa sem importância”20. E 
comentando ser esta uma moléstia que a Casa da Espanha havia trazido para 

                                                 
14 Octávio Tarquínio de Souza.IBIDEM.p.175 
15 IDEM.IBIDEM.V.II. p.176. 
16 IDEM.IBIDEM.V.II. p.176. 
17 IDEM.IBIDEM.V.II. p.175. 
18 IDEM.IBIDEM.V.II  p.175. 
19 IDEM.IBIDEM.V.II. p.175. 
20 IDEM.IBIDEM.V.II. p.175. 
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a sua família, teria até  indagado ,de maneira espontânea, ao Barão Antonini, 
presente à audiência, se os Bourbons de Nápoles também padeciam daquele 
mal”21. 
A razão dessa crise, para o autor, estaria, igualmente, relacionada à grande 
tensão,   

“ao desagrado que lhe causara certas atitudes da Câmara dos 
Deputados”22, (pois) “No temperamento neurótico do novo Imperador 
repercutiriam,desastrosamente as contrariedades e os aborrecimentos 
que deixam incólumes pessoas de melhor saúde”23 
 

E sua característica de homem excessivo, de grande sensibilidade, 
desmedido, como, alias diagnosticara, em laudo, o Dr.Bomtempo,24 seu 
médico por mais de vinte anos,  teria se manifestado para o autor, 

 
 “nas suas práticas amorosas , na sua insaciável fome de mulheres , 
numa lascívia quase sem pausa.”25 

 
Pode-se perceber que o autor coloca, neste capítulo, a doença da epilepsia do 
Imperador como justificativa das atitudes, por ele, consideradas como 
negativas. È responsável pelos  seus excessos amorosos, ou de autoridade. 
Entretanto ela não contaminaria a confiança que D. Pedro tinha em si mesmo, 
tão necessária ao papel que lhe cabia e tão bem exercera na sociedade 
brasileira. Não atingira o equilíbrio  do Homem que “nascera para ser chefe, 
para governar, para ser obedecido.”26 
 

 
• Volume III: Composto de 7(sete) capítulos que tratam do seu casamento com 

D. Amélia, dos conflitos que antecipam a sua abdicação, sua vida na Europa 
até a sua morte. 

 
No capítulo XXVII existe uma pequena menção à epilepsia de D. Pedro I, sem 
que o nome da doença seja citado. 
Ao descrever um jantar que acontecia às vésperas de partir para uma 
“expedição vingadora da causa de D.Maria II,”27, e que comemorava o 
nascimento da princesa Maria Amélia, e, ao mesmo tempo, lembrava com 
brindes os seus pequenos príncipes que ficaram no Brasil, D. Pedro, homem 
de “ nervos vibráteis”28, se sentira mal e fora obrigado a abandonar a mesa.  
Segundo ao autor, falou-se que ele deve ter tido, 

                                                 
21 IDEM.IBIDEM.V.II. p.176. 
22 IDEM.IBIDEM.V.II. p.176 
23 IDEM.IBIDEM.V.II. p.176. 
24 Dr. José Maria Bomtempo mencionou em laudo, a propósito da operação de um tumor em D. Pedro “a sua 
excessiva mobilidade nervosa”. IDEM.IBIDEM.V.II.p.176. 
25 IDEM.IBIDEM. p.176. 
26 IDEM.IBIDEM.V.I.p.118. 
27 IDEM.IBIDEM.V.III.p.188. 
28 IDEM.IBIDEM. p.188. 
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“um acidente nervoso da mesma natureza daqueles que sofria desde a 
infância, ora mais violentos ora mais ligeiros, embora uns e outros 
característicos do mesmo mal.”29 . 
 

Mais uma vez Tarquínio relaciona o acidente nervoso com a vivência, por 
parte do Imperador, de uma grande emoção ocasionada pela lembrança dos 
filhos que ficaram no Brasil. Neste caso o excesso de uma sensibilidade 
afetiva com relação aos filhos, como cabe a um pai amoroso, imagem 
insistentemente construída ao longo do livro. 

   
 
 
 
 

                                                 
29 IDEM.IBIDEM.p.188. 


