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Apresentação
Senador Rodrigo Pacheco
O Senado Federal toma a iniciativa de editar o livro
Panfletos da Independência, que torna pública parte da Coleção da Oliveira Lima Library (OLL), que está sob os cuidados
da Universidade Católica da América, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos.
Completamos 200 anos como nação independente.
Isso, inevitavelmente, nos faz refletir sobre quem somos, como
chegamos até aqui e para onde queremos que vá o Brasil.
São questões complexas, às quais muitos tentam oferecer uma resposta. Impossível, por exemplo, deixar de pensar nos primeiros atos de busca da liberdade, expressos pela
Inconfidência Mineira, de 1789. Ali, um grupo de idealistas e
patriotas buscou – sob os influxos das ideias de liberdade vindas de outras nações, como os nascentes Estados Unidos da
América – criar uma nação independente inspirada pelos ideais do Iluminismo.
Mais adiante, a vinda da família real portuguesa para
o Brasil modificou imensamente a percepção que as colônias
portuguesas na América tinham de si próprias. Isso se complicou mais ainda quando, em 1815, D. João, ainda na condição
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de príncipe regente, poucos meses antes de ser coroado rei,
elevou o Brasil a parte integrante do reino. Nascia ali o Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarve. A partir daquele momento,
o Brasil, para todos os efeitos, não era mais uma colônia.
Os dez anos seguintes foram marcados por enorme
ebulição política nos dois lados do Atlântico português. Do
lado europeu do reino, a insatisfação se fazia crescente, ainda
mais porque muitos haviam sentido a mão pesada da invasão
das tropas napoleônicas. Ali a penúria reinava, bem como a
perda do poder político e simbólico.
O sentimento de inconformismo atingiu seu ápice em
1820, quando da Revolução Liberal do Porto, que trouxe à superfície questões complexas e forças antagônicas. Uns defendiam o constitucionalismo, inspirados pela Constituição Espanhola de Cádiz, de 1812, de matriz liberal. Outros sentiam-se
atraídos pelo desejo de revigorar a monarquia em todo o seu
espírito absolutista.
Tais discussões, é claro, tiveram repercussões do lado
de cá do Atlântico. As terras portuguesas na América sentiram-se entusiasmadas, elegeram deputados e os enviaram à
Assembleia Constituinte em Portugal. Rapidamente, porém, o
entusiasmo inicial dos brasileiros arrefeceu e se transformou
em desilusão diante das intenções dos deputados portugueses, que estavam em maior número e que pretendiam que
Portugal prevalecesse sobre as terras americanas do reino, que
deveriam retornar à sua condição anterior de submissão.
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Some-se a isso a exigência dos constituintes portugueses para que D. João VI, já rei, retornasse a Lisboa, o que finalmente aconteceu em 1821.
Aqui, a agitação política abria um enorme leque de
possibilidades. Pernambuco já se levantara em rebelião em
1817, com o propósito de se tornar uma república independente. Era evidente para todos que existia a possibilidade real
de outras revoluções e que as terras portuguesas na América
acabassem por sofrer a mesma sina das antigas colônias espanholas, que se fragmentaram e se tornaram quase duas dúzias
de países independentes.
Entre nós, o elemento amalgamador foi a própria figura
do príncipe D. Pedro, nascido em 1798, que veio a proclamar,
quando contava apenas 23 anos, a independência do Brasil.
O ano de 1822 foi turbulento, com o desejo português
de que o príncipe regente retornasse a Lisboa. Ele decidiu permanecer aqui, no famoso episódio do Dia do Fico, no dia 9 de
janeiro de 1822.
Ainda antes do 7 de setembro, inspirado por José Bonifácio, D. Pedro editava ato de convocação de Assembleia
Constituinte. Pouco a pouco, os laços que nos ligavam a Portugal eram enfraquecidos.
Esses laços foram definitivamente rompidos com a Proclamação do 7 de setembro, imortalizada no quadro de Pedro

15

Américo, pintado várias décadas depois. O grito de Independência ou Morte!, pronunciado por D. Pedro, não resolveu a
questão. Do ponto de vista do direito internacional, apenas
em 29 de agosto de 1825, com a assinatura do Tratado de Paz
e Aliança, é que Portugal reconhece a independência brasileira. Para tanto, o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas,
uma quantia vultosa naquele tempo.
Além disso, para chegar a esse momento, muito sangue foi derramado. Algumas províncias do norte – Bahia, Piauí,
Maranhão e Pará – e a Cisplatina – que posteriormente se tornaria o Uruguai – foram mantidas sob o controle português e
só depois de duros combates é que viriam a ser incorporadas
ao território brasileiro.
Podemos, hoje, com o privilégio da distância no tempo, captar o espírito daquela época por meio dos documentos
produzidos pelos participantes dos eventos.
Esses documentos, reunidos neste livro que o Senado
ora publica, constituíam os chamados panfletos ou papelinhos, manuscritos ou impressos, que exprimiam a agitação e a
turbulência dos tempos da nossa Independência. É um material muito vasto e muito heterogêneo. Alguns são brevíssimos;
outros são mais extensos, mais preocupados em manifestar
um pensamento mais elaborado, com argumentos mais enfáticos. Além disso, foram produzidos por todo o Brasil. De
qualquer modo, seja qual for a origem geográfica, são todos
uma interessantíssima leitura.
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O escritor inglês L. P. Hartley disse certa vez que o
passado é um país estrangeiro. Em parte, isso é verdade. Há
sempre algum estranhamento que nos causa o drama experimentado por pessoas que viveram há dois séculos. Por outro lado, há uma assombrosa proximidade conosco. Aquelas
pessoas, brasileiras ou portuguesas, viveram dramas e dilemas
reais. Viam-se diante de decisões terríveis, sem saber quais realmente seriam as consequências das suas ações. Acertaram e
erraram. Ao fim, a despeito de tudo, foram capazes de construir, com muita tinta, uma nação chamada Brasil. Que sirvam
de exemplo para todos nós.
Por fim, resta-me desejar que aproveitem o livro. Boa
leitura! Tenho certeza de que ficarão impressionados com
o material que o Senado ora põe à disposição de todos os
brasileiros.
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Prefácio
Vozes do Brasil: linguagem
política na Independência
Heloisa Murgel Starling
e Randolfe Rodrigues
A Independência do Brasil nunca mais será a mesma
depois da leitura de um punhado de folhetos de vários tamanhos e número de páginas, mal costurados, sem encadernação e sem capa, alguns deles disponíveis neste livro. Os
panfletos escritos à época da separação do Brasil de Portugal
contam uma história ainda pouco conhecida por nós. Entre
1817, quando eclodiu a revolução em Pernambuco, e 1825, o
ano em que foi assinado o Tratado de Reconhecimento da Independência, uma grande discussão pública tomou conta das
principais cidades no território da antiga América portuguesa.
O debate instalou-se no Centro-Sul, desceu até a Cisplatina,
precariamente vinculada ao Reino do Brasil, espalhou-se veloz
pelas províncias do Norte; incluiu todo tipo de entendimento
sobre os rumos do país que começava, atravessou diversas
vezes o Atlântico, não ficou restrito à elite e aos letrados.

No decorrer do processo de Independência, muita
gente buscava informações sobre as decisões do poder e procurava saber o que realmente estava acontecendo em Lisboa,
no Rio de Janeiro, em Recife ou em Salvador. Além disso, as
pessoas estavam dispostas à participação política: desejavam
expor seu ponto de vista, julgar o que se andava escutando
pelas ruas e exprimir a própria opinião a respeito de determinado assunto. Os mais entusiasmados queriam acrescentar ao
debate os argumentos que supunham articulados e eloquentes ou externar preocupação com a condução dos negócios
públicos, e os panfletos serviam perfeitamente. Era um tipo
de escrita direta, barata, capaz de abrigar uma carga considerável de conteúdo político – o sujeito só precisava de resmas
de papel, uma pena de ganso ou de metal bem apontada e
disposição para varar a madrugada.
Panfletos envolvem discussão e sociabilidade. Trata-se de um gênero de escrita essencialmente polêmico que
contempla o desenvolvimento completo de um argumento,
faz uso das ideias que seleciona, demarca posições. Na efervescência daqueles anos, um panfleto poderia surpreender a
cidade inteira, numa manhã, afixado, sabe-se lá por quem,
nas paredes e portas de uma residência, nos pontos de maior
circulação de pessoas; ou, então, ser rapidamente distribuído
de mão em mão. Em uma sociedade como a brasileira, em
que largas parcelas da população eram pouco instruídas ou
mesmo iletradas, os panfletos davam a volta aos obstáculos
e baixavam os grandes temas da conjuntura política ao nível

das ruas – costumavam ser lidos em voz alta na porta de igrejas e lojas, nas reuniões públicas e nas praças.
No Brasil Oitocentista – ou em Portugal – eles receberam outro nome: chamavam-se “papelinhos”, “folhas volantes”, “papéis incendiários”. É certo que a escrita de um
panfleto não obedece a qualquer padrão prescrito. Pode ser
curta ou muito longa, séria ou irônica, difamatória ou francamente laudatória. Só não perde sua forma característica: afiada e controversa, sempre mirando um alvo imediato. Entre o
século XVIII e o século XIX, os panfletos representavam um
gênero de literatura política que funcionou, ao mesmo tempo, como um meio de expressão escrita e uma modalidade de
comunicação. Mesmo assim, cada panfleto é uma manifestação única, alertava o escritor George Orwell, ele mesmo um
exímio panfletista da primeira metade do século XX. E acrescentava: “Tudo que se exige dele é que seja tópico, polêmico
e curto”.1
Centenas de panfletos foram escritos e distribuídos no
curso da Independência. Lidos em tiras de papel ou memorizados e declamados para uma plateia heterogênea, os panfletos tiravam a política do estreito espaço de poder onde se
1

ORWELL, George. Introduction. In: REYNOLDS, Reginald (org.). British Pamphleteers: from the Sixteenth Century to French Revolution. London: Allan
Wingate, 1948. v. 1, p. 15. Para o termo “panfleto” no Brasil, ver: CARVALHO,
José Murilo de; BASTOS, Lúcia; BASILE, Marcello (org.). Guerra literária: Panfletos da Independência (1820-1823). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. v.
1, p. 12; MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa,
atores políticos e sociabilidade na cidade imperial (1820-1840). São Paulo:
Paco Editorial, 2016. p. 261 ss.

movimentavam as autoridades régias, para fazer dela assunto
público. Também funcionavam como uma ferramenta eficaz
no sentido de constituir um “público”, especialmente por fornecerem um repertório de temas, conceitos, valores e formas
de pensar à população em geral. Com um panfleto na mão,
qualquer pessoa, mesmo ainda mal iniciada na participação
política, ingressava rapidamente em um novo espaço de debate que transbordava dos círculos letrados para o ambiente
das ruas, e se envolvia em longas discussões sobre os rumos
de um Brasil ainda em formação.
A linguagem política dos panfletos transitou ativamente nesse espaço público em transformação e por dentro
da estrutura social. Beneficiou-se de sua relativa porosidade
e desceu velozmente por ela; capturou tanto seus estratos
intermediários quanto os setores da população de reduzido
prestígio social que se acomodava no limiar da pobreza. Na
Bahia, onde a guerra contra as tropas portuguesas durou entre os anos de 1822 e1823, a linguagem dos panfletos animou
a participação popular ativa, incluindo a criação de grupos
militares rebeldes formados por pretos e pardos. Em outras
províncias, como Pernambuco, essa linguagem foi mais longe: abriu a possibilidade de chegar até a base da sociedade e
atingir a comunidade de escravizados, com risco de acionar
seu potencial insurrecional.
Ao tempo da Independência não existia uma unidade
brasileira, por assim dizer; o nome “Brasil” servia para designar genericamente as possessões portuguesas na América do

Sul. Mas é fácil entender a ebulição política que fez ferver a
antiga colônia. A partir de 1820, com a Revolução constitucionalista em Portugal, instalou-se o conflito entre Lisboa e o
Rio de Janeiro pelo controle das demais regiões do Brasil. Pernambuco e alguns de seus vizinhos do Norte trataram imediatamente de contestar tanto a Corte fluminense quanto Lisboa: defendiam ideias de autogoverno provincial, república e
federalismo. Bahia, Grão-Pará e Maranhão seguramente eram
partidárias da imediata adesão ao Império luso-brasileiro. Já o
Rio de Janeiro reagia favorável à criação de uma ordem política novinha em folha que privilegiava a instituição monárquica
e a unidade nacional. Os panfletos se meteram nessa conjuntura: demarcavam posições e alimentavam a efervescência
política, recheando o debate com informação, polêmica, e de
todo fervor que um bom panfletista conseguia imprimir aos
seus argumentos.
Para este livro foram selecionados 21 panfletos políticos, publicados entre 1821 e 1824, com foco temático no momento brasileiro. Estão incluídos panfletos editados no Brasil
e em Portugal, mas que circularam no lado de cá do Atlântico,
abordando temas e eventos que animaram o debate público
no Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Grão-Pará. O conjunto faz parte da extraordinária coleção reunida
pelo diplomata e historiador Manuel de Oliveira Lima em sua
biblioteca e doada à Universidade Católica da América, localizada em Washington. A parceria celebrada entre a Oliveira
Lima Library e o Senado Federal, por iniciativa da Comissão
Curadora dos 200 anos da Independência (que contou com

a entusiasmada participação de diversos órgãos e setores da
Casa), trouxe de volta ao Brasil, depois de tanto tempo, as
vozes das pessoas que escreveram esses panfletos – e ouvir
essas vozes hoje, ainda que o som ecoe apenas em nossa
imaginação, permite compreender algo de seus motivos e
entender melhor a maneira como a intensidade política daqueles anos foi vivida pelos brasileiros. Permite-nos refletir
também que, para além de príncipes e imperadores, a História da nossa Independência foi forjada pela luta de homens e
mulheres valentes de muitas cores e modos, que viviam nestas terras – vozes que se calaram por um tempo e que agora
temos a oportunidade de ouvir.
Os panfletos aqui incluídos estão reproduzidos em sua
versão original. Não perderam em legibilidade, mas conservaram o formato rústico e o sabor do texto escrito e impresso
na época, como se pudéssemos abrir uma linha direta, mesmo que ilusória, com o século XIX, e tentássemos explorar
alguns de seus recantos menos conhecidos. Para tornar o
texto acessível ao pesquisador – e também aos estudantes,
professores e a todos os leitores interessados –, foi incluída
uma nota introdutória a cada panfleto, com o objetivo de fornecer informações sobre o contexto histórico imediato que
ocupou a atenção do autor e motivou sua escrita. Além disso,
dois ensaios acompanham a coleção de panfletos. O primeiro, “A linguagem irada dos panfletos: Inglaterra, França, Estados Unidos (séculos XVII e XVIII)”, traça um panorama sobre
a linguagem e o uso desse gênero literário, ao tempo de sua
formação, em três matrizes da nossa modernidade política: a

Revolução Inglesa de 1640; a Revolução Francesa; o período
revolucionário da Independência das Treze Colônias Inglesas,
na América. O segundo ensaio, “Panfletos da Independência
brasileira”, recupera os projetos de emancipação que animaram o debate político; traz igualmente uma análise sobre as
características, fontes e padrões de ideias praticados pela escrita dos panfletos, além de narrar algo da história de sua
circulação no Brasil.
Os panfletos dizem muito sobre um momento da nossa vida política em que as pessoas combateram e defenderam
formas distintas de pensar, propuseram alternativas, formularam demandas. De muitas maneiras, elas transformaram o
espaço público e se debruçaram com genuíno interesse sobre
os caminhos que poderiam ser traçados para quem quisesse
conceber projetos de país. Alguns brasileiros programaram
um país independente, governado a partir do Rio de Janeiro,
por uma monarquia constitucional. Outros, contudo, sonharam com um projeto mais próximo do que tentavam enxergar
na América inglesa e imaginavam um Brasil republicano e federativo. E, é claro, havia também quem desejasse permanecer onde estava; não mais como colônia, mas parte constitutiva de um grande império luso-brasileiro.
Para nós, hoje, os panfletos da Independência oferecem perspectiva. Seus autores viviam num mundo diferente
do nosso, decerto; apesar disso, quando não encontramos no
presente nenhum quadro de referência factual capaz de prover regras para a ação, sempre podemos recorrer ao passado

para compreender o brasileiro que somos – ou refletir sobre
o seu contrário. Um dos sintomas mais dolorosos da crise,
talvez sem precedentes, que o Brasil vive atualmente se revela no processo de corrosão da confiança interpessoal que
empurra largos setores da população para uma posição de
medo, raiva ou intolerância. São indivíduos insulados numa
sociedade em que está sendo progressivamente destruída a
variedade de espaços topográficos e políticos – o espaço público – que devem ser compartilhados entre pessoas que nutrem diferenças consideráveis umas com as outras, mas que
estão dispostas ao debate, ao esclarecimento recíproco, à troca de opiniões, além do aprendizado e da informação mútua
sobre os assuntos de interesse comum. Sem um espaço que
seja público e sem importar com nenhum assunto que deva
ser repartido coletivamente, resta o vazio e a solidão – e a
cidadania corre perigo.
Nunca é demais lembrar que é conhecendo o passado que se entende o presente e se constrói o futuro. Então,
talvez seja hora de ler os panfletos da Independência, para
lembrar-nos do brasileiro que fomos e que deveríamos ou
poderíamos ser. E lembrar-nos de um país que tem um passado e precisa indubitavelmente ser melhor do que o Brasil
que temos hoje.

Introdução
A coleção de panfletos do
período da Independência
da Oliveira Lima Library
Nathalia Henrich1
A publicação desta seleção de panfletos pertencentes
à coleção da Oliveira Lima Library (OLL) no âmbito das celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil é de
certa forma a concretização da visão que Manoel de Oliveira
Lima (Recife, 1867-Washington, 1928) teve ao formar a sua
biblioteca, iniciada ainda na adolescência e que viria a se tornar a maravilha que conhecemos hoje. Ao legar seus livros,
documentos, mapas e obras de arte a Universidade Católica da América em 1916, ele desejava plantar as sementes do
interesse pelo Brasil, sua história e cultura. Apesar de estar
aberta ao público desde 1924 e ser internacionalmente conhecida, a biblioteca, que é também um arquivo e museu, é
ainda pouco frequentada pelos pesquisadores brasileiros. A
localização em Washington, ainda que estratégica, frequentemente tem sido um obstáculo. Buscando amenizar estas dificuldades, tenho me empenhado na criação de pontes com
instituições e pesquisadores no Brasil. A publicação que as
1

Diretora e curadora da Oliveira Lima Library.
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leitoras e leitores têm agora em mãos, é um dos resultados
deste esforço, realizado em conjunto entre as equipes da OLL
e da Comissão Especial Curadora, o Senado Federal e os 200
anos de Independência do Brasil. O caminho para que este
projeto se concretizasse foi longo e não sem percalços, mas é
com enorme satisfação que posso declarar que os problemas
de diferentes ordens foram superados e este volume chega
às mãos do público brasileiro em tempo de inspirar reflexões
necessárias sobre o passado e sobre o futuro do nosso país
enquanto celebramos os 200 anos da Independência.
O diplomata e historiador nascido no Recife, que foi
ainda jornalista, crítico literário, professor e conferencista,
emigra para Portugal com a família ainda na infância, vivendo
a maior parte da vida no estrangeiro. Não se desligou da sua
terra natal, no entanto. Tornou-se representante do Brasil no
exterior e fez da divulgação do país um dos pilares da sua
atividade diplomática, tornando-se um pioneiro do que hoje
entendemos como diplomacia cultural. Sua biblioteca nasce
para alimentar o seu desejo de conhecimento e, mais tarde,
serve de base para os seus estudos e pesquisas. Neste sentido, a coleção tem as feições do seu dono, reflete suas preocupações intelectuais e também suas preferências e idiossincrasias. Não surpreende, portanto, que a sua Brasiliana seja
um destaque em uma coleção repleta de preciosidades. O
Brasil esteve sempre no centro da sua agenda de pesquisas
e, particularmente, o período da independência, sobre o qual
se debruçou em diversos escritos, como O movimento da
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independência 1821-1822, publicado no primeiro centenário,
em 1922 e que se converteu em um clássico.
Oliveira Lima foi um pioneiro em vários sentidos. Pela
formação recebida em Lisboa, que o transformou em um dos
primeiros historiadores profissionais brasileiros, pelo uso inovador das fontes, pela mirada sociológica que imprimia aos
seus trabalhos históricos. O apego ao documento é, sem dúvida, outra marca do seu fazer historiográfico. Devassando
arquivos por todos os países pelos quais passou, deixou uma
contribuição indelével para gerações de pesquisadoras. Através de trabalhos como Relação dos Manuscriptos portuguezes
e estrangeiros, de interesse para o Brazil, existentes no Museu
Britannico de Londres (1903) Oliveira Lima procurou informar
seus compatriotas sobre fontes relevantes para se escrever a
História do Brasil que eram praticamente inacessíveis à época
devido às dificuldades e custos envolvidos.
Ele entendia como poucos os desafios da pesquisa histórica ao mesmo tempo em que apreciava seu valor. A transformação da sua biblioteca privada em uma instituição aberta
ao público atendeu a diversos anseios pessoais de cunho material e simbólico. A opção por instalar a coleção nos Estados
Unidos foi motivada por diversas questões de ordem pessoal,
mas também orientada por uma visão estratégica mais ampla, por um projeto político e intelectual que estava ligado ao
ideal de que o conhecimento mútuo entre os povos garantiria a paz e a prosperidade. Não eram aspirações de pouca
monta, mas estavam em sintonia com um mundo envolvido
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no primeiro conflito de escala mundial e que logo tratava de
lidar com as suas consequências. Este gesto não deve ser lido
como expressão de mágoa ou descaso pelo Brasil. Ao contrário, é testamento do seu desejo de criar um espaço que visava
instigar a curiosidade sobre as coisas do Brasil e oferecer as
melhores fontes para saciá-la.
É este mesmo desejo que inspira o livro organizado
por Heloisa Murgel Starling e Marcela Telles Elian de Lima. A
coleção de panfletos do século XIX reunida por Oliveira Lima,
formada por centenas de títulos, muitos deles considerados
raros, é reconhecida pela sua importância, mas permanecia
pouco acessível ao público. Vozes do Brasil: linguagem política na Independência vem ajudar a mudar este cenário ao
trazer à luz pela primeira vez desde a sua publicação original
panfletos publicados entre 1820 e 1824. Esta obra certamente
servirá tanto para alimentar pesquisas de especialistas que há
tempos desejavam consultar estas fontes, como para apresentar o período da Independência a novas gerações de cidadãos brasileiros. Resgatar estas vozes que estiveram por tanto tempo esquecidas permitirá que conheçamos as diferentes
vozes do passado através dos documentos que formaram o
Brasil, o que é fundamental para orientar a construção do país
que desejamos.
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Capítulo I:
A linguagem irada dos panfletos:
Inglaterra, França, Estados
Unidos (séculos XVII e XVIII)
Heloisa Murgel Starling
Em janeiro de 1649, o Parlamento condenou à morte
o rei inglês Carlos I. Pela primeira vez na história, um monarca, legitimamente coroado, seria julgado por força de um
decreto legislativo, considerado culpado e executado em uma
cerimônia pública. Ato seguinte, o ofício de rei foi abolido
por desnecessário. Em 19 de maio de 1649, a Inglaterra proclamou a República e declarou-se uma Commonwealth com
o acréscimo da denominação de Estado Livre. As Monarquias
do continente, assustadas, compreenderam depressa, entre
os acontecimentos da Revolução Inglesa de 1640, o momento em que ocorreu um ponto de viragem: os revolucionários
passaram a adotar um tom explicitamente antimonárquico,
exigindo instituições republicanas.
Como se não bastasse o ineditismo do julgamento e
da execução do soberano, além da visão insólita de um Parlamento cujos membros estavam envolvidos até o pescoço
na condução da Guerra Civil, havia, ainda, as ideias radicais
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circulando por toda parte em panfletos – os publicistas e panfletistas, conhecidos como English Commonwealths, eram a
outra novidade ameaçadora embutida na experiência revolucionária inglesa. Encarnadas no catálogo de propostas extremistas encabeçadas por um conjunto de autores que encontraram no republicanismo uma linguagem política pronta a
defender o governo instalado após o regicídio, e compartilhado por diferentes grupos revolucionários, essas ideias partiam
de um mesmo princípio: a existência de direitos e liberdades
comuns a todos os homens livres que deveriam estar assegurados constitucionalmente.1
A marca registrada da Revolução Inglesa de 1640 pode
ser reconhecida nos panfletos redigidos pelo movimento dos
Levellers, com presença entre os soldados e oficiais do Exército Parlamentar.2 A escolha do nome “niveladores” foi obra
dos monarquistas, tinha originalmente uma conotação depreciativa e servia para apontar os defensores de uma maior
igualação social e econômica da sociedade, acompanhada da
1

Para os English Commonwealths, ver: POCOCK, J. G. A. The machiavellian
moment: florentine political thought and the atlantic republic tradition.
Princeton: Princeton University Press, 1975 (especialmente terceira parte);
SCOTT, John. Commonwealth principles: republican writing of the English
Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2007; BARROS, Alberto
Ribeiro G. de. Republicanismo inglês; uma teoria da liberdade. São Paulo:
Discurso Editorial, 2015.

2 	 Para Levellers, ver: BRAILSFORD, Henry N. The Levellers and the English
Revolution. Stanford: Stanford University Press, 1961; BARROS, Alberto
Ribeiro G. de. Levellers e os direitos e liberdades constitucionais. Cadernos
de Ética e Filosofia Política, nº 17, segundo semestre de 2010. p. 7-20;
WOLFE, D. M. (org.). Levellers manifestoes of the Puritan Revolution. New
York: Thomas Nelson and Sons, 1949.
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abolição das formas de hierarquia e de propriedade. O movimento dispunha de jornal – The Moderate – financiado através
de contribuições regulares de seus membros, contava com
um ativo comitê dirigente eleito que se reunia três vezes por
semana numa taberna, no centro de Londres – The Whalebone Tavern –, e sua estratégia política incluía a realização
de grandes manifestações populares, além da apresentação
de petições ao Parlamento assinadas por milhares de pessoas. Mas, sobretudo, os Levellers dispunham de um punhado
de autores responsáveis por redigir alguns dos panfletos que
culminaram diretamente no regicídio. Seus panfletistas também escreveram vários dos folhetos mais contundentes na
defesa da criação de normas constitucionais capazes de estabelecerem limites aos poderes do soberano, proteger direitos
e liberdades naturais do cidadão e garantir que a autoridade
suprema da nação esteja ancorada num corpo de representantes do povo eleito periodicamente para esse fim.
O panfleto revolucionário mais poderoso e influente da Revolução Inglesa, Discourses concerning government,
contudo, ficou inacabado. O autor, Algernon Sidney, acabou
preso e executado, em Londres, em 1663, sob a acusação de
liderar uma conspiração para depor o rei. Com o tempo, seus
escritos caíram no esquecimento, sobretudo entre o século
XIX e boa parte do século XX. 3 Mas a matriz contemporânea
3 	 Para Sidney, ver: BARROS, Alberto Ribeiro G. de. Republicanismo inglês:
Sidney e a semântica da liberdade. São Paulo: Discurso Editorial, 2018;
FALCÃO, Luís. Algernon Sidney: um pensador republicano do século XVII.
Niterói: Eduff, 2019.
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da tradição republicana trouxe Sidney de volta; e já não era
sem tempo. Ele foi um pensador da liberdade, além de um revolucionário e tanto. Participou dos debates no “Longo Parlamento”, convocado em 1640, às vésperas do início da Guerra
Civil e que permaneceu reunido até 1653, combateu ferozmente o protetorado de Cromwell e consumiu seu tempo no
exílio negociando o apoio de holandeses e franceses para a
destituição da Monarquia e a reinstalação da República.
Durante a década de 1750, seus panfletos atravessaram o oceano até desembarcarem na América do Norte, mais
precisamente nas Treze Colônias Inglesas. Desde então, os
colonos não encontraram nenhuma dificuldade para identificarem em Sidney um herói e um mártir da liberdade civil
e sentiram-se suficientemente próximos de suas ideias para
fazerem delas quase uma espécie de guia sobre as exigências
da liberdade e o que ela significa para os membros de uma
sociedade política que sonha sua independência.
Os panfletos de Sidney encabeçavam, por exemplo, a
restrita lista de autores que John Adams – grande defensor da
Declaração de Independência das Treze Colônias Inglesas no
Congresso da Filadélfia, em 1774, e que viria a ser o segundo
presidente dos Estados Unidos, em 1797 – costumava citar em
toda a parte sobre os princípios fundamentais do bom governo e sobre os requisitos institucionais para alcançá-los. Já um
fervoroso patriota de Boston, Josiah Quincy Junior, porta-voz
da mais influente associação política do período da Independência, os “Filhos da Liberdade”, acreditava que os escritos

34

de Sidney forneciam uma inspiração maior para seus concidadãos, fortalecendo neles o sentimento de que poderiam
impedir a degeneração da República em qualquer forma de
tirania, e, por essa razão, deveriam ser firmemente inculcados
nas gerações mais jovens: “Deixo para meu filho, quando ele
chegar à idade de quinze anos, as obras de Algernon Sidney,
as obras de John Locke, as obras de lord Bacon, ‘Tacitus’, de
Gordon, e ‘Cato’s Letters’. Que o espírito da liberdade pouse
sobre ele!”, escreveu em seu testamento, em 1774. 4
E então, quando Thomas Jefferson adotou a frase de
abertura do mais famoso panfleto de Sidney como lema e
divisa para sua vida pública e a incluiu em seu próprio selo
usado para correspondência – e, mais tarde, em seu brasão
presidencial –, seus escritos se tornaram mais notórios, foram
além da América do Norte e talvez tenham ganhado acesso
a lugares improváveis e remotos, como, por exemplo, o Brasil
colonial. Em 1788, quando o projeto de criar uma República
independente na capitania de Minas Gerais assumiu sua forma revolucionária – a Conjuração Mineira – e se cogitou criar
uma bandeira para a República, o poeta Cláudio Manuel da
Costa, um dos cabeças da conjuração, verdadeiramente se entusiasmou. Símbolos dão clareza ao que está em jogo numa
luta política e ele idealizou em sua bandeira a imagem de
um gênio da América, quebrando as cadeias com a inscrição
4 	

ADAMS, John. Thoughts on government. Chicago: The University of Chicago
Press, 1987. v. 1, cap. 2. QUINCY JUNIOR, Josiah. Último desejo e testamento
de Josiah Quincy Junior, 1774. Citado em: BAILYN, Bernard. As origens
ideológicas da Revolução americana. Bauru: EDUSC, 2003. p. 41 e 60.
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“Aquele que dá a vida dá a liberdade” – a frase de abertura de
Discourses concerning government.5 Convenhamos: a potência
dos escritos de Sidney é única. Em apenas um de seus panfletos havia motivação suficiente para acender a imaginação
de movimentos revolucionários em tempos e lugares radicalmente diferentes, bem como tocar o coração de pessoas com
experiências políticas distintas.
Os panfletistas ingleses do século XVIII foram os principais responsáveis por burilar a forma final assumida pela
tradição do panfleto moderno – e que foi mantida, em suas
linhas definidoras, até, pelo menos, as últimas décadas do século XX. Durante a primeira metade dos Setecentos e, mais
especificamente, a partir de 1713, quando John Arbuthnot,
ele próprio um hábil panfletista, fundou o Scriblerus Club –
ou Clube dos Garatujadores –,6 o panfleto inglês atacou, com
igual verve, as decisões do Parlamento, a política do Império
britânico e a estupidez humana. Na Inglaterra, o panfleto utilizou da amargura e do humor ácido diante da injustiça e da
opressão; também lançou mão de doses fartas, mas meticulosamente combinadas, de rabugice, zombaria e ceticismo para
descrever a própria sociedade, denunciar as arbitrariedades,
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5 	

Para a bandeira, ver: INÁCIO, José de Alvarenga Peixoto. 2ª Inquirição – Rio,
Fortaleza da Ilha das Cobras – 14 de janeiro de 1790. Autos da Devassa
da Inconfidência Mineira. Brasília: Câmara dos Deputados; Belo Horizonte:
Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1982. v. 1, p. 103-4. Devo a Bruno Carvalho
a indicação sobre o percurso da citação de Sidney até chegar à bandeira
imaginada por Cláudio Manuel da Costa.

6 	

Ver: ROSS, Angus. John Arbuthnot. In: METTHEW, H. C. G.; HARRISON, B.
(Ed.). Oxford Dictionary of National Biography. London: Oxford University
Press, 2004. v. 2.

mudar os rumos da opinião pública e concretizar a sua capacidade de interferência na condução dos negócios públicos. A
inquietante e sofisticada zombaria do panfleto inglês é afiada,
imaginativa, literária – e terrivelmente pessimista.
Em 1729, com a publicação da “Modesta proposta para
evitar que as crianças pobres da Irlanda sejam um fardo para
seus pais e para seu país e para torná-las úteis à comunidade”, a virulenta ironia do mais brilhante polemista do século
XVIII, Jonathan Swift, nascido na Irlanda, demonstrou a eficácia do panfleto como ferramenta intelectual a serviço de uma
causa pública. Na verdade, todos os escritos de Swift estão
imbuídos de espírito público e todos eles são uma irresistível
defesa da liberdade de pensamento. Sua obra é sempre um
convite a pensar pelo avesso, a zombaria incide sobre toda a
sociedade inglesa setecentista e o riso que ela convoca visa
sempre à estupidez humana, causa maior de todo o mal: seja
quando sugere aos irlandeses que devorem seus filhos para
sair da miséria, seja quando descreve a bestialidade e a maldade do homem maldisfarçada sob os traços idiotizados dos
Yahoos, em Viagens de Gulliver.7
Ao contrário do que aconteceu na Inglaterra e na Irlanda, faltou humor e ironia aos panfletos escritos na França
revolucionária. Para compensar, havia muito apetite por informação entre os franceses, e opiniões políticas antigovernistas
7 	 SWIFT, Jonathan. Modesta proposta e outros textos satíricos. São Paulo: Ed.
UNESP, 2002; SWIFT, Jonathan. Viagens de Gulliver. São Paulo: Penguin
Classics Companhia das Letras, 2010.
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e extremamente hostis à monarquia circulavam por Paris, faladas, escritas, impressas, desenhadas e cantadas, desde as
primeiras décadas do século XVIII. A circulação intensa de
notícias envolvia, é claro, formação de opinião: discussão e
sociabilidade, assimilação e reelaboração de informações em
grupo. O francês comum conseguia atribuir sentido à barulhenta mistura de dados transitando sobrepostas e entrecruzadas à sua volta, ao contar, ouvir e ler as novidades que recebia sob a forma de mexerico, boato, poema, canção, anedota
e publicações – libelles, chroniques scandaleuses, nouvelles à
la main.
Uma boa parte desse falatório circulou sob a forma
de panfletos. O gênero pretendia incitar a população à sedição por meio de uma peculiar combinação entre calúnia e
informação sobre eventos correntes, apresentados com uma
violência simbólica sem precedentes: zombavam da majestade do rei e da rainha, proferiam ataques curtos e difamantes
contra figuras públicas de destaque, costuravam escândalos,
vasculhavam a vida íntima de Versailles. A partir de julho de
1788, o arrebatamento da linguagem política dos panfletos
passou a atacar a própria monarquia e acusá-la de despotismo – uma mudança significativa de linguagem política, já que
o abuso do poder não se relacionava mais apenas ao mando
arbitrário do soberano, mas envolvia todo o aparato do Estado francês.8
8 	
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Para a circulação de informações e a natureza dos panfletos franceses,
ver especialmente: DARTON, Robert. Os best-sellers proibidos da França
pré-revolucionária. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Ver também:

Pornográfica, difamatória ou diretamente política, a
natureza dos panfletos franceses nunca mudou – sempre foi
sediciosa, sempre zombou de todas as convenções. Sua linguagem também era característica: oscilava entre o grotesco,
o pornográfico e o arrebatamento político. A exposição dos
temas, por sua vez, realizava-se por meio de uma generosa mistura de estilos de fácil compreensão popular: diálogos,
anedotas, poemas, arengas e cartas. Graças a essas características, o principal efeito dos panfletos franceses foi o de fermentar o espírito sedicioso nos procedimentos de formação
de uma opinião pública: eles conseguiram fixar e expandir os
motivos para o descontentamento popular e o transformaram
em um discurso coerente que deslegitimou o Antigo Regime.9
Do outro lado do Atlântico, no contexto da guerra de
Independência das Treze Colônias Inglesas, os panfletos também estiveram na ordem do dia – e circularam por toda parte.
No conjunto, mobilizavam uma estratégia discursiva de inspiração inglesa: o uso da sátira, do escárnio, do vitupério e das
arestas cortantes da ironia. Contudo, embora o autor se esforçasse, durante o tempo de redação de seu panfleto, para obter um efeito literário consistente, no mais das vezes escapou
aos panfletistas da Colônia a habilidade técnica, a imaginação
e o engenho literário dos ingleses. É certo que havia muito de
amadorismo nos escritos dos autores coloniais. Eles não eram,
ROCHE, Daniel. Os modos de ler. In:____. O povo de Paris: ensaio sobre a
cultura popular no século XVIII. São Paulo: EDUSP, 2004.
9 	

DARTON, Robert. Os best-sellers proibidos da França pré-revolucionária. Op.
cit.
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em sua grande maioria, homens de letras, escritores profissionais ou pensadores de espírito. Até então, a maior parte
deles se concentrava, sobretudo, em seus próprios negócios
particulares. A escrita pública, a redação de textos realmente
políticos, com o objetivo de colocar ideias em uso, questionar
medidas do governo ou dar novo sentido às questões da vida
coletiva não foi sequer uma atividade planejada; antes, deve
ter soado como uma prática realmente incomum no cotidiano de muitos desses autores da área colonial. 10
O que estava em jogo para os panfletistas nas Treze
Colônias não era nem a criação de um imaginário político que
incorporasse um repertório voltado para o esforço de deslegitimar o regime monárquico, nem a conquista de apoio
popular para reformar o Parlamento. Importava, para eles, a
incontornável exigência de restauração das condições vigentes de liberdade política que haviam sido corrompidas pela
instituição parlamentar da Grã-Bretanha – e, para isso, precisavam encontrar alternativas. Os panfletos da Independência
das Treze Colônias visavam desmascarar a conspiração da corrupção contra a liberdade e foram escritos para proporcionar
uma ferramenta intelectual afiada o bastante para debater a
criação das formas e instituições políticas que expressassem a
causa da liberdade. Sua linguagem podia ser desabusada, virulenta e sarcástica, mas não carregava nem o brilho literário,

10
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Ver: BAILYN, Bernard. As origens ideológicas da Revolução Americana. Op.
cit.

nem o propósito de aniquilamento público do adversário, característica dos polemistas ingleses e irlandeses. 11
A marca distintiva desses panfletos era a necessidade
de convencimento. Na tentativa de conseguir construir para
si próprios uma nova forma de governo, eles estavam empenhados não na destruição, mas na criação do poder. Por
essa razão, utilizaram uma retórica concentrada em persuadir,
avaliar, opinar – e, sobretudo, insistir no assunto. De modo
diferente dos panfletistas franceses, os colonos, na América
britânica, não pretendiam apresentar uma versão curta e contundente dos fatos, cobrir de lama a Monarquia e simplificar,
ao máximo, as alternativas políticas disponíveis. Seguiram outro caminho: era preciso construir uma narrativa explanatória,
didática, que alcançasse as pessoas comuns, apresentando-lhes argumentos que as ajudassem a organizar suas próprias
informações e fosse envolvente o bastante para se espalhar –
e, é claro, aumentar sua capacidade de convencimento à medida que se espalhava. Nem poemas, nem libelles políticos,
nem ensaios literários, nem anecdotes escandalosas: os panfletos que fizeram circular as ideias-força da Independência
das Treze Colônias assumiram prioritariamente a forma de
tratados, sermões, diálogos públicos e discursos celebratórios de determinados eventos políticos – como o Massacre de
Boston ou a revogação da Lei do Selo.12
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BAILYN, Bernard. As origens ideológicas da Revolução Americana. Op. cit.

12
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Nesse debate opinava todo tipo de gente – inclusive
marinheiros e escravizados. Em 1770, os “Filhos de Netuno”,
uma associação de marujos, estivadores e trabalhadores braçais de cidades portuárias como Boston, Charleston, New York
e Newpor, colocaram em circulação na área colonial um panfleto, escrito em Londres, “The rights of the sailor vindicated”,
no qual combatiam o recrutamento forçado e recorriam extensivamente à condição de escravidão para descrever a situação dos marinheiros expostos a maus-tratos e submetidos à
mercê de outros. Outro panfleto notável, de 1760, “Two dialogues on the man-trade” – possivelmente inspirado na Revolta
de Tacky, na Jamaica, que envolveu um levante de quilombolas e escravizados nas montanhas do interior da ilha –, também escrito na Inglaterra, era inteiramente dedicado à defesa
do pensamento abolicionista e do direito de rebelião contra a
escravidão – sob qualquer forma.13
Um dos mais impetuosos panfletos produzidos durante o movimento de Independência das Treze Colônias, “The
rights of the british colonies asserted and proved”, foi impresso
em 1764, em Massachusetts. A questão central – o tema da
igualdade – havia sido burilada pelo autor, James Otis Jr., a
partir de um sermão que pronunciou em Boston, ainda em
1761. Por intermédio do seu panfleto, Otis insistiu em aplicar
13
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à pauta do debate sobre as novas formas de poder político na
área colonial a explosiva conexão entre liberdade, princípios
igualitários e abolicionismo. Num tom de fúria concentrada,
Otis argumentou que, pela Lei da Natureza, todos os homens
eram livres – fossem brancos ou negros. Outro panfleto originário de um sermão, “Sobre as belezas da liberdade”, de John
Allen, impresso em 1774, também articulava liberdade e igualdade para atacar a escravidão: a igualdade era, no argumento
de Allen, a única possibilidade capaz de assegurar a liberdade
não só de um Estado livre, mas de todos os homens.14
Contudo, o mais influente panfleto dessa época, “O
senso comum”, de Thomas Paine, foi escrito por um inglês – é
bem verdade que por um inglês rigorosamente cosmopolita,
que descreveu a si próprio dessa maneira com a frase: “Onde
não há liberdade, aí está o meu país”.15 Paine fez por merecer
sua divisa: participou do movimento de Independência das
Treze Colônias – inclusive alistando-se voluntário para servir
no Exército Continental – e de eventos decisivos da Revolução
Francesa, como a proclamação da República, o julgamento
de Luís XVI e a atuação da Convenção Nacional. Também foi
um notável e radical construtor do catálogo dos direitos do
homem – e a mudança de status indicava que, ao contrário
dos direitos naturais, esse catálogo não precede ao contrato
social nem deriva de coerção imposta pela evidência racional;
14

Ver: BAILYN, Bernard. As origens ideológicas da Revolução Americana. Op.
cit.; DAVIS, David B. The problem of slavery in the age of revolution (17701823). Op. cit.
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ao contrário, é o resultado de uma invenção, representa uma
conquista histórica e política que exige acordo e consenso
entre todos os membros da sociedade.16
Durante a vida inteira, Paine orientou a poderosa eloquência que anima seus escritos para argumentar que as pessoas não nascem iguais nem são criadas igualmente por obra
da natureza; é somente por meio da lei que a ação humana
pode construir uma ordem política igualitária. E pela vida afora manteve o compromisso de ser o grande difusor dos “direitos do homem” para uma plateia ampla e de extrato popular.
Na França, junto com Condorcet, talvez o último dos filósofos
iluministas e um combatente contra todas as formas de injustiça, Paine ajudou a fundar o “Clube Republicano” e a esboçar
a primeira Declaração de Direitos. Já em 1792, foi forçado ao
exílio por um tribunal britânico que o condenou culpado de
sedição e traição por atacar a Monarquia hereditária, na segunda parte de seu panfleto mais ambicioso, intitulado “Os
direitos do homem”. Com esse panfleto, impresso em 1791,
Paine pretendeu articular, em um mesmo eixo revolucionário, os dois projetos políticos de natureza republicana que
alimentaram respectivamente a Independência das Treze Colônias e a Revolução Francesa – para, em seguida, tentar disseminá-los pela Inglaterra. Na verdade, ele estava convencido
de que ambos os projetos eram faces de um único programa
16
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revolucionário e poderiam ser firmemente combinados por
meio da criação de uma República surgida de uma Constituição através da qual um povo constitui um governo.17
A proposta de uma épica do republicanismo radical
viajando rapidamente através do oceano para sustentar os direitos do homem não foi uma criação de Paine e tinha força
suficiente para fascinar a imaginação política do final do século XVIII.18 Ainda em 1791, a associação clandestina dos “Irlandeses Unidos”, por exemplo, criou uma saudação ritual que
pretendia reafirmar com sucesso a conexão revolucionária
entre os dois lados do Atlântico: “O que tens nas mãos?/Um
ramo verde./Onde brotou?/Na América./Onde floresceu?/Na
França./Onde irás plantá-lo?/Na coroa da Grã-Bretanha”.19
Contudo, por mais fascinante que fosse a ideia, o principal argumento de “Os direitos do homem” não estava ligado à circulação do espírito revolucionário em volta do Atlântico – embora Paine fizesse largo uso dela. A novidade do
seu panfleto provinha de outro lugar: do minucioso relato de
como uma geração de pessoas espalhadas em dois continentes foi capaz de criar um consenso básico, de acordo com
17

Ver: AYER, A. J. Thomas Paine. Op. cit.

18
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sua vontade e sua razão, pondo de lado o comando de Deus
e a conduta prescrita pelos costumes. Ou, melhor dizendo, a
novidade surgia de dentro da narrativa construída por Paine
para relatar, em uma linguagem muito direta, a evolução de
“um sistema de princípios funcionando como a base sobre
a qual deveria ser constituído o governo” e sobre a criação
dos “meios e dos modos de transformar esses princípios em
prática política”.20
Durante o ano de 1776, Paine redigiu dois panfletos
de enorme repercussão popular. Em um momento particularmente crítico da Guerra de Independência, durante a desastrosa campanha por New York, em que derrotas se acumulavam – a rendição do forte Washington, as batalhas do
Brooklyn e de Chatterton’s Hill, a retirada para o sul, por New
Jersey – e a deserção aumentava de modo assustador, o Exército Continental estava desesperadamente necessitado de
qualquer um capaz de segurar um mosquete. Em dezembro,
Paine publicou “A crise”, um formidável chamamento às armas
dirigido aos colonos ao final de um ano de sofrimento, doença, fome, deserção, covardia e desencorajamento. A poderosa
capacidade de convencimento do panfleto, que insistiu em
sustentar o Exército Continental como a chave da vitória – e
não as conquistas militares como o controle do rio Hudson
ou o domínio de New York –, quando tudo estava por um triz
para os que levaram adiante a luta pela independência, vinha

20
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de sua peculiar estrutura narrativa: explicativa e mobilizadora
ao mesmo tempo.21
No início do mesmo ano, Paine imprimiu, na Filadélfia,
“O senso comum”, o panfleto que associou na América ao
termo republicanismo a sobrevivência da ideia de liberdade – já que, até então, os republicanos nas colônias inglesas
eram identificados de maneira negativa e conhecidos, sobretudo, como os king-killers, os assassinos do rei Carlos I.22 Com
menos de cinquenta páginas, a modulação do texto é única: ele foi engenhosamente construído para capturar o tom
de coloquialidade que o aproximava de qualquer pessoa – e
essa aproximação ocorria invariavelmente nas vezes em que
o panfleto era lido em voz alta nos saraus domésticos, em
eventos abertos ou nas tavernas. O tom era pessoal e sedicioso: dosava ousadia, ironia, concisão e desmistificação racional
para lançar um contundente apelo a todos os colonos.
“O senso comum” reunia algumas das ideias que fermentavam na base da matriz do republicanismo que se formou durante a Independência das Treze Colônias. Havia no
texto a necessidade de justificar a resistência à autoridade
21

PAINE, Thomas. The American crisis. In:___. Thomas Paine reader. Op. cit.
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Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.

22

Para a importância de “O senso comum” na formação da matriz
do republicanismo norte-americano, ver: WOOTTON, David (org.).
Republicanism, liberty and commercial society, 1649-1776. Stanford
University Press, 1994.

47

britânica e um uso desaforado de linguagem contra a pessoa
e conduta do rei e de seus ministros. Havia, também, uma
retórica de igualitarismo radical e uma defesa do princípio da
tolerância religiosa que ajudava a colocar na pauta de toda a
escala social da Colônia o discurso dos direitos. Mas, sobretudo, na argumentação desenvolvida em “O senso comum”
havia fé; são argumentos de fé. E Paine pôs fé na força de seu
apelo para que os colonos compreendessem, assimilassem e
realizassem a herança de liberdade que, ele acreditava, era
destino da América do Norte:
Ah, vocês que amam a humanidade! Vocês que se
atrevem a opor-se à tirania e ao tirano, apresentem-se! Cada rincão do velho mundo está repleto
de opressão. A liberdade foi perseguida em todo o
globo. A Ásia e a África há muito a expulsaram. A
Europa a considera uma estranha, e a Inglaterra lhe
recomendou a partida. Oh! recebei a fugitiva e preparai em tempo um abrigo para a humanidade!23

Desde a primeira linha, “O senso comum” propunha
abertamente a separação da Grã Bretanha – “chamai-a de
Independência ou do que desejardes”, dizia Paine. Os colonos hesitavam, lideranças temiam agir com precipitação, os
23
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delegados para o Primeiro Congresso Continental se perguntavam, em um debate interminável, se havia chegado a hora
de romper completa e formalmente com a metrópole, e Paine, não sem ironia, convocava-os a uma guinada em direção
à Independência: “O problema”, explicava mordaz, “é que o
tempo nos achou”. E recomendava: aproveitem o tempo.24
Paine não era evidentemente a única voz pela Independência. Mas era um panfletista de gênio, disposto a descobrir e criar públicos. Também era capaz de ouvir o que as
pessoas comuns tinham a lhe contar. A engenhosidade de
seu panfleto foi precisamente capturar o tom dessa grande
conversa continental sobre a questão da Independência, ainda difusa, mas já ruidosa e espalhada por toda a área colonial,
por meio de discussões nas tavernas e de assembleias nas
vilas e condados. De certo modo, o texto de Paine catalisou
essa conversa e forneceu a moldura para a percepção por
parte do público de que as Treze Colônias estavam prontas.
Em outras palavras: o seu panfleto deu sentido àquilo que o
senso comum já proclamava.25
Panfletos eram baratos e podiam circular na forma de
manuscritos ou, a partir da segunda metade do século XVIII,
impressos. O ativismo político, por sua vez, encarregava-se de
24
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fazê-los circular especialmente em eventos abertos e leituras
públicas seguidas de comentários, em lugares e momentos
históricos distintos – como, por exemplo, na Revolução Inglesa de 1640, durante a Revolução Francesa ou na Independência das Treze Colônias, na América. Entre o século XVII e o
século XVIII, os panfletos elaboraram um vocabulário e uma
linguagem sobre a liberdade – introduziram o debate sobre
a afirmação da cidadania, a defesa do bem comum, a tarefa
de conceber uma Constituição capaz de controlar o poder e
da relacioná-lo diretamente com a liberdade política, a construção do catálogo de direitos, a aplicação do fundamento
da igualdade política. No conjunto, todos esses panfletos
serviram para compor uma linguagem irada – apropriada,
portanto, para quem quisesse solapar a monarquia, protestar
contra a tirania, difamar os poderosos, argumentar a favor da
liberdade ou profetizar instituições republicanas. É certo que
são apenas folhas de papel; contudo, seus autores realmente acreditavam no que diziam. Da leitura à forma impressa e
desta à conversa os panfletos podiam se espalhar e as ideias
cresciam à medida que se espalhavam. Alcançavam as pessoas comuns e ofereciam vias de acesso ao remoto mundo
da liberdade e dos direitos. O caminho era esse. Qualquer
um que tinha contas a ajustar com a tirania ou uma causa a
defender começava por escrever um panfleto – na Europa e
nas Américas.
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Capítulo II:
Panfletos da Independência
brasileira
Heloisa Murgel Starling
Revolução, por certo, não é a melhor palavra para
descrever a maneira pela qual o Brasil se emancipou. A história da Independência – e da fundação do Império –, contada ainda hoje do ponto de vista da Corte, isto é, do Rio de
Janeiro, nada tem de romântica ou revolucionária. Por aqui
ninguém atravessou os Andes, metido numa guerra de morte em direção a Caracas, como fez Simon Bolívar, em 1813.
Tampouco encaramos um conflito prolongado com a metrópole, e não ocorreram enfrentamentos armados em campo
aberto para selar a Independência, aos moldes da batalha de
Ayacucho, em Pampa de La Quinua, no Peru – embora tenha
havido sangue derramado na Bahia, Piauí, Pará e Maranhão.1
Na verdade, faltou entusiasmo revolucionário ao processo de emancipação comandado pelo Rio de Janeiro – e,
como consequência, à versão da história que reduz esse processo à construção de um Estado unitário e restringe seus
1
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acontecimentos ao triênio 1820-1822. Evidentemente, não há
nada de errado numa Independência como a nossa, que deu
continuidade à monarquia e foi proclamada pelo herdeiro do
trono português com o apoio da burocracia e do corpo militar
no Rio de Janeiro; mas talvez persista um travo de decepção
na imaginação do país. Afinal, sempre existe algum desacerto numa história de emancipação política que carece de um
gesto arrebatadoramente revolucionário, de uma boa dose
de radicalismo ou, ainda, de um genuíno colorido libertário.
Passados cerca de 60 anos do Grito do Ipiranga, em
1888, o pintor Pedro Américo recebeu a encomenda de retratar nesse acontecimento a representação maior da Independência e exaltar, na figura de D. Pedro, a imagem do herói
guerreiro, com a espada desembainhada no momento exato
em que cria a nação.2 Quase todos os brasileiros conhecem
o painel Independência ou Morte, idealizado para figurar com
destaque no Monumento do Ipiranga, hoje o Museu Paulista,
mas a tarefa de Pedro Américo era ingrata – é preciso exagerar na fantasia para imaginar em D. Pedro o mesmo traço
libertário de, por exemplo, San Martin, que estava disposto a
varrer com os espanhóis da parte sul do território americano.
Vista do Rio de Janeiro, a Independência foi pouco
mais excitante que a tramitação de um projeto burocrático,
escreveu o historiador Evaldo Cabral de Mello num artigo que
rendeu polêmica, publicado ainda em novembro de 2000.
2 	
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“O que deveria ter sido nossa revolução nacional, a Independência, foi, na realidade, uma contrarrevolução, comandada
do Rio por um príncipe e empreitada por uma elite de altos
funcionários públicos ameaçada na sua própria existência pelas Cortes de Lisboa”.3 O espaço para gestos revolucionários
era mesmo minguado e o projeto emancipacionista frutificou
na combinação de um punhado de interesses contrariados.
Havia uma massa de empregados na administração pública
desembarcada no Rio de Janeiro quando da transferência da
família real, em 1808 – e essa gente se apavorou diante do
risco de perder seus cargos a partir de 1820, quando as Cortes
portuguesas manifestaram o propósito de reconduzir o Brasil
à condição de colônia. As consequências políticas e financeiras com o retrocesso seriam enormes e isso ameaçava tanto
os burocratas do governo quanto os grandes comerciantes
fluminenses.4 Além do mais, a máquina pública instalada no
Rio de Janeiro gastava a rodo, mas quem pagava as contas
eram as províncias.
No ambiente político em que se criou o sentimento
emancipacionista desses grupos, o projeto da Independência concebeu a ideia de Império e buscou preservar os interesses enraizados em torno do Paço fluminense. Significava
3 	
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Paulo, 19 nov. 2000. p. 14-5.

4 	

MELLO, Evaldo Cabral de. A outra Independência: o federalismo pernambucano
de 1817 a 1824. São Paulo: Editora 34, 2004. Ver também: DIAS, Maria Odila
Leite da Silva. A interiorização da metrópole e outros estudos. São Paulo:
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soberania, é claro. Também incluiu a criação de um Estado
centralizado à escala da América portuguesa, capaz de manter a unidade territorial da antiga colônia, garantir a carga
tributária e trazer ao Império a adesão das províncias, ainda
que com o uso da força. Implantar esse projeto foi mais complicado do que se costuma admitir – e não teve nada de pacífico. Ao contrário, anotou Sérgio Buarque de Holanda: “O 7 de
setembro vai constituir simples episódio de uma guerra civil
portuguesa, e onde se veem envolvidos os brasileiros apenas
em sua condição de portugueses do aquém-mar”.5
Sérgio Buarque identificou parte do problema, mas
a possibilidade de guerra civil contemplava diversos cenários. Um conflito desse tipo no território brasileiro poderia ser
protagonizado tanto por quem defendia a separação quanto
por quem era favorável à união em relação a Portugal e aos
enunciados políticos das Cortes, ou, ainda, por aqueles que
criticavam a viabilidade da implantação da monarquia constitucional no Brasil, a legitimidade da elite fluminense e o projeto de unidade nacional.
Por outro lado, as operações militares conduzidas pelo
Rio de Janeiro no contexto da Independência foram decisivas
5 	
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São Paulo: Difel, 1985. t. II, v. I. p. 13. Ver também: OLIVEIRA, Cecília Helena
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para dar a forma final ao Estado brasileiro. Elas ofereceram
sustentação para a consolidação de D. Pedro como alternativa
de poder a Lisboa; também viabilizaram o caminho do confronto entre a Corte fluminense e as províncias que apoiavam
as tropas portuguesas, como no caso do Grão-Pará, Maranhão e Bahia. No sul, a Banda Oriental já enfrentava uma conjuntura de guerra antes mesmo de ser incorporada ao Reino
do Brasil – tornando-se a província da Cisplatina. Quase em
seguida, foi forçada a optar entre o Rio de Janeiro ou Lisboa;
era uma área estratégica em relação à América espanhola e
porta de entrada para o transporte pelo rio da Prata até as
províncias centrais, como Mato Grosso. Mas as ações políticas
e militares prosseguiram, pelo Brasil afora, até 1824, quando
Pedro I ordenou o ataque, por mar e por terra, aos revoltosos
da Confederação do Equador. Ao final desse ano, todas as
províncias tinham aderido de bom grado à solução imperial –
entendida no sentido de uma unidade ampla e complexa de
natureza política, jurídica e administrativa – e ao sistema de
governo monárquico instalado no Rio de Janeiro, ou se viram
forçadas a isso pela negociação política, pela força militar ou
pela combinação de ambos os fatores.6
Vitorioso, o projeto da Independência garantiu a manutenção da unidade de governo na imensa e desarticulada
6 	
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colônia portuguesa e conseguiu impedir a fragmentação do
território, sobretudo em comparação com a experiência da
América espanhola. Isso foi possível pelo tipo de elite política
existente à época, disposta a comandar o país e atuar diretamente na constituição do Estado imperial.7 A existência de um
grupo de cerca de 500 pessoas, entre ministros, conselheiros
de estado, senadores, presidentes de província e deputados,
concentrado no Rio de Janeiro e recrutado substancialmente
no meio dos setores sociais dominantes, com idêntica composição letrada obtida na mesma instituição – a Universidade de
Coimbra –, teve consequências. As características comuns do
grupo garantiram homogeneidade ideológica e treinamento
profissional aos seus integrantes, reduziram os conflitos intraelite e conduziram suas escolhas. Mesmo atuando dentro
de certas limitações nas decisões políticas, especialmente as
de natureza econômica, essa elite foi bem-sucedida. Sustentou um projeto unitário, proclamou a manutenção da centralidade do antigo território da colônia especialmente durante
os anos regenciais repletos de revoltas, evitou o predomínio
militar na organização do poder, determinou a especificidade
política do Estado que se formou no Brasil e de seu sistema de governo definido por uma monarquia constitucional
representativa.
O protagonismo de uma elite centralizadora em excesso e fortemente conservadora está na matriz da configuração
7 	
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Para os procedimentos de formação do Estado no Brasil, ver: CARVALHO,
José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro de
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do Estado brasileiro. Contudo, ao contrário do que defendia
José Bonifácio de Andrada e Silva enquanto lustrava o sonho
de uma monarquia constitucional gloriosamente implantada
no país a partir do Rio de Janeiro, 8 a América portuguesa não
alimentou nenhuma vocação incoercível de vir a constituir um
vasto Império. Ademais, aspirações autonomistas brotaram
por todo lado. Esse não era o nosso único projeto de emancipação, não estava escrito nas estrelas que a Independência
desembocaria na formação do Estado unitário, e a centralização nunca foi solução desejada em todas as províncias. Tem
mais: no centro dos acontecimentos que culminaram na Independência, abriu-se um ciclo revolucionário que aconteceu
bem longe da Corte fluminense, nas margens do Brasil, por
assim dizer. Emergiu daí um projeto de soberania alternativo integralmente concebido em províncias cujas elites locais
queriam autonomia para escapar ao controle tanto de Lisboa
quanto do Rio de Janeiro.
Em 2004, Evaldo Cabral de Mello nomeou esse ciclo
“A outra Independência”. A história continua pouco conhecida. Antes mesmo de se completar a ruptura com Lisboa, em
1817, a revolução irrompeu em Pernambuco, convocando a
população a aderir a um programa de emancipação libertário
e radical: federalista, voltado para a garantia do princípio do
autogoverno provincial e ancorado na figura de um personagem de forte inspiração republicana – o “cidadão patriota”.
8 	
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No dia 3 de março de 1817, a República foi implantada no
Brasil – na cidade do Recife. Nos anos que se seguiram, os
pernambucanos continuaram em pé de guerra. A província
contestou o projeto de Império brasileiro encabeçado pela
Corte instalada no Rio de Janeiro, com uma longa sequência
de eventos políticos de natureza mais ou menos local: o movimento de Goiana, em 1821; a junta de Gervásio Pires Ferreira, entre 1821 e 1822; a junta dos Matutos, entre 1822 e 1823.9
Como se tudo isso não bastasse, em 1824, Pernambuco hasteou novamente sua bandeira cravejada com representações da República e do federalismo e conjurou nova revolução. A Confederação do Equador reafirmou a autonomia
da província, reimplantou a República e convidou os vizinhos
do Norte a aderirem – Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Paraíba.10 Todos esses eventos martelaram um
mesmo projeto de emancipação política: uma vez desfeita a
unidade do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, a soberania
revertia às províncias onde, aliás, deveria residir. Cabia a elas
negociar um pacto constitucional com a Coroa, no Rio de Janeiro, ou constituírem unidades separadamente sobre o sistema que melhor lhes conviesse.
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Às vésperas da Confederação do Equador, Frei Caneca, um revolucionário de vocação libertária e imaginação
republicana, encarregou-se de alinhavar o formato final do
argumento federalista que Pernambuco vinha elaborando
desde a Revolução de 1817. “Nós estamos, sim, independentes, mas não constituídos”, sustentou, categórico, em 1824,
repisando o discurso em que a autonomia provincial tinha
prioridade sobre a forma de governo: “O Brasil, só pelo fato
de sua separação de Portugal e proclamação da sua independência, ficou de fato independente, não só no todo como em
cada uma de suas partes ou províncias; e estas independentes umas das outras. Ficou o Brasil soberano, não só no todo,
como em cada uma de suas partes ou províncias. Uma província não tinha direito de obrigar outra província a coisa alguma, por menor que fosse; nem província alguma, por menor e
mais fraca, carregava com o dever de obedecer a outra qualquer, por maior e mais potentada. Portanto, podia cada uma
seguir a estrada que bem lhe parecesse, escolher a forma de
governo que julgasse mais apropriada às suas circunstâncias,
e constituir-se da maneira mais conducente à sua felicidade.
Quando aqueles sujeitos do sítio do Ipiranga, no seu exaltado entusiasmo, aclamaram a s. m. i., e foram imitados pelos
aferventados fluminenses, Bahia podia constituir-se república;
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, Ceará e Piauí, federação; Sergipe d’El Rei, reino; Maranhão e Pará, monarquia
constitucional; Rio Grande do Sul, estado despótico”. 11
11

TYPHIS Pernambucano, no XXI, 10 de junho de 1824. In: MELLO, Evaldo
Cabral de (org.). Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. São Paulo: Editora
34, 2001. p. 463-64 (grifos no original). Ver também: CANECA, Frei Joaquim.
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Os anos da Independência foram de crise e de forte
movimentação política – fartos em complexidade e contradições. Ainda não existia nada parecido com a unidade brasileira, mas, pela primeira vez, um grande debate público carregado de polêmica iria se espalhar por toda parte. À medida que
se espalhou também se dividiu; novas ideias foram adaptadas,
outras simplesmente incorporadas. Numa conjuntura como
essa, em que o futuro estava em construção, mas o salto seria no escuro, o debate transitou entre Brasil e Portugal, e só
fez se encorpar, alimentado pela sucessão de episódios que
se acumulavam e pelas inúmeras ocasiões em que a situação
política parecia se agravar de maneira quase irremediável.
Aliás, o que não faltou nessa conjuntura foram os momentos de picos da crise. Em 1820, eclodiu a Revolução constitucionalista do Porto; em 1821, ocorreu o retorno de D. João
VI a Lisboa, seguido do juramento do rei à futura Constituição
elaborada pelas Cortes portuguesas e o início da regência de
D. Pedro. Já em 1822, quando finalmente aconteceu a declaração formal de Independência, a crise ganhou estatuto de
acontecimento, com a aclamação pública do Imperador e a
convocação da Assembleia Constituinte. Manteve o estatuto nos anos seguintes, enquanto D. Pedro procurava mobilizar apoios em torno de sua figura e da autoridade pública
que poderia representar: em 1823, com a derrota das tropas
portuguesas na Bahia e a violenta dissolução da Assembleia

Obras política e litteraria. Recife: Universidade Federal de Pernambuco,
1972. 2 volumes.
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Constituinte; em 1824, com a eclosão da Confederação do
Equador e a outorga da Constituição do Império.
No meio de tamanha efervescência política, as pessoas obrigavam-se a parar para pensar sobre todos esses assuntos ainda que não tivessem voz alguma na condução do
governo e punham-se a conversar umas com as outras, cheias
de indignação e veemência. Havia aí uma novidade e tanto: no
processo de separação do Brasil de Portugal, o debate atraiu
um público interessado em todas as camadas da sociedade.
Para dar forma e consistência a esse mundo de discurso e expressão, a palavra – falada, rabiscada, impressa ou até mesmo
declamada – fez uso de um meio de escrita barata, fácil de circular e de feitura acessível a qualquer um com preocupações
políticas e alguma ambição intelectual – os panfletos. 12
A utilização dessa forma de escrita não era exatamente uma surpresa na paisagem política do Brasil. Ao tempo da
América portuguesa, panfletos circularam, de maneira pontual, em muitas das revoltas que eclodiram com impressionante
regularidade entre o século XVII e a primeira metade do século XVIII. Apareceram na revolta de Beckman, em 1684, no
12

Para uma análise notável e a reunião de panfletos escritos à época
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Maranhão; no Motim de 1666, ou na revolta de 1710, ambas
em Pernambuco; em Minas, em meio ao levante de 1720, em
Vila Rica, e durante os Motins do Sertão do São Francisco,
em 1736. Panfletos difamatórios, pornográficos ou satíricos,
por sua vez, transitavam provocadoramente pelo território da
colônia e começaram a ser documentados por obra do Tribunal do Santo Ofício entre 1587 e 1591.13 Em 1789, o ano da
Conjuração Mineira, o caldo político engrossou e manuscritos
inflamados, com autoria atribuída a negros quilombolas, se
materializaram na cidade de Mariana, apanhando de surpresa
população e autoridades: “tudo o que for homem do Reino há
de morrer. E só ficarão algum velho e clérigos”, 14 ameaçavam.
O poeta Tomás Antônio Gonzaga talvez seja o autor
de um panfleto desabusado, anônimo, composto em versos,
e que circulava na capitania de Minas Gerais desde o final
da década de 1780 – as “Cartas chilenas”.15 Escritas possivel-
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mente entre 1786 e 1789, compostas em versos decassílabos
brancos, é plausível supor que as “Cartas chilenas” também
contaram com a colaboração de outro poeta, Cláudio Manuel
da Costa, na fixação de alguns temas e no aprimoramento dos
versos. O panfleto circulou clandestino, e parte do manuscrito
se perdeu ou foi destruído por Gonzaga quando sobreveio a
repressão aos conjurados mineiros, em 1789 – as Cartas 6 e 7,
por exemplo, estão incompletas e, da Carta 13, só sobraram
29 versos.
As “Cartas chilenas” denunciavam o enriquecimento
ilícito dos funcionários do rei, os abusos da justiça, a cobrança
de taxas e impostos excessivos e arbitrários, o monopólio de
gêneros básicos – e o riso que esse panfleto mobilizou como
arma política produziu estragos irremediáveis na imagem de
suas vítimas. Elas são até hoje um panfleto formidável por
tudo isso e também por outra razão crucial: compõem a mais
completa denúncia de que a sinistra infiltração da corrupção
no interior do sistema de administração colonial português
representava, no fim das contas, um ataque à liberdade e
terminaria por escravizar os colonos e colocá-los à mercê de
uma prática política arbitrária.16
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Em 1798, porém, as autoridades portuguesas descobriram que havia, decerto, coisa pior do que as “Cartas chilenas” – os panfletos da Conjuração baiana trombetearam a
sedição em uma linguagem perigosamente nova.17 Até então,
panfletos serviam para convocar a população de colonos a
reagir contra os impostos, ou abusos de autoridades. A exceção foi naturalmente as “Cartas chilenas”, empenhadas em
denunciar o próprio sistema de administração colonial português e o papel desproporcionalmente influente que a corrupção desempenhava no interior desse sistema. Contudo, existe
uma diferença importante entre as “Cartas chilenas” e os panfletos da Conjuração baiana: o escopo revolucionário destes
últimos foi bem maior. Nas Minas, o panfleto consistiu em um
suporte de divulgação para uma denúncia ser feita, o mais
vigorosamente possível. Em Salvador, os panfletos tinham todos os ingredientes de um programa político genuinamente
empenhado em preparar a revolução. Pior: exortavam a população a agir.
Os panfletos baianos eram curtos, diretos e de estilo
tosco. Mas, justiça seja feita, afiadíssimos. Eles buscaram animar uma conduta popular em qualquer circunstância contrária
à Coroa portuguesa e desencadear a luta pelo poder em diferentes lugares da sociedade; seu objetivo era contribuir para
a instalação de uma “República Bahinense”, diziam. Boa parte
17
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Para os panfletos de 1798, ver: TAVARES, Luís Henrique Dias. História da
sedição intentada na Bahia em 1798 (“A conspiração dos alfaiates”). São
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francesa no movimento democrático baiano de 1798. Salvador: Editora
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dos panfletos que sobreviveram ao século XVIII foi redigida
à maneira de “Avisos”, um tipo de escrito político por meio
do qual os conjurados procuraram detalhar a linha de seu
programa revolucionário. Um conjunto menor de panfletos
sobreviventes intitulava-se “Prelos”. Nesse caso, a linguagem
era ameaçadora, mais de incitamento que de mobilização, e
os conjurados recorriam a eles sempre que desejavam anunciar um conjunto de medidas que gostariam de ver aplicado
ao cotidiano de Salvador – de preferência, imediatamente.
“Prelos” e “Avisos”, porém, confirmavam a livre disposição dos
rebeldes de assumir uma voz pública na América portuguesa.
Os panfletos baianos tinham essa função: apresentaram as
formas pretendidas de organização do poder republicano em
caso de vitória da Conjuração, exigiram o direito de cidadania
no Império português e convocaram a plebe urbana de Salvador a se colocar em insurreição.18
Entre o século XVIII e o século XIX, panfletos representavam um gênero de literatura política que funcionava, ao
mesmo tempo, como um meio de expressão escrita e uma
modalidade de comunicação – foi dessa forma que muito do
debate da Independência apareceu e circulou entre os brasileiros.19 A escrita de um panfleto, porém, nunca segue um
18
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padrão determinado: pode ser prosa ou verso. A oralidade é
uma presença marcante entre nós ainda hoje, mas no século
XIX declamar poesia virou febre que alcançava praticamente
a sociedade inteira. À época da Independência recitavam-se
panfletos em versos nas festas públicas, nos teatros, em saraus domésticos, nas tabernas, nas estalagens, nos prostíbulos – as “casas de alcouce”, como se dizia então. É certo que
havia muito amadorismo por trás da feitura do poema – ou,
melhor dizendo, da versificação – e o resultado literário pode
soar afetado e desenxabido ao ouvido contemporâneo.
O autor, contudo, não queria nem saber. Maus poetas
são frequentemente bons oradores e panfletistas, diz Antonio Candido, e no calor da controvérsia os versos brotavam
cheios de vigor, compunham novos argumentos, provocavam
réplicas e tréplicas.20 O objetivo era esse. Ninguém ali era indiferente à literatura, mas a maior parte dos autores servia-se
de fartas doses de patriotismo retórico e estava convencido
de que um panfleto só acerta o alvo depois de uma forte rajada de argumentação política.

O diabo na água benta: ou a arte da calúnia e da difamação de Luís XIV
a Napoleão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; REYNOLDS, Reginald
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Pamphleteers: from the French Revolution to the Nineteen-Thirties. London:
Allan Wingate, 1951. v. 2
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O verso funcionava como uma espécie de ruído de
fundo, o acompanhamento inevitável da escrita política. Esse
tipo de efeito em que o leitor se perde num labirinto de muita afetação e um punhado de significados verdadeiros é recorrente em um padrão específico da escrita – os panfletos
celebratórios. O gênero está bem representado, neste livro,
no panfleto intitulado “Ao Senhor D. João VI Rei do Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarves, oferece Gabriel dos Santos Neto, moço fidalgo com exercício”. O canto laudatório foi
composto no Rio de Janeiro, em 1822, e, tudo indica, a intenção do autor era interessada: buscava trocar versos contra
favores.
O adulador sabia que precisava ganhar o jogo da ilusão e, para tanto, incluiu, no seu canto, um artifício literário
que fez toda a diferença: ele se colocou em evidência, expôs
seu mérito e declarou-se distinguido pelo soberano que o
destinou à seleta sociedade da Corte. Ao mesmo tempo em
que disse tudo isso, tratou igualmente de assegurar ao rei a
profunda infelicidade que atingiria a todos, caso se consumasse a separação entre Brasil e Portugal. A força do panfleto
reside nessa dobra: ao celebrar D. João e suas virtudes, os
versos denunciam a cegueira escandalosa que grassa de um
e de outro lado do Atlântico, com portugueses e brasileiros
incapazes de reconhecer a indivisibilidade do Império e manifestar amor incondicional ao seu soberano. A lisonja, nesse
caso, é política: diviniza o rei, tranquiliza D. João VI, desmascara a verdade – o olhar prevenido do autor sabe reconhecer
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o verdadeiro e o falso, o bem e o mal e se refugia na adulação para promover o Império e devolver os súditos do rei à
razão.21
A escrita de um panfleto incorpora uma grande variedade de gêneros: tratados sobre teoria política e ensaios
sobre história, sermões, correspondência, discursos, fábulas,
diálogos e poemas. Na conjuntura da Independência também
surgiram panfletos na forma literária do Elogio, do Manifesto e das Cartas. 22 O Elogio diz da arte de mostrar, de fazer
mostra ou ostentação na cena pública. Esse propósito torna o
elogio um gênero político por excelência. Ele se baseia no julgamento de algum valor; pode propagar ou reforçar, injetar,
modificar e até mesmo criar um valor. Mas em qualquer dos
casos é preciso que o valor esteja enraizado na linguagem
comum da sociedade para que ela partilhe da sua evidência.
O Manifesto, por sua vez, é uma modalidade de escrita direta
e, se possível, bem afiada, dirigida às autoridades com um
objetivo claramente definido: atacar uma medida do governo, cobrar providências, ver atendida uma exigência. Tal como
ocorre com o Abaixo-Assinado, o Manifesto tem função de
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Para a linguagem da adulação, ver: STAROBINSKI, Jean. “Sobre a adulação”.
In:___. As máscaras da civilização: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras,
2001. Ver também: BAILYN, Bernard. As origens ideológicas da Revolução
Americana. Op. cit.
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Ver: BAILYN, Bernard. As origens ideológicas da Revolução Americana. Op.
cit. Ver, também: DARNTON, Robert. A história do libelo político. In:___. Os
best-sellers proibidos da França pré-revolucionária. Op. cit. Para os gêneros
mais utilizados, no Brasil, à época da Independência, ver: CARVALHO, José
Murilo de; BASTOS, Lúcia; BASILE, Marcello (org.). Guerra literária: Panfletos
da Independência (1820-1823). Op. cit.

mobilização – em geral visa agregar setores diversos da população em torno de uma demanda comum.
Tanto o século XVIII quanto o século XIX concederam
especial atenção à correspondência como gênero de escrita e os panfletos se aproveitaram largamente disso.23 Cartas
são um chamariz e uma advertência: avisam ao leitor o que
deve esperar do panfleto e como lê-lo. O procedimento faz
parte do sistema literário de duas Cartas, incluídas neste livro. Ambas compostas em 1823, as Cartas foram intituladas
“Correspondência do Tio Lopes com Gervásio Pires Ferreira” e “Carta segunda escrita a Gervásio Pires Ferreira por um
muito seu apaixonado”. O alvo imediato dos panfletos era a
conjuntura política em Pernambuco; o autor abusa do uso do
anonimato que faculta às Cartas falarem por si mesmas e do
apagamento da marca ficcional que permite criar o artifício
da credibilidade.
Os grupos políticos se engalfinhavam no Recife, e
as Cartas tinham lado: contra os defensores do autogoverno
provincial, contra a adesão da província ao projeto de monarquia constitucional proposto pelo Rio de Janeiro e a favor
23

Para a importância da atividade de escrever cartas no período e suas
características como gênero literário, ver: MIRANDA, Tiago C. P. dos Reis.
A arte de escrever cartas: para a história da epistolografia portuguesa no
século XVIII. In: GALVÃO, Walnice Nogueira; GOTLIB, Nádia Battella (org.).
Prezado senhor, prezada senhora: estudos sobre cartas. São Paulo: Companhia
das Letras, 2000; CHARTIER, Roger. As práticas da escrita. In: ARIÈS, Philippe;
CHARTIER, Roger (org.). História da vida privada: da Renascença ao século
das Luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. v. 3. Para uma reflexão
sobre a importância desse gênero de escrita, ver: GOMES, Angela de Castro
(org.). Escrita de si, escrita da história. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2004
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do Império luso-brasileiro. O artifício literário utilizado pela
escrita dos panfletos para assentar sua artilharia é engenhoso:
o autor fez do destinatário um personagem duplo. O primeiro
recebedor, devidamente nomeado, é ficcional, e o indivíduo
por trás da máscara literária provavelmente ainda estava preso, em Lisboa, acusado de tramar contra as Cortes. Gervásio
Pires Ferreira, o destinatário ficcional, presidiu a Junta civil
eleita, formada por sete membros, vários deles egressos da
Revolução de 1817 – inclusive seu presidente.24 A “Junta de
Gervásio”, instalada entre 1921 e 1922, foi o resultado mais
vistoso da insurreição de Goiana que depôs o governador Luís
do Rego Barreto e instituiu um governo de viés francamente
autonomista na província. O remetente, por seu lado, era só
hostilidade: estava persuadido das intenções republicanas de
Gervásio – a quem considerava igualmente insurreto, traidor
e corrupto. Mais grave: acusava o presidente da Junta de ser
o principal responsável pelo recrutamento de tropas armadas
de “negros, mulatos e brancos” com a finalidade de insultar e
atacar a comunidade portuguesa no Recife.
O segundo destinatário, o leitor, esse, sim, é real. O
artifício literário das Cartas se desdobra no manejo ficcional
de dois procedimentos que têm por alvo esse recebedor que
nunca é nomeado. De um lado, a palavra é apresentada como
24
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Para junta de Gervásio e seus eventos, ver: MELLO, Evaldo Cabral de. A
outra independência: o federalismo republicano de 1817 a 1824. Op. cit.
(especialmente capítulo 2). Para os conflitos entre autonomistas e adesistas
em Pernambuco, ver também: SILVA, Luiz Geraldo Santos da. O avesso da
Independência: Pernambuco (1817-24). In: MALERBA, Jurandir (org.). A
Independência brasileira; novas dimensões. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

garantia da verdade do que é dito; de outro, o remetente é
encarado à maneira de um orador cujo desempenho retórico
deveria convencer por completo seu verdadeiro destinatário,
o leitor. O autor precisa fornecer credibilidade o mais vigorosamente possível à narrativa e persuadir o leitor de que está
diante de um documento – o panfleto sustenta a confiança no
estatuto de verossimilhança e cumplicidade próprio à atividade de escrever cartas. Com um acréscimo: o efeito de verdade
produzido por esse gênero de escrita não tem de ser provado
ou demonstrado. Cabe ao leitor acreditar.
Criativo ou enfadonho, nenhum panfleto esgota suas
revelações apenas no enunciado da finalidade imediata buscada pelo autor. Eles dizem muito sobre as pessoas que os
escreveram. Além disso, costumam oferecer informações preciosas acerca da conjuntura histórica e da sociedade da época – quais eram seus temas e preocupações mais instigantes.
Nesse aspecto, as Cartas são reveladoras. Dão notícia da intensidade imaginativa e da durabilidade dos efeitos produzidos pelo projeto republicano da Independência sobre a vida e
o comportamento político de uma larga população pobre de
índios e descendentes de africanos livres e libertos, que vivia
em uma sociedade hierárquica, escravista e profundamente
desigual.
A Revolução de 1817 tinha aberto um tempo novo
de participação política no Recife, e as Cartas narram o modo
como essa população se mobilizou para garantir seu ingresso
no espaço público. Formaram milícias de “pretos” e “pardos”
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– denominados “batalhões ligeiros”, por sua presteza em correr às armas – decisivas, no plano militar, para anular as forças
monarquistas e sustentar o governo provincial, vale dizer, a
“Junta de Gervásio”, contra a força armada que continuava
acantonada na cidade sob as ordens de oficiais reinóis. O autor das Cartas podia até estar indignado com a emergência
política dos setores populares, mas seus panfletos revelam
bem mais do que apenas braveza senhorial; eles dizem muito
sobre o grande medo que atormentava a população branca
de Pernambuco. Na noite do dia 3 de dezembro, narra uma
das Cartas, ocorreu uma grande assuada feita por “300 negros, mulatos e brancos que, entre a música de infernais chocalhos, matracas e outros instrumentos desta natureza”, saíram às ruas do Recife. Alguns (os brancos) gritavam: “Morram
os puças” (um termo pejorativo para nomear os portugueses);
outros (os negros) bradavam: “Branco não pode conosco, tem
medo de nós”. Juntos, anunciavam, em alto e bom som: “Viva
a Liberdade”.
Todo tipo de volteio retórico era usado na escrita dos
panfletos; o mais frequente, a fácil assimilação do uso da citação. Em geral, tratava-se de um recurso decorativo: servia ao
autor para exibir autoridade e fazer crescer em importância
seu arrazoado. Isso explica, ao menos em parte, a apropriação
superficial ou mesmo fora de propósito para a exposição do
argumento, da batelada de referências a autores estrangeiros de épocas e fontes intelectuais distintas. Amparar-se no
prestígio de um nome famoso – de preferência, originário da
Antiguidade romana – foi uma técnica de retórica usual entre
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os panfletistas brasileiros, no início do século XIX. Mas não sabemos com certeza a razão dessa escolha. Podia ser fruto do
conhecimento mais restrito que eles tinham à mão. Ou, talvez,
a história política de Roma fosse, de fato, capaz de prender a
mente e espelhar um ideal para autores brasileiros à época da
Independência.
De qualquer modo, é preciso considerar um aspecto.
O apreço retórico, ao menos no caso do Brasil, ocorreu como
extensão do civismo setecentista, arraigado na Ilustração. E
foi igualmente tributário dos panfletos produzidos, na América do Norte, pelo movimento de Independência das Treze
Colônias Inglesas e, na Europa, durante a Revolução Francesa
– nos dois eventos é fácil perceber a idealização retrospectiva
de Roma. Os escritos dessa época tendiam para formas clássicas, esclarece Antonio Candido, para quem essa obsessão
dos escritores brasileiros durante a primeira metade do século XIX traduz, mais do que a mera exibição, um “sentir novo a
requerer verso antigo”. 25 Melhor dizendo: o patriotismo concentrado em torno da Independência já vinha consagrado nas
formas rotinizadas pela tradição clássica e, por esse motivo,
não abriu novos caminhos a escrita dos panfletistas.
Ainda assim, eles andaram exagerando. Ao menos
nos panfletos deste livro chama a atenção do leitor a profusão
25

CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos
(1750-1880). Op. cit. p. 281. Ver também: BAILYN, Bernard. As origens
ideológicas da Revolução Americana. Op. cit; CARVALHO, José Murilo
de; BASTOS, Lúcia; BASILE, Marcello (org.). Guerra literária: Panfletos da
Independência (1820-1823). Op. cit. v. 3.
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de referências a personagens da República Romana. Reunidos
num bloco, talvez sejam indicativos de algo próximo a uma
visão de mundo própria aos autores da época, ou forneçam
uma pista sobre a seletividade de interesses que movia os
panfletistas da Independência. De resto, esses personagens
pertenciam ao acervo comum das pessoas instruídas em todos os lugares. No caso dos panfletos, contudo, a familiaridade com a República Romana parece ser geral: são diretamente citados, entre outras personalidades, desde Décimo Júnio
Bruto, um dos líderes da conspiração que culminou no assassinato de Júlio César, a um general, Cneu Cipião. De permeio,
aparecem os nomes de Cina, quatro vezes cônsul; os irmãos
Graco Caio e Tibério, tribunos da plebe; Marco Fúrio Camilo,
nomeado quatro vezes ditador; o professor de retórica Marco
Fábio Quintiliano; Cícero, cônsul, senador e orador notável.
Além das personalidades da República Romana, autores mais próximos no tempo, com origem no Iluminismo europeu, são igualmente mencionados em citações espalhadas
no conjunto dos panfletos reunidos para este livro. A literatura política assumiu papel de destaque, e sua influência vinha
de qualquer lado do espectro ideológico da época. Um panfletista, como o autor das Cartas, contrário à Independência e
favorável à obediência à Constituição e ao rei de Portugal, não
teve dúvidas na hora de escorar suas críticas ao projeto de autogoverno provincial defendido pelos autonomistas. Cravou
uma citação bem escolhida de Edmund Burke, o pensador
que está na matriz da tradição conservadora: “a linha especulativa da demarcação em que se deve findar a obediência e
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começar a resistência ao governo é sutil e não fácil de definir”,
escreveu. Muito do sentido do conservadorismo de Burke está
referido ao fato de que, para ele, a Constituição representa o
contrato voluntário entre os indivíduos pelo qual a sociedade
é criada.26 Por consequência, ela é um imperativo para todos
os membros dessa sociedade e sua defesa e continuidade impede aquilo que o autor das Cartas mais temia na atuação
da “Junta de Gervásio”: a resistência ao governo, momento
de decadência e degradação da ordem constituída e rebaixamento da tradição social e constitucional.
Nem todo mundo, porém, era conservador. Havia
panfletistas radicais e seus escritos extraíram citações vindas
da outra ponta do debate, originárias dos reformadores e críticos sociais do Iluminismo e do pré-Iluminismo europeu. A
importância política dessas citações talvez não esteja tanto
na originalidade do argumento, mas em sua enunciação em
voz alta. Autores referênciados nos panfletos, como Voltaire e
Locke, foram execrados pela Igreja e pela Coroa portuguesa
e durante muito tempo suas ideias só circularam, no Brasil e
em Portugal, por canais subterrâneos. Pelo menos até 1770,
a Real Mesa Censória criada pelo Marquês de Pombal para
substituir os três tribunais de censura – o Tribunal Ordinário, a
Inquisição e o Desembargo do Paço – manteve a condenação
das obras de Voltaire, crítico feroz da intolerância religiosa e o
idealizador de um modelo ideal de soberano, devotado à boa
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Para Burke, ver: MACPHERSON, C. B. Burke. Madrid: Alianza Editorial, 1980.
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administração dos negócios públicos e ao aperfeiçoamento
das artes e das ciências.27
Já o argumento revolucionário de John Locke, defensor da tese de que a única fonte legítima para o poder é o consentimento expresso dos governados, transitou em Portugal
de duas maneiras: clandestinamente, por iniciativa e risco dos
grêmios estudantis; ou moderadamente embutido na obra de
Luís Antônio Verney, o “Verdadeiro método de estudar”, uma
inacreditável compilação de praticamente todas as áreas do
saber e tributária do pensamento de Locke, em especial do
“Ensaio sobre o entendimento humano”, publicado em 1690.28
E talvez a enxurrada de citações cumprisse outra função, mais
modesta, a considerar uma população que começava a tomar
gosto pela participação política. Embrulhadas num panfleto
mais ou menos impetuoso, as citações acendiam a curiosidade do leitor e, possivelmente, animaram alguns brasileiros a
se lançarem sobre esses autores na primeira oportunidade.
Não é pouco; mas está longe de dar conta do esforço criativo dos panfletos como a principal ferramenta para a
realização de um grande debate político sobre o momento
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Para censura, ver: BASTOS, José Timóteo da Silva. História da censura
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português. Lisboa: Moraes Editores, 1983; VILLALTA, Luiz Carlos. Usos do livro
no mundo luso-brasileiro sob as Luzes: reformas, censura e contestações. Belo
Horizonte: Fino Traço, 2015; STARLING, Heloisa Murgel. Ser republicano no
Brasil Colônia: a história de uma tradição esquecida. Op. cit. (especialmente
capítulo 3).

em que o Brasil começou a existir como país. Centenas deles
abasteceram a população de palavras, conceitos e imagens
que formaram um novo vocabulário para o mundo público
– e isso aconteceu num período de tempo curto. Grupos insatisfeitos nas províncias ou na Corte fluminense puderam
vocalizar suas demandas fora das instituições estabelecidas,
e, no âmbito dos espaços de sociabilidade política – o espaço
público –, as pessoas comuns descobriram suas próprias opiniões e pontos de vista, firmaram compromisso com a pátria
e compartilharam formas de ação.
Ao leitor contemporâneo o significado de alguns termos que informavam esse novo vocabulário pode provocar
estranheza, mas é o caso de ficar atento. A linguagem dos
panfletos condensa nos vocábulos o contexto político e social
no qual a palavra é usada – seu significado está associado às
experiências do contexto no qual se inserem. É fácil conferir. A
palavra “liberal”, por exemplo, desembarcou no Rio de Janeiro
e no Recife vinda da Espanha, onde foi fartamente utilizada
nas Cortes de Cádiz, durante os debates para elaboração da
Constituição de 1812 – a Constituição de Cádiz, como ficou
conhecida. “Liberal” servia, à época da Independência, para
nomear qualquer pessoa disposta a defender a liberdade,
combater a tirania e se insurgir com a condição de opressão
colonial. Designava o indivíduo ou os membros de um grupo
“que tinham sempre o vocábulo liberdade em seus lábios, e
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que passavam a apelidar o grupo oposto com o termo pejorativo de servis”.29
Já “Liberalismo” indicava – e acentuava – o conjunto
de qualidades que guiavam a prática política própria a um liberal: certa disposição de alma que lhe permitia reconhecer o
direito alheio mesmo com prejuízo pessoal; o sentimento generoso de desprezar vantagens individuais quando se tratava
do bem geral; a aplicação da justiça como fonte de virtude.
A palavra “iliberal” também circulava no Brasil no início do
século XIX. Era usada para nomear um sujeito infenso à liberdade, mas não necessariamente defensor do absolutismo – a
esse chamavam por “Corcunda”, de tanto se abaixar diante do
poder do príncipe. 30
“República” e “Democracia” eram ambas palavras arregimentadoras. Encarnavam o combate ao tirano e a uma
velha ordem monárquica repleta de instituições corrompidas,
e desencadeavam as energias cívicas de uma população ávida e impaciente por participação na condução dos negócios
públicos. “Democracia” designava a maneira como as pessoas poderiam se organizar como iguais, em espaços criados
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Para o significado de “liberal” e termos associados, ver: NEVES, Lúcia Maria
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especialmente para permitir-lhes considerar seus próprios
assuntos e, em seguida, decidir sobre o curso da ação que
iriam tomar. A convicção de que pessoas comuns poderiam
governar a si próprias em fóruns ou assembleias destinados
a propiciar essas condições foi mobilizada no Brasil, pela primeira vez, em 1789, na Conjuração do Rio de Janeiro;31 de
certa maneira, estava próxima do significado que hoje atribuímos ao conceito.
A ideia de Democracia era ameaçadora por aquilo que
evocava: a igualdade entre diferentes. Por conta disso, muita
gente não enxergava nela nada de bom. Pedro I, por exemplo,
tinha horror ao assunto: “Algumas Câmaras das Províncias do
Norte deram instruções aos seus Deputados, em que reina
o espírito democrático. Democracia no Brasil! Neste vasto e
grande Império é um absurdo”,32 declarou, solenemente, na
“Proclamação sobre o procedimento de várias Câmaras”, em
19 de julho de 1823.
D. Pedro estava definindo Democracia para deputados que assumiam suas cadeiras na Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império, como um estado de anarquia:
a multidão é senhora de si para fazer o que quer ou o que
31

Para significado de Democracia na Conjuração do Rio de Janeiro, ver:
TUNA, Gustavo Henrique. Silva Alvarenga: representante das Luzes na
América portuguesa. São Paulo: USP, 2009 (Tese de doutorado). STARLING,
Heloisa Murgel. Ser republicano no Brasil Colônia: a história de uma tradição
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bem entende e o povo está dissolvido na brutalidade do próprio desejo. É bem verdade que ele reconhecia a Democracia
como a figura extrema da afirmação da soberania popular.
Sua aversão ao assunto vinha das consequências que extraía
desse reconhecimento: o povo se entusiasma e, enquanto
isso, a liberdade se autorrevoga e a tirania se instala. Por esse
motivo, insistia Pedro I, o Brasil necessitava de uma Constituição, mas não precisava de Democracia: “Uma Constituição
que, pondo barreiras inacessíveis ao Despotismo quer Real,
quer Aristocrático, quer Democrático, afugente a anarquia e
plante a árvore daquela liberdade, a cuja sombra deve crescer a União, Tranquilidade e Independência deste Império que
será o assombro do mundo novo e velho”,33 discursou, em 3
de maio de 1823, no primeiro Parlamento brasileiro.
“Patriota”, por sua vez, combinava uma paixão política com um dever moral, articulando tudo isso à reivindicação
de autogoverno.34 A palavra ganhou força, consolidou seu uso
no repertório dos panfletos e identificava um sujeito capaz de
admitir ser possível compatibilizar a existência de um território
nativo e ancestral com o reconhecimento de que o convívio
entre os homens demanda a construção de um modo próprio
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de viver livre numa cultura comum. No Rio de Janeiro ou no
Recife, ser patriota significava ser “cidadão”: incluía desfrutar
de um igualitarismo militante entre pessoas que pensavam da
mesma forma, participar do debate público em meio à efervescência política, não passar despercebido entre iguais nem
permanecer anônimo na cena pública.
Conceitos estão associados às palavras e foram amplamente definidos e debatidos pelos panfletos. Em meio à
disputa política, os termos utilizados eram selecionados entre
uma pluralidade de fontes e aplicados de modo a compor
um vocabulário capaz de explicar para as pessoas a situação
em que viviam e fornecer recursos eficazes de intervenção na
vida pública. É certo que o projeto vitorioso da Independência
que está na matriz da configuração do Estado brasileiro foi
centralizador em excesso e fortemente conservador. Manteve o escravismo, a monarquia e a dominação senhorial. Mas
a linguagem dos panfletos, se forneceu as bases para esse
projeto, também colocou em circulação não apenas ideias e
expressões discordantes, como uma crítica avassaladora a ele.
E certamente é mais complicado do que isso. Os panfletos
contam a história de uma ideia de país buscando tornar-se
realidade, no longínquo século XIX. Vale a pena conhecer essa
história. Para pensarmos no que estamos fazendo hoje.
Nota da autora: Esse texto é uma versão modificada e
expandida da resenha “A outra Independência”, publicada na
revista Quatro cinco um, em 5 de setembro de 2019.
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Panfletos e notas introdutórias

Spix, Johann Baptist von; Martius, Karl Frie-

Parte I – Grão-Pará

drich Philipp von. Reise in Brasilien . München: Gedruckt bei M. Lindauer, 1823.

Nota Introdutória.
Últimos dias do governo do
Conde de Vila Flor no Grão-Para’
Valquíria Ferreira da Silva

Refutação do artigo inserido no Portuguez Constitucional
de 24 de outubro de 1820 numero 28 contendo a
narração dos factos praticados com Manoel da Costa
na cidade do Pará. Na Typographia Regia, 1821.
Em 24 de agosto de 1820, apoiados por juristas e outros
setores da população, militares reunidos no Campo de Santo
Ovídio, na cidade do Porto, declararam: “Criemos um governo provisório, em quem confiemos. Ele chame as Cortes, que
sejam o órgão da Nação, e elas preparem uma Constituição,
que assegure os nossos direitos. (...) Viva o nosso bom rei!
Vivam as Cortes e por elas a Constituição”.1 As proclamações
e a criação de uma Junta Provisional no Porto marcaram o
início do movimento liberal, em Portugal. Seus protagonistas
1

“Proclamação”, In: Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação
Portuguesa, tomo I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1883, p. 6.
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consideravam que algumas das decisões tomadas por Dom
João VI haviam provocado a decadência do Reino – entre elas
sua permanência no Rio de Janeiro – e somente deputados
eleitos conseguiriam restaurar uma monarquia degradada
pelo despotismo. Em 15 de setembro, foi a vez de Lisboa dar
vivas à Revolução do Porto e organizar um governo interino.
O Conselho de Regência foi afastado e uma Junta unificada
organizada com dupla missão: administrar e organizar o Soberano Congresso. Além de uma Constituição, reivindicavam
o retorno imediato do monarca e toda a família real. A notícia
só chegou ao Brasil no mês de outubro.
A primeira província brasileira a se posicionar favoravelmente ao novo governo de Lisboa, a 1° de janeiro de 1821,
foi o Grão-Pará. Antecedeu, até mesmo, a própria instalação
das Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação
Portuguesa, em 26 de janeiro de 1821. O isolamento geográfico da capitania em relação ao Rio de Janeiro e o estreito
vínculo político-econômico com Portugal estão entre os fatores que mais contribuíram para sua adesão instantânea aos
liberais portugueses.
Quando o governador Antônio José de Sousa Manoel
de Meneses de Noronha, o Conde de Vila Flor, chegou ao
Grão-Pará, em 1817, a capitania passava por um momento
de instabilidade social e política. Desde 1809, após Dom João
decidir retaliar a invasão das tropas napoleônicas em Portugal, um contingente militar ocupava Caiena, na Guiana Francesa. Com o fim do conflito em 1817 e a restituição da região
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à França, o retorno das tropas à capitania preocupava o governador. O Conde temia que a convivência entre os soldados
recém-chegados e a população local expandisse a circulação
de ideias revolucionárias francesas na capitania. Vila Flor chegou mesmo a decretar o uso, pelos membros das tropas que
ocuparam Caiena, de uma braçadeira negra com um “C” inscrito em branco. O pretexto era homenageá-los, mas a faixa
permitiria a imediata distinção desses soldados dos demais. E
não era só isso. O perigo revolucionário poderia chegar também por Pernambuco. Nesse mesmo ano, um levante tomou
o Recife. Os revolucionários opunham-se, principalmente, aos
pesados tributos impostos pela Corte no Rio de Janeiro à capitania. Implantaram um governo provisório, proclamaram a
República, estabeleceram a igualdade de direitos e a tolerância religiosa. Por receio do movimento alcançar o Grão-Pará,
o governador proibiu a liberação, no porto de Belém, de navios vindos de Pernambuco, antes de ficar comprovado que
o proprietário não havia se envolvido no levante. Somados a
essa tensão, os conflitos por poderes políticos e econômicos
entre os membros das elites locais se acirraram consideravelmente. De um lado estavam os interesses dos brasileiros, em
sua maioria extrativistas, e do outro os negociantes, majoritariamente portugueses.
No momento em que as notícias sobre a Revolução
do Porto chegaram, o Conde de Vila Flor estava de licença
no Rio de Janeiro e a capitania era governada por uma Junta de Sucessão. Aderir aos liberais portugueses poderia ser
considerado crime de lesa-majestade. Caso o movimento
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fracassasse, seus apoiadores ficariam sujeitos a violenta repressão. Por outro lado, o retorno do centro do Império a
Lisboa favoreceria os negócios, pois a ligação comercial com
Portugal era muito mais próxima que com o distante Rio de
Janeiro. O apoio à Revolução do Porto foi tramado em encontros secretos e decidido em reunião na véspera do ano novo,
em 31 de dezembro de 1820. No dia seguinte, Regimentos de
Infantaria e Milícia ocuparam o largo do Palácio do Governo
com vivas à Constituição, ao Rei e à religião. A Junta de Sucessão foi convocada e destituída, assim como o governador
Conde de Vila Flor. Uma nova Junta Provincial composta por
negociantes vinculados ao comércio atlântico e por militares
dissidentes foi formada. Capitaneada por uma testemunha da
Revolução do Porto, Felipe Patroni, um ex-estudante de direito de Coimbra, a iniciativa foi justificada pela insatisfação
geral com os governos despóticos a quem atribuíam o estado
de abandono e atraso em que se mantinha a região desde o
período colonial. A Junta garantiria a participação direta “dos
filhos beneméritos do Pará” na administração, como afirmou
Patroni. Homens com capacidade para governar baseados no
mérito e não apenas na nobreza.
O panfleto Refutação do artigo inserido no Português
Constitucional de 24 de Outubro de 1820, n. 28, contendo a
narração dos fatos praticados com Manuel da Costa na cidade
do Pará apresenta duas versões para a atuação do governador Antônio José de Souza Manuel de Menezes de Noronha
à frente do Grão-Pará. Uma delas foi publicada em outubro
de 1820 no periódico Português Constitucional n. 28 pelo
negociante Manuel da Costa, preso no Limoeiro em Lisboa.
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Nela, em nome dos verdadeiros Constitucionais e dos bons portugueses, o autor denuncia o grau de elevação a que se tem
chegado no Brasil o despotismo. A segunda versão refuta os
argumentos apresentados por Manuel da Costa. A anônima
testemunha ocular do governo de Vila Flor, baseando-se principalmente na voz pública, tenta convencer o leitor das más
intenções de Manuel da Costa, cujo objetivo era desacreditar
o Governador do Pará, o Excelentíssimo Conde de Vila Flor.
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Parte II – Maranhão

Gomes, Bernardino Antonio. Observações botanico-medicas sobre algumas plantas do Brazil, escritas em latim, e portuguez: e oﬀerecidas à
Academia Real das Sciencias por Bernardino Antonio Gomes. Vol. 1. Lisboa: Na Typograﬁa da Academia Real das Sciencias, 1803.

Nota Introdutória.
Pinto da Fonseca e a adesão do
Maranhão à Revolução do Porto
Valquíria Ferreira da Silva

Senhor. Na Officina da viuva de Lino da Silva Godinho, 1821.
As províncias do Maranhão e Grão-Pará desfrutaram
de ampla autonomia administrativa até a independência do
Brasil em 1822, quando comparadas às demais. Durante boa
parte do período colonial, a América portuguesa esteve dividida em duas unidades governamentais com jurisdições autônomas: Estado do Brasil e Estado do Maranhão e Grão-Pará.
Essa última existiu até 1774 e sua influência territorial chegou
a abarcar uma área que ia de uma parte da capitania do Ceará até o extremo norte da região amazônica, próximo aos
domínios espanhóis. Era administrada por um governador ou
por um capitão-geral, subordinado diretamente a Lisboa. Em
muitos casos, esse hábito de se reportar às sedes de instituições na Europa continuou, mesmo depois da transferência da
Corte para o Rio de Janeiro em 1808.

Em 6 de abril de 1821, antes que as autoridades locais
soubessem da decisão de Dom João VI de regressar a Portugal, o governador do Maranhão, Bernardo da Silveira Pinto da
Fonseca (1818-1822), conhecido por sua fidelidade à família
real, optou pela adesão da capitania à Revolução do Porto.
A principal demanda dos revolucionários era justamente limitar o poder dos Bragança por meio de uma Constituição.
Seu apoio aos constitucionalistas foi visto com desconfiança e
gerou a impressão de panfletos – em Lisboa e no Maranhão –
que o acusavam de usar a adesão como estratégia para manter-se no poder. Pinto da Fonseca justificou ser essa a única saída capaz de conter os ânimos exaltados. Esse episódio
escancarou o choque de interesses entre os dois principais
grupos políticos da região, os partidários de Pinto da Fonseca
e seus opositores, conhecidos respectivamente como ‘despóticos’ e ‘constitucionais’.
A primeira grande contenda entre esses grupos ocorreu logo após a adesão às Cortes de Lisboa, no dia 13 de
abril de 1821, em função da eleição da Junta Provincial que
deveria substituir o governador, conforme os princípios liberais defendidos pelos revolucionários portugueses. A Junta
daria fim a um costume do Antigo Regime que creditava à
figura do monarca a escolha dos administradores das antigas capitanias coloniais. Contudo, os dias que se seguiram
ficaram marcados por abaixo-assinados, denúncias, convocações, panfletos afixados em postes, debates em boticas e
outros estabelecimentos comerciais, prisões, intimidações,
deportações e arranjos políticos. Os aliados do governador
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garantiram a inviabilização das eleições para o novo governo.
Dessa forma, Pinto da Fonseca, revestido pelos ares constitucionais atribuídos por seu anunciado apoio à Revolução do
Porto, foi ‘aclamado’ por seus apoiadores e acabou permanecendo no cargo. Deixou de ser governador para se tornar o
primeiro presidente da Junta Provincial do Maranhão.
Foi nesse contexto, para denunciar as tiranias e intrigas
do governador e seus partidários, que diversos funcionários
públicos – civis, militares, eclesiásticos – e negociantes, Cidadãos de São Luiz do Maranhão, intérpretes não só dos seus sentimentos, mas também de todo o povo da Província, com pequenas exceções, se uniram para produzir o abaixo-assinado,
seguido por um requerimento dirigido ao Soberano Congresso,
como eram conhecidas as Cortes Constituintes portuguesas.
Publicado em Lisboa, na Oficina da Viúva de Lino Goldinho
ainda em 1821, esse abaixo-assinado constitui a primeira parte de um grande auto composto por vários outros documentos
e despachos que foram impressos anteriormente no folheto
de Pedro Antônio do Nascimento.
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Nota Introdutória.
Homens de negócio do Maranhão
em tempos constitucionais
Valquíria Ferreira da Silva

Sentinella Constitucional Bahiense. Na
Imprensa Nacional, 1822.
Pelo decreto de 7 de março de 1821, Dom João VI comunicou a seus súditos o seu regresso para Portugal, a decisão de deixar Dom Pedro como Regente do Reino do Brasil
e os critérios para a eleição dos deputados brasileiros que
participariam das Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa em Lisboa. Em Portugal, as Juntas
Eleitorais das seis províncias já haviam eleito seus deputados,
em dezembro de 1820. As eleições foram indiretas e não havia restrição de renda ou instrução para participação. Delas
poderiam tomar parte homens com idade acima de 25 anos,
algum tipo de ofício e residência nas freguesias, comarcas e
províncias onde as votações ocorriam. Essas instruções, estabelecidas em novembro de 1820, contemplavam também

representantes do Brasil. Mas, como os liberais tinham pressa em ‘regenerar’ a monarquia caída no despotismo de uma
Corte instalada no ultramar, os debates começaram, em 26 de
janeiro de 1821, antes da chegada de qualquer delegação das
províncias do Brasil.
Entre fevereiro e março de 1821, os deputados em Portugal votaram as “bases da Constituição” que formariam o futuro texto constitucional. De início, incluíram uma declaração
de direitos para garantia da igualdade e liberdade de pensamento, além de impor limites ao poder do monarca – ainda ausente no Rio de Janeiro – ao fundamentar a soberania
no exercício de representantes da nação legalmente eleitos e
não como atributo do soberano, cuja vontade estava acima
da lei. Também adotaram uma política que retornava Portugal
para a posição de centro das decisões no interior do Império.
Na prática, era o fim do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815-1821) e também do Rei como legislador, pois a
elaboração das leis passaria a ser prerrogativa do Soberano
Congresso.
As eleições de representantes das províncias do ultramar para as Cortes ocorreram somente entre os meses de
março e abril de 1821. Em agosto desse ano, sete meses após
o início dos debates constituintes, chegou a Lisboa, vinda de
Pernambuco, a primeira delegação do Reino do Brasil. Não
estava para muitos desses deputados a intenção de grande
parte dos seus colegas portugueses em reconduzir o reino
à condição de colônia. O decreto emitido em 29 setembro e
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promulgado em 1o de outubro de 1821 constituiu uma clara
ação nessa direção, mas os poucos deputados brasileiros ali
presentes não perceberam a profundidade do golpe aplicado
sobre o princípio de autonomia e igualdade de direitos das
províncias do Reino do Brasil. Neles, as Cortes referendaram
os Governos Provisórios ou Juntas Provinciais para as antigas
capitanias brasileiras e estabeleceram que estas novas organizações administrativas deveriam subordinar-se exclusivamente a Lisboa. Além disso, determinaram o retorno do Príncipe
para a Europa.
Dom Pedro não aceitou a imposição e decidiu permanecer no Brasil em 9 de janeiro de 1822, data que passou a
ser conhecida como o Dia do Fico. De um lado, os Governos
Provisórios do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que
se beneficiaram economicamente com a abertura dos portos
em 1808, devido à expansão dos setores ligados aos negócios
do açúcar, do café e do tráfico de escravos, mantiveram-se ao
lado de Dom Pedro. Por outro lado, os Governos das províncias da Bahia, do Pará e do Maranhão, historicamente ligadas
à Europa e resistentes à centralização administrativa da capital fluminense, permaneceram fiéis às Cortes.
Em meio às disputas entre Portugal e o Rio de Janeiro
pelo apoio das províncias, em 29 de abril de 1822, o ferrenho
defensor da Constituição e eterna união ao Soberano Congresso, o negociante português João Rodrigues de Miranda, figura
ativa no cenário político e econômico do Maranhão, entre os
anos de 1817 e 1822, reimprimiu no Maranhão o “Sentinela
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Constitucional Bahiense” acompanhado por um requerimento
de sua autoria à Junta do Governo Provisório. Comerciante na
região desde 1798, Miranda tornou-se almotacé da província
em 1817, cargo municipal responsável pela fiscalização das
edificações, dos aspectos sanitários e dos preços e abastecimento de víveres. Na adesão do Maranhão à Revolução do
Porto, foi um dos críticos do governador Bernardo da Silveira
Pinto da Fonseca (1818-1822), chegou a ser preso por esse
motivo. À época da republicação do Sentinela Constitucional,
Miranda destacava-se por sua ascensão econômica, sendo arrematador dos três contratos mais importantes da capitania
– Rendimentos do Subsídio Literário, Rendimentos dos Impostos e auxiliar o Banco do Brasil e Nacional das Meias Sisas
dos Escravos Ladinos.
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Nota Introdutória.
As primeiras Juntas
Provinciais do Maranhão
Valquíria Ferreira da Silva

Manifesto do Epaminondas Americano ao Soberano e
Independente Congresso Nacional em Cortes Geraes:
Sobre a suspenção dos padres Fr. Joaquim Jeronymo
de Castro e Silveira, e Fr. Ignacio Guilherme da Costa
do convento de N. Senhora das Merces da cidade
do Maranhão. Na Typographia Nacional, 1822.
Formado pela Universidade de Coimbra, o advogado
português Manuel Paixão dos Santos Zacheo chegou ao Maranhão em 1810 e se tornou uma figura de relevo no cenário político durante os anos que se sucederam à adesão da
província à Revolução do Porto. Assim como o negociante
João Rodrigues de Miranda, responsável pela reimpressão da
Sentinela Constitucional Bahiense, Zacheo fez dura oposição
ao “despotismo” do governador Bernardo da Silveira Pinto da
Fonseca (1818-1822). Um dos heterônimos com que assinava
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seus panfletos fazia referência ao general da cidade-estado
de Tebas, conhecido por nunca mentir.
No Maranhão, as mais diferentes práticas foram associadas ao termo despotismo: uma manifestação favorável às
figuras associadas ao Antigo Regime, a demora em se estabelecer uma Junta Provincial conforme determinado pelas Cortes, demissão de funcionários sem razão estabelecida, punição por opiniões divulgadas, prisões consideradas arbitrárias
e principalmente qualquer tentativa em impor limite à liberdade de imprensa. Facilitava para os liberais apontar Pinto da
Fonseca como “déspota”, seu parentesco com o governador
militar Conde de Amarante – uma liderança na resistência aos
constituintes portugueses – e com seu filho Manuel da Silveira – que em fevereiro de 1823 lideraria em Portugal o primeiro levante antiliberal com vivas ao Rei absoluto e “morras” à
Constituição. Em Vila Real, no norte português, Silveira – 2o
Conde de Amarante – proclamaria serem os liberais “um punhado de insetos destruidores da Santa Religião, do Trono e
da Pátria”.2 O movimento foi facilmente derrotado e os revoltosos obrigados a refugiarem-se na Espanha.
Manuel Paixão dos Santos Zacheo votou contra a permanência de Pinto da Fonseca no governo do Maranhão e
ainda fez constantes denúncias contra sua atuação. Por seu
papel na oposição, em agosto de 1821, achou por bem fugir
para o Grão-Pará e Rio Negro. No seu refúgio, o advogado,
2
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Citado por: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A vida política, p. 63

dono de fazendas e escravizados, tornou-se o principal autor de panfletos sobre as ações despóticas do governador na
província, atuação que contribuiu para a sua eleição, no início
de 1823, como o deputado maranhense mais votado na segunda legislatura do parlamento português.
Quando Zacheo retornou ao Maranhão, o governo
da província estava nas mãos do bispo Dom Frei Joaquim de
Nossa Senhora do Nazaré, antigo aliado de Pinto da Fonseca com o qual advogado também mantinha desavenças. Joaquim Nazaré presidiu a nova Junta Provincial de fevereiro de
1822 até agosto de 1823, quando, por se recusar a apoiar a
Independência, Dom Pedro I o ordenou a deixar o Brasil.
Crítico da atuação do bispo frente à administração
maranhense, Zacheo era contrário à extinção do Convento
de Nossa Senhora das Mercês, como determinado pela Junta Provincial, apesar das evidências de má gestão pelos padres responsáveis. Sobre esse tema publicou pela Tipografia
do Maranhão dois manifestos: o Manifesto do Epaminondas
Americano sobre a suspensão dos padres Fr. Joaquim Jerônimo
de Castro e Silveira e Fr. Ignácio Guilherme da Costa, do Convento de Nossa Senhora das Mercês, da cidade do Maranhão,3
publicado em maio, e o Manifesto do Epaminondas Americano
ao Soberano e Independente Congresso Nacional em Cortes
Gerais. Sobre a suspensão dos Padres Fr. Joaquim Jerônimo de
Castro e Silveira, e Fr. Ignácio Guilherme da Costa, do Convento
3

Depositado na Biblioteca do Itamaraty, citado por Marcelo Cheche Galvez
(2010).
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de N. Senhora das Mercês da Cidade do Maranhão, publicado
em 13 de agosto de 1822.
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Parte III – Pernambuco

Callcott, Maria. Journal of a Voyage to Brazil, and Resi- dence There, During Part of the Years 1821, 1822, 1823. London: Longman, 1824.

Nota Introdutória.
Os constitucionalistas
pernambucanos e as
tropas europeias
Valquíria Ferreira da Silva

Carta: com as noticias de Pernambuco.
Na Typographia Maigrense, 1822.
Meu amigo, dou-lhe parte que estamos aqui todos desgraçados. Com essas palavras o autor anônimo iniciou sua
Carta com as notícias de Pernambuco endereçada aos leitores
em Lisboa. Escrita em 1o de fevereiro de 1822, a correspondência apresenta o cenário desolador causado pelos violentos acontecimentos diários ocorridos na cidade após o dia 20
de janeiro.
Assim que Dom João VI jurou as “bases da Constituição” em 26 fevereiro de 1821, Luís do Rego Barreto (18171821) – governador de Pernambuco cuja repressão à Revolução de 1817 lhe valeu a reputação de absolutista convicto –,
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em um ato de lealdade e obediência ao monarca, anunciou a
adesão da província às Cortes. No mesmo movimento, Rego
Barreto ordenou, presidiu a eleição e providenciou a partida
da delegação dos deputados que representariam Pernambuco em Lisboa. Contudo, o governador, para conservar o seu
poder pessoal, se negou a criar as Juntas Provinciais nos moldes indicados pelos constitucionalistas portugueses e não
convocou eleições para escolha de seus membros.
Em resposta à atuação do governador, no norte de
Pernambuco, na cidade de Goiana, foi organizada uma Junta
paralela ao governo de Barreto com o apoio dos grandes proprietários da comarca que proclamou subordinar-se apenas às
Cortes e ao Rei. Tinha como objetivo resistir às ações do governador e reestabelecer as liberdades garantidas pelas “bases da Constituição”. Os goianistas, reforçados por desertores
da tropa de Recife, atacaram Luís do Rego e seus partidários,
mas não conseguiram a sua rendição. O Príncipe Regente, a
par da situação, determinou que o governador instituísse a
Junta Provincial. Contudo, ele resistiu à ordem e tentou, sem
sucesso, um acordo de paz com o governo de Goiana.
O desfecho do confronto entre esses dois centros
políticos – Recife e Goiana – foi acertado em 5 de outubro
durante a Convenção de Beberibe, que oficializou a capitulação do governador e convocou a eleição de uma Junta: o
primeiro governo constitucional da província. Presidida entre outubro de 1821 e setembro de 1822 pelo negociante e

174

ex-revolucionário de 1817, Gervasio Pires Ferreira tinha a responsabilidade de regenerar a província.
Além do presidente, faziam parte da Junta de Gervasio, como ficou conhecida, três comerciantes – Bento José da
Costa, Felipe Neri Ferreira e Joaquim José de Miranda –, o
Tenente Coronel Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca
e dois religiosos – o Cônego Manuel Ignácio de Carvalho e
o Padre Laurentino Antônio Moreira. Tão logo foi estabelecida, entrou em atrito com os deputados em Portugal e com
o Príncipe Regente no Rio de Janeiro. Das Cortes em Lisboa,
recusava-se a aceitar a nomeação sumária do Governador das
Armas – responsável pelo serviço militar e segurança pública.
Afinal de contas, isso significaria subordinar as províncias a
um poder armado, centralizado na Europa. Enquanto a Junta de Gervasio esteve à frente do governo, comandantes e
batalhões nomeados por Lisboa foram a diferentes ocasiões
expulsos de Pernambuco.
A Carta com as notícias de Pernambuco trata de um
desses episódios. Impresso em Lisboa, o panfleto registrou os
conflitos ocorridos na província nos últimos dez dias de janeiro de 1822. Após o Governador das Armas trocar o comando
do Forte de São Batista do Brum, em Recife, uma “cambada
de cabras, negros e forros e muitos brancos beneméritos” saíram às ruas e com armas improvisadas e vivas à liberdade
expulsaram as tropas militares portuguesas para a Paraíba.
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No que diz respeito ao Rio de Janeiro, a Junta de Gervasio desconfiava do proclamado constitucionalismo de Dom
Pedro e acompanhava com apreensão o viés autoritário e
centralista adotado pelo centro de poder constituído no Sul.
Um dos momentos em que o alarme soou para os gervasistas
foi em fevereiro de 1822, quando Dom Pedro decretou a criação do Conselho de Procuradores das Províncias com o objetivo de produzir uma Constituição específica para a América
portuguesa para frear o liberalismo das Cortes portuguesas.
Os impostos eram outro ponto de atrito. Logo que assumiu a
Junta Provincial, Gervasio Pires Ferreira sustou o pagamento
de qualquer tributo relacionado aos gastos da Corte. Negou-se também a quitar as atrasadas contribuições provinciais
que incidiam sobre a exportação do açúcar e algodão.
Em 16 de setembro de 1822 a Junta foi deposta por
um levante militar encabeçado por outro ex-revolucionário
de 1817, Pedro da Silva Pedroso. À frente de povo e tropa
Pedroso fez-se aclamar Governador de Armas, enviou emissários às Câmaras de Olinda e Recife dando notícias que assim
agia pela vontade de Dom Pedro e impôs a formação de nova
Junta – o Governo dos Matutos, como ficou conhecida. Gervasio Pires foi obrigado a refugiar-se em um navio inglês no
qual partiu em direção a Salvador. Quando alcançou a cidade,
foi preso por ordem da Junta local.

176

Referências Bibliográficas
BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. “Pernambuco e
o Império (1822-1824): sem Constituição soberana não há
união”. In: JANCSÓ, István (Org.). Brasil: formação do Estado e
da Nação. São Paulo: HUCITEC, 2003, p. 219-249.
BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. “Pernambuco e
sua área de influência: um território em transformação (17801824)”. In: JANCSÓ, István (Org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: HUCITEC, 2005, p. 379-409.
CABRAL, Flávio José Gomes. “’Vozes públicas”: as ruas e os
embates políticos em Pernambuco na crise do Antigo Regime
português” (1820-1821). Saeculum – Revista de História, João
Pessoa, n. 12, p. 63-77, jun-dez, 2005.
CARVALHO, José Murilo; BASTOS, Lúcia & BASILE, Marcelo
(Org.). Guerra Literária: panfletos da independência (18201823). Belo Horizonte: Editora UFMG, v. 1 e 2, 2014.
FELDMAN, Ariel. “A mesma Independência: atuação pública
de um unitário pernambucano (1822-1823). Tempo, Rio de Janeiro, p. 1-21, v. 20, 2014.
MELLO, Evaldo Cabral de. A outra Independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo: Editora 34,
2004.

177

178

179

180

Nota Introdutória.
Reações ao “O Mundo
Pernambucano” de
Gervasio Pires Ferreira
Valquíria Ferreira da Silva

Carta Primeira escrita a Gervasio Pires Ferreira.
Na Imprensa da Universidade, 1822.

Carta Segunda escrita a Gervasio Pires Ferreira.
Na Imprensa da Universidade, 1823.

Correspondencia do Thio Lopes com Gervasio Pires
Ferreira. Na Imprensa da Universidade, 1823.
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A primeira Junta Provincial de Pernambuco foi a mais
estável de todas as eleitas no período.4 Composta por Gervasio Pires Ferreira, um abastado comerciante, como presidente; o Padre Laurentino Antônio Moreira como secretário;
os comerciantes Bento José da Costa, Felipe Neri Ferreira e
Joaquim José de Miranda; o Tenente Coronel Antônio José
Vitoriano Borges da Fonseca e o Cônego Manuel Ignácio de
Carvalho como membros, ela governou de novembro de 1821
até setembro de 1822.
Pautada na autonomia do governo provincial, as demandas da Junta de Gervasio possuíam vários pontos em comum com o programa dos revolucionários de 1817. Como
eles, idealizava uma política de controle das rendas locais e
da força armada; a implementação de um novo sistema fiscal;
a ampliação do ensino fundamental e até a criação de uma
academia (universidade).
Para executar essas propostas, a Junta oscilou de acordo com seus interesses entre os dois centros de poder que
disputavam o apoio das províncias. Ora apoiava as Cortes em
Lisboa, ora a regência de Dom Pedro, no Rio de Janeiro. Por
um lado, era favorável ao constitucionalismo defendido pela
Revolução do Porto, mas rechaçava a sua ingerência sobre
as forças militares das províncias. Por outro, em 26 de março
4
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A Junta presidida por Gervasio Pires Ferreira foi de novembro de 1821 a
setembro 1822; a Junta dos matutos de setembro de 1822 a dezembro de
1823; Junta presidida por Manuel Carvalho Pais de Andrade de dezembro
de 1823 a junho de 1824.

de 1822, reconheceu oficialmente a regência de Dom Pedro,
no Rio de Janeiro, reafirmada em 9 de janeiro, o Dia do Fico,
quando o Príncipe se recusou a partir de volta a Portugal contra as determinações das Cortes. Ainda assim, a Junta se recusava a enviar representantes de Pernambuco para compor
o Conselho dos Procuradores de Província, instalado pelo ministro José Bonifácio de Andrada e Silva. Além disso, rejeitou
o decreto de 16 de fevereiro, do mesmo ministro, que limitava
a liberdade de imprensa.
A falta de adesão à causa brasileira fez com que em 13
de setembro a Junta fosse destituída, antes mesmo que as notícias da Independência chegassem a Pernambuco. Gervasio
Pires foi preso na Bahia e enviado para a prisão do Limoeiro,
em Lisboa. Entre outras denúncias foi acusado de: 1) instalar
a anarquia na província quando expulsou as tropas europeias
enviadas pelas Cortes; 2) usurpar de prerrogativa soberana ao
eleger deputados para as Cortes; 3) não conceder passaportes para os navios destinados à Bahia, província considerada
como fiel às Cortes e a El-Rei; 4) apoiar a independência do
Poder Executivo do Brasil, na pessoa de Dom Pedro, ao assinar o termo de vereação; 5) e de fugir para junto dos rebeldes
após o governo do Rio de Janeiro declarar guerra a Portugal.
Em Lisboa, Gervasio foi condenado, mas conseguiu sua
liberdade em junho de 1823, depois que a devassa aberta contra ele foi anulada. Retornou ao Brasil e à vida política como
deputado eleito na legislatura de 1830-1833. A publicação do
O Mundo Pernambucano no jornal O Astro no 251, que faz sua
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defesa contra a chamada Acusação do senhor Pessanha, deu
origem a uma reação de cartas que tentavam convencer os
leitores das suas artimanhas e hipocrisias. As três cartas a seguir fazem parte desse movimento. Publicadas pela Impressa
Universitária de Coimbra, duas delas se completam e foram
escritas pelo mesmo autor – Um seu apaixonado – com apenas sete dias de diferença entre uma e outra. A terceira e mais
sarcástica é do final de janeiro e está assinada por Tio Lopes.

Referências Bibliográficas
BARBOSA, Maria do Socorro Ferraz. “Liberais constitucionalistas entre dois centros de poder: Rio de Janeiro e Lisboa”.
Tempo, Rio de Janeiro, p. 98-21, n. 125, v. 20, 2008.
BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. “Pernambuco e
o Império (1822-1824): sem Constituição soberana não há
união”. In: JANCSÓ, István (Org.). Brasil: formação do Estado e
da Nação. São Paulo: HUCITEC, 2003, p. 219-249.
BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. “Pernambuco e
sua área de influência: um território em transformação (17801824)”. In: JANCSÓ, István (Org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: HUCITEC, 2005, p. 379-409.
CABRAL, Flávio José Gomes. Conversas reservadas: “vozes
públicas”, conflitos políticos e rebeliões em Pernambuco no

184

tempo da Independência do Brasil. Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 2008. (Tese, doutorado em História).
CABRAL, Flávio José Gomes. “Vozes públicas”: as ruas e os embates políticos em Pernambuco na crise do Antigo Regime
português” (1820-1821). Saeculum – Revista de História, João
Pessoa, n. 12, p. 63-77, jun-dez, 2005.
CARVALHO, José Murilo; BASTOS, Lúcia & BASILE, Marcelo
(Org.). Guerra Literária: panfletos da independência (18201823). Belo Horizonte: Editora UFMG, v. 1 e 2, 2014.
FELDMAN, Ariel. “A mesma Independência: atuação pública
de um unitário pernambucano (1822-1823). Tempo, Rio de Janeiro, p. 1-21, v. 20, 2014.
GONÇALVES, Andréa Lisly. As “Várias Independências”: a contrarrevolução em Portugal e em Pernambuco e os conflitos
antilusitanos no período do constitucionalismo (1821-1824).
Clio – Revista de Pesquisa Histórica, Recife, p. 4-27, n. 36, 2018.
MELLO, Evaldo Cabral de. A outra Independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo: Editora 34,
2004.

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

Nota Introdutória.
Pernambuco e as Cortes
Gerais Extraordinárias
Valquíria Ferreira da Silva

Galerias dos deputados de Pernambuco.
Na Imprensa da Universidade, 1823.
Uma das implicações da Revolução do Porto foi a instauração das Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da
Nação Portuguesa, em janeiro de 1821. Elas reivindicavam
entre outras coisas o direito de se tornarem deliberativas e
não apenas consultivas – como eram tradicionalmente consideradas pela monarquia portuguesa – e de elaborarem uma
Constituição, à qual o Rei deveria estar subordinado.
Inicialmente, a eleição dos membros das Cortes restringiu-se apenas aos portugueses residentes na Europa, mas
essa determinação sofreu forte oposição de liberais favoráveis à adoção dos critérios definidos pela Constituição espanhola, elaborada na cidade de Cádiz entre 1810 e 1812 – a
Constituição de Cádiz, como ficou conhecida, responsável por
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consagrar um conjunto de direitos fundamentais que nem o
Estado nem os governos poderiam desrespeitar. Em 23 de novembro de 1820, depois de muitas discussões e protestos de
diversos setores da sociedade portuguesa, as regras eleitorais
foram reformuladas. Seguindo os critérios espanhóis, delegações de ambos os hemisférios deveriam ser contempladas nas
Cortes de modo a compor uma Nação soberana cujas partes
se fariam representar por deputados eleitos. Assim como na
Constituição de Cádiz, a província seria a unidade primeira em
que se realizaria a eleição desses representantes.
No Brasil, não havia províncias, portanto foi necessário
criá-las. As tradicionais capitanias, ao serem elevadas a essa
condição, adquiriram autonomia para eleição de suas delegações. Os representantes deveriam ter mais de 25 anos, ser
naturais na província ou residentes por pelo menos sete anos.
A província poderia eleger um deputado para cada 30 mil
habitantes.
Durante seu primeiro período de atuação, que se estendeu da instalação em 26 de janeiro de 1821 até 4 de julho,
as Cortes deliberaram sem nenhum representante do Brasil e
mesmo sem Dom João VI.5 As “bases da Constituição” foram
aprovadas nesse intervalo de tempo. Sancionaram-se matérias como: o estabelecimento da divisão dos três poderes; a
garantia da liberdade de pensamento e imprensa; a definição da religião católica como a oficial; a adoção da monarquia constitucional e hereditária; a atribuição ao Congresso
5

Galeria dos deputados das Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza: instauradas em 26 de janeiro de 1821.
Epocha I. Lisboa: Typografia Rollandiana, 1822.
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Soberano de criação de forças militares e permanentes de
terra e mar responsáveis pela segurança interna e externa,
assim como o direito de organizar e definir os tributos e as
formas de repatriação. Os deputados portugueses reiniciaram
os trabalhos em agosto de 1821, dias antes da chegada dos
primeiros representantes do ultramar, eleitos por Pernambuco. Os debates prosseguiram até setembro e em outubro suas
principais definições foram transformadas em decreto.
Diferentemente, do ocorrido no Pará e na Bahia, onde
os representantes foram eleitos pelas Juntas Provinciais ligadas a Lisboa, as votações para a bancada de Pernambuco
ocorreram durante a administração de Luís do Rego Barreto
(1817-1821), governador escolhido por Dom João VI. Contava
com sete deputados, seis deles revolucionários de 1817: Domingues Malaquias de Aguiar Pires Ferreira; Felix José Tavares
Lira; Manuel Zeferino dos Santos; padre Inácio Pinto de Almeida e Castro; João Ferreira da Silva e padre Francisco Muniz
Tavares. Os dois últimos são o autor e o retratado no panfleto,
Galeria dos deputados de Pernambuco, impresso em Coimbra
em 1823. Foram os primeiros deputados brasileiros a chegarem nas Cortes.
O Padre Muniz Tavares, que havia ficado três anos preso na Bahia por seu envolvimento na Revolução de 1817, foi
o principal orador da bancada pernambucana. Em Lisboa, tornou-se um ferrenho defensor dos interesses da província. Exigia a deposição imediata do governador, além de ter se posicionado contra o envio de tropas para Pernambuco. Quando
42 prisioneiros chegaram a Portugal, injustamente condenados pelo atentado contra a vida de Rego Barreto, em julho de
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1821 – uma tentativa para acabar de uma vez por todas com
seu governo em Pernambuco –, o Padre Muniz saiu em defesa
da liberdade dos acusados.
Na Galeria dos deputados de Pernambuco – escrita
durante a prisão do presidente da primeira Junta da província, Gervasio Pires Ferreira no Limoeiro (setembro de 1822 a
julho de 1823) – o ex-colaborador do governo republicano,
proprietário de engenho e negociante João Ferreira da Silva
faz duras críticas ao posicionamento do autor da História da
Revolução de Pernambuco em 1817,6 principalmente, por sua
atuação nas Cortes de 1821.
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Parte IV – Bahia

Rugendas, Johann Maurice. Voyage pittoresque dans le Bresil. Paris: Engelmann & Cie.1835.

Nota Introdutória.
Pedro Labatut e a guerra
de Independência
Valquíria Ferreira da Silva
Marcela Telles Elian de Lima
Replica a resposta ao dialogo intitulado nova edição
da sustentação do voto: que prestou o brigadeiro D. A.
B. M. B. como vogal do Conselho de Guerra, que por
ordem de Sua Magestade Imperial se fez ao Brigadeiro
Pedro Labatut. Na Typographia de Silva Porto, 1824.
As províncias no Brasil manifestaram adesão às Cortes
Gerais, Extraordinárias e Constituintes em datas e de maneiras
diferentes. As primeiras a se posicionarem em favor da Revolução do Porto foram aquelas com relações comerciais mais
próximas a Portugal: Grão-Pará, Bahia, Maranhão e Pernambuco. A província baiana – uma das mais ricas – foi a segunda
a assumir seu compromisso com as Cortes ao oficializar a instalação da Junta Provincial em 10 de fevereiro de 1821, como
determinado em Lisboa.
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No Rio de Janeiro, por sua vez, onde a Família Real estava instalada desde 1808, a adesão foi garantida após pressão da Divisão Auxiliadora Portuguesa, que exigiu de Dom
João VI o juramento público sobre as “bases da Constituição”
a ser elaborada em Portugal. O monarca submeteu-se a parte
das exigências e jurou, mas recusou-se a formar uma Junta
Provincial que partilhasse de sua soberania. Dessa forma, dois
centros de poder se estabeleceram: Lisboa – onde as Cortes
estavam instaladas – e o Rio de Janeiro – sede da monarquia
e, com a partida do rei, da regência de Dom Pedro. A Bahia
– Salvador em especial – era geograficamente uma região
estratégica para os dois lados. A disputa entre ambos pela
província produziu um capítulo à parte no processo de Independência do Brasil.
Militares, magistrados mas principalmente os comerciantes portugueses viam na relação com as Cortes a oportunidade em retomar a importância da capitania no interior
do Império, após Salvador ter sido preterida pelo Rio de Janeiro como sede da Corte. Um levante da artilharia liderado pelo tenente-coronel Manoel Pedro de Freitas Guimarães
saiu vitorioso contra os defensores do Antigo Regime. A Junta
Provincial foi indicada pelos membros da câmara municipal,
aclamada por “povo e tropa”, que, no passo seguinte, exigiu a
inclusão de Freitas Guimarães entre seus membros. Em agosto de 1821, chega a Salvador a Legião Constitucional, vinda
de Lisboa. O pretexto era proteger a província contra tropas
que poderiam ser enviadas pelo Rio de Janeiro para evitar a
adesão da província a Lisboa.
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Um ano após a formação da Junta Provincial na Bahia,
em fevereiro de 1822, as Cortes impuseram a substituição de
Freitas Guimarães pelo coronel Inácio Luís Madeira de Mello.
Nomeado Governador de Armas, assumiu o comando das
tropas na província com a instrução de obedecer unicamente às ordens vindas de Portugal. Oficiais e soldados baianos
recusaram-se a aceitar o comando de um general português
indicado sumariamente. As tropas portuguesas eram cada vez
mais associadas à ocupação ostensiva da Bahia por um poder
centralizado em Lisboa. Em 19 de fevereiro de 1822 o conflito tomou conta das ruas de Salvador. Madeira de Mello saiu
vencedor. Freitas Guimarães foi capturado e enviado preso a
Lisboa. Os soldados lusitanos tomaram conta da cidade. Oficiais, tropas e batalhões compostos por pretos e pardos, além
de parte da população civil, derrotados, deixaram a capital em
direção ao Recôncavo Baiano.
Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Dom Pedro consolidava sua Regência. Recusou-se a obedecer às Cortes e partir
para a Europa, além de convocar uma Assembleia Constituinte. A cada dia firmava-se na Bahia como uma alternativa à
intransigência das Cortes em Lisboa. Em junho de 1822, as
câmaras municipais do Recôncavo reconheceram sua Regência e no mês seguinte estabeleceram um Conselho Interino
de Governo, majoritariamente formado por senhores de engenho, cujo objetivo era coordenar uma ofensiva contra os
portugueses sitiados em Salvador.
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Em apoio ao Conselho Interino, em fins de outubro de
1822, Dom Pedro enviou tropas sob o comando do general
Pedro Labatut – um francês, mercenário, veterano das campanhas napoleônicas. Aliadas aos oficiais, soldados, regimentos
de pretos e pardos egressos da derrota em Salvador, apoiados pelos senhores de engenho do Recôncavo, formaram o
Exército Pacificador. Setores amplos da população também
tomaram parte da luta contra Madeira de Mello e as tropas
portuguesas. Uma moça, Maria Quitéria, nascida em Feira de
Santana, fugiu de casa transvestida de homem, para se tornar
a primeira mulher nas fileiras das forças militares brasileiras.
Não foi a única a participar diretamente no confronto. Em Itaparica, as mulheres juntaram-se aos homens para expulsar os
portugueses que tentaram tomar a ilha.
O número de fugas entre os escravizados aumentou
e o quartel-general de Labatut, em Engenho Novo de Pirajá,
atraiu muitos foragidos. Alguns foram alistados, outros trabalharam nas fortificações ou mesmo como criados dos oficiais.
O conflito gerou oportunidades até então inéditas entre eles.
Apesar de o general não haver se pronunciado, era crença entre os escravizados que a liberdade viria em consequência da
ordem constitucional ou pela proclamação da Independência.
Labatut passou a recrutá-los entre os senhores da região com
o objetivo de formar um Batalhão de Libertos Constitucionais
e Independentes do Imperador. A medida agitou o Conselho Interino de Governo, sediado em Cachoeira. A iniciativa
era considerada uma ameaça ao direito à propriedade e risco de posterior sublevação dos pretos. Desse modo, alertava:
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“muito convinha ter a maior política com a situação destas
classes, desarmando-as delicada e prudentemente”7.
Labatut podia até ter se naturalizado, mas ainda assim era visto como estrangeiro pelos naturais da terra. Havia
sido designado para liderar a luta contra as tropas portuguesas pelo próprio Imperador e parecia não estar disposto a
se submeter à autoridade civil representada pelo Conselho
Interino de Governo. Gerou desconfianças e ciúmes entre as
lideranças da elite baiana e ao mesmo tempo desagradou
aos comandantes e às tropas que já sofriam com condições
precárias de saúde e má alimentação. Acusado de déspota,
arbitrário e sem qualquer respeito pelas leis, Pedro Labatut
foi deposto do comando do Exército Pacificador, preso e enviado para o Rio de Janeiro, em maio de 1823, onde, julgado,
acabou absolvido pelo Conselho de Guerra, em 1824. Coube
a seu substituto, coronel Joaquim José de Lima e Silva, entrar
em Salvador acompanhado por quase 15.000 homens, em 2
de julho de 1823. Isolado completamente em Salvador, na
madrugada do 1o para 2 de julho de 1823, Madeira de Mello
evacuou a cidade, evitando assim sua capitulação.

7

Citado por KRAAY, Hendrik. Muralhas da Independência e liberdade do Brasil: a participação popular nas lutas políticas (Bahia, 1820-25). p. 321.
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Parte V – Rio de Janeiro

Chamberlain, Henry. Views and Costumes of the City and Neighbourhood of
Rio De Janeiro, Brazil: From Drawings Taken by Lieutenant Chamberlain, Royal
Artillery, during the Years 1819 and 1820, with Descriptive Explanations. London: Printed for T. M’Lean by Howlett and Brimmer, Columbian Press, 1822.

Nota Introdutória.
Dom João VI: de soberano absoluto
a monarca constitucional
Marcela Telles Elian de Lima

Ao Senhor D. João Sexto Rei do Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarve. Em a nova
Impressão da viuva Neves e Filhos, 1822.
As cerimônias fúnebres realizadas pela morte da Rainha dona Maria I, em março de 1816, foram o maior acontecimento no Rio de Janeiro desde a chegada da família real e
paralisaram a cidade por um longo período. Procissões intermináveis seguiram pelas ruas, igrejas por toda a cidade foram
decoradas. Colunas coríntias, um obelisco, cúpulas de veludo
preto com galões de ouro e prata construídos. Em torno do
caixão aberto, a população seguia em fila para a última cerimônia do beija-mão da Rainha.
Passado o período de luto, chegou a hora de a Corte
tomar parte em um casamento real. Na verdade, o casamento
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do Príncipe da Beira – Dom Pedro – com a arquiduquesa da
Áustria – Carolina Josefa Leopoldina – foi celebrado por procuração, em Viena; mas bastou chegar a notícia e começaram os preparativos para a recepção da Princesa Real, ligada a uma das dinastias mais antigas e poderosas da Europa,
os Habsburgos. Quando desembarcou no Rio de Janeiro, em
novembro de 1817, a cidade estava toda iluminada. Colchas
foram penduradas nas janelas entre o cais e a Capela Real
para enfeitar o trajeto por onde o cortejo com os Príncipes
passaria. Foram erguidos três arcos do triunfo e a população
espalhava flores pelas ruas à passagem dos noivos. Salvas de
tiros eram disparadas das fortalezas e da esquadra real para
sinalizar à população que as bênçãos finalmente haviam sido
concedidas.
Em fevereiro de 1818, o fausto das exéquias e do casamento foi superado em pompa pelas celebrações em torno da aclamação de Dom João VI. Um arco do triunfo e um
templo grego foram construídos. O Palácio Real foi coberto
com cortinas de damasco vermelho e ao redor de sua fachada uma varanda construída, tendo ao centro um dossel sob
o qual o trono foi instalado. Quando o Rei tomou seu lugar
frente à população que lhe acenava com lenços do terreiro
do Paço, exibiu seu vestuário bordado a ouro, o manto real
de veludo, um chapéu de plumas. Recebeu o cetro, sentou-se
e jurou com a mão sobre o crucifixo. Aceitou também de seus
vassalos o juramento seguido pelo beija-mão. O alferes-mor
afirmou em voz alta perante ao povo “Real, real, pelo muito
alto, e muito poderoso senhor rei Dom João VI nosso senhor.”
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À aclamação da multidão juntou-se o toque dos sinos, a música e o som dos foguetes. Por toda a cidade luminárias foram
espalhadas enquanto o Rei dirigia-se de volta à Capela Real
para o Te Deum.
Nada parecido havia sido presenciado pelos habitantes da antiga colônia. Por sua vez, para Portugal, a realização
desses eventos do outro lado do Atlântico reforçava a perda
de sua posição como centro da monarquia. A guerra na Europa havia acabado. Era hora de trazer Dom João VI de volta. Em
21 de abril de 1821, quando o soberano finalmente embarcou
no Rio de Janeiro, o moço fidalgo, a graduação mais baixa
da nobreza portuguesa, Gabriel Santos Neto compunha o séquito de quase 4.000 pessoas distribuídas em duas fragatas
e mais seis embarcações que acompanhou a família real no
percurso de volta.
A recepção de Dom João VI foi de igual modo planejada em Portugal. Janelas foram ornamentadas, Lisboa foi iluminada, salvas de artilharia alertaram para o momento de seu
desembarque, houve Te Deum na Sé. Seu retorno havia sido
uma das principais demandas dos revolucionários de 1820.
Esperava-se que a presença do Rei reunisse as diferentes forças políticas e a volta do centro da monarquia da Casa de
Bragança para a Europa garantisse a Portugal preponderância
econômica e política sobre as demais partes do Império. Mas
havia diferenças significativas entre esta celebração e as anteriores. Nenhum arco alegórico ou triunfal foi erguido. Alas
de infantaria foram colocadas entre o Rei e o povo durante o
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trajeto. Dom João VI permaneceu durante todo o tempo cercado pelos deputados. Até mesmo os vivas a serem proclamados foram cuidadosamente elaborados de modo a deixar
claro que as coisas haviam mudado. Limites foram estabelecidos ao soberano e o poder agora era partilhado entre o
executivo – o Rei – e o legislativo – o Soberano Congresso.
Quando o monarca se dirigiu ao Palácio das Necessidades e
entrou no salão das Cortes para novamente jurar as “bases da
Constituição”, lembrou-se dos acontecimentos que conduziram o Rei da França, Luís XVI, do trono à guilhotina e quase
desmaiou.
Santos Neto, enquanto esteve no Rio de Janeiro, testemunhou o apogeu do reinado de Dom João VI, ostentado pelo luxo de suas celebrações e ritos, e registrou-os em
seus panfletos. Quando os publicou em Portugal, em 1822, o
Reino Unido sustentava-se por um fio. Em setembro, o Brasil
declarou-se formalmente independente de Portugal. Nesse
mesmo mês, a primeira Constituição portuguesa foi aprovada
e o poder legislativo passou a prevalecer sobre os demais.
A autoridade do Rei não mais fundava-se em um direito divino e sim na vontade dos portugueses de ambos os lados
do hemisfério expressa nas leis elaboradas pelas Cortes que
cabia a ele executar. Sobre o Reino Unido de Portugal, Brasil e
Algarves e o poder incondicional do soberano restou apenas
a descrição das alegorias, arcos e celebrações, divulgada em
panfletos afixados nos lugares de grande circulação, lidos em
público e debatidos pelas ruas das principais cidades do Brasil
e Portugal.
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Nota Introdutória.
O levante do general Avilez
Marcela Telles Elian de Lima

EXTRACTO Das noticias do Rio de Janeiro extrahidas
dos papeis públicos daquella cidade: pela chegada
do Navio Ulysses, a este Porto de Lisboa, em a
tarde do dia 12 do corrente, vindo do Rio de
Janeiro. Na Impressão de Alcobia, 1822.
Representação que ao soberano congresso das Cortes
Geraes, Extraordinarias e Contituintes [sic] dirigirão do
acantonamento da Praia Grande o Tenente General Jorge de
Avilez, E Oficiais Commandantes dos differentes Corpos da
Divisão Auxiliadora de Portugal. Na Imprensa Nacional, 1822.
Nas primeiras décadas do século XIX, as comunicações
entre Brasil e Portugal arrastavam-se e o atraso das notícias
acirrava intrigas, gerava mal-entendidos e muitas ordens desencontradas. O tempo previsto para uma viagem entre Salvador e Lisboa poderia durar dois meses. Caso o navio partisse do Rio de Janeiro, a travessia chegava a levar 70 dias.
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Não era fácil manter-se atualizado em nenhum dos lados
do Atlântico. A proclamação do Príncipe Regente, publicada
pelo jornal O Espelho do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro de
1822, possivelmente só chegou a Lisboa na metade do mês
de fevereiro, quando atracou no porto o navio Ullysses. Entre
uma data e outra Dom Pedro havia organizado um ministério
por conta própria e criado um Conselho de Procuradores das
Províncias. As notícias demoravam, mas os acontecimentos se
precipitavam a toda velocidade.
Mesmo com atraso, a seleção de notícias divulgadas
pelo Extracto não deixava de surpreender. O fim da comissão
militar e a substituição do general Avilez pelo tenente general
Joaquim Xavier Curado como Governador de Armas não eram
pouca coisa. Jorge de Avilez de Souza Tavares comandava a
Divisão Auxiliadora, principal guarnição militar portuguesa no
Rio de Janeiro. Desde junho de 1821, quando ocupou a Praça
do Rocio com suas tropas, forçou a demissão de um ministro, conseguiu elevar as secretarias da Guerra e da Marinha
à condição de ministérios e fez com que Dom Pedro jurasse
novamente as “bases da Constituição”; o general agia como
se o Príncipe Regente estivesse sob sua tutela.
O comando das armas, na capital da província do Rio
de Janeiro, passou para as mãos de uma comissão militar que,
além de Avilez, contava com os brigadeiros Costa Refoios e
Verissimo Cardoso. Os membros dessa comissão acompanhavam Dom Pedro de perto, atentos a qualquer decisão que se
sobrepusesse aos poderes das Cortes em Lisboa. No Rio de
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Janeiro, quem parecia mandar de fato era o general. Oferecia jantares famosos pela abundância e requinte dos pratos.
Avilez possuía um camarote fixo no teatro São João e estava
constantemente cercado por oficiais que compunham um séquito tão numeroso quanto o do próprio Regente. Quando
definitivamente o Príncipe desobedeceu às Cortes e anunciou que permaneceria no Brasil, o general Jorge de Avilez
compareceu ao beija-mão, no dia 9 de janeiro de 1822, “mui
amarelo, com semblante carrancudo”.8 No dia seguinte pediu
demissão.
Começou a correr de boca em boca a notícia de que o
tenente general Joaquim Xavier Curado, considerado por muitos um anticonstitucional, assumiria o comando das armas.
O descontentamento aumentou entre as tropas portuguesas
fiéis às Cortes. Por sua vez, as comemorações dos brasileiros
pela permanência do Regente no Brasil soavam como pura
provocação. Na noite do dia 11 de janeiro, soldados saíram
pelas ruas do Rio de Janeiro quebrando luminárias aos gritos
de ‘cabralhada’, insulto dirigido pelos portugueses aos brasileiros. À porta do teatro São João, o tenente coronel português José Maria da Costa, que já havia tomado umas e outras,
desafiou: “havemos de levá-lo [Dom Pedro] pelas orelhas”.9
Na manhã do dia 12 de janeiro, o Morro do Castelo estava tomado pelos 2.000 soldados comandados pelo general
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8

Citado por: LUSTOSA, Isabel.

9

Citado por: MONTEIRO, Tobias. p. 386.

Avilez. No Campo de Santana tropas, oficiais portugueses,
brasileiros, pardos, pretos, frades, padres, alguns armados
“de puro patriotismo”,10 como descreveu Joaquim Curado,
formaram um contingente de cerca de 10.000 homens, prontos para enfrentar a Divisão Portuguesa. A posição não era
favorável. Do alto do Morro do Castelo, canhões facilmente
os dispersariam, mas os homens de Avilez não os possuíam.
O general solicitou autorização para se retirar rumo a Praia
Grande, em Niterói, onde acabou sitiado por terra e por mar.
Dom Pedro ordenou o embarque imediato e a partida da
Divisão Auxiliadora de volta a Portugal. Os soldados e oficiais
embarcaram, mas não partiram. No Rio de Janeiro, entre o vai
e vem das notícias e boatos trazidos pelos navios, a população preparava-se para um desembarque surpresa da Divisão
estacionada. Sob o comando do tenente general Joaquim Xavier Curado, nomeado por Dom Pedro Governador de Armas
em substituição ao general Avilez, reuniram-se granadeiros,
cavaleiros, caçadores, peças de artilharia, além de um corveta, uma fragata, uma barca, três lanchas canhoneiras. No
dia 15 de fevereiro finalmente Avilez deixou a cidade rumo
à Europa. Pela primeira vez como Regente, Dom Pedro impôs sua vontade aos militares. Dom João VI, antes de retornar
para Portugal, havia deixado a seu filho plenos poderes para
exercer a gestão pública. Recebeu o direito de comutar ou
perdoar pena de morte, conferir títulos, administrar justiça e
fazenda, e até mesmo declarar guerra a qualquer inimigo que
ameaçasse o Brasil, no caso de não ser possível esperar pelas
10

Citado por: MONTEIRO, Tobias. p. 390.
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ordens do Rei. Conta-se que, quando o general Avilez compareceu diante de Dom João em Lisboa, o soberano recusou-lhe
o beija-mão e o censurou por haver desobedecido a seu filho.
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Nota Introdutória.
Convocação da Assembleia
Constituinte no Brasil
Marcela Telles Elian de Lima

Senhor: a salvação publica, a integridade da nação, o
decoro do Brasil e a gloria de V.A.R. instão, urgem, e
imperiosamente comandao ... Na Imprensão Nacional, 1822.
A petição redigida por Joaquim Gonçalves Ledo dirigia-se a Dom Pedro e foi encaminhada a Sua Alteza Real o
Príncipe Regente em 3 de junho de 1822. Insistia na urgência em se convocar uma Assembleia Geral de Representantes
das Províncias do Brasil. No mesmo dia, ocorreu a promulgação do decreto que convocava eleições para uma Assembleia
Constituinte no Brasil, sem nenhuma consulta às Cortes de
Lisboa.
Decreto e petição não deixavam de fazer referência
ao desejo de união com Portugal, mas indicavam também a
chegada de um impasse. O Brasil quer independência, mas
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firmada sobre a União bem entendida com Portugal, quer enfim apresentar duas grandes famílias, regidas pelas suas leis,
presas pelos seus interesses, obedientes ao mesmo chefe, alertavam os autores da petição. O objetivo dos deputados constituintes em Lisboa era outro. Não cogitavam leis distintas
para o Brasil. As partes do Império, quer em um, quer em
outro lado do Atlântico, deveriam se submeter a legislação
elaborada pelo Soberano Congresso. Em decreto de agosto
de 1821, os governadores nomeados por Dom João VI foram
depostos e em seu lugar instalados Governos Provisórios que
assumiram o controle das antigas capitanias e deveriam se
reportar diretamente a Lisboa. A autoridade militar em cada
província seria exercida por um Governador de Armas também submetido a Lisboa.
A regência de Dom Pedro era um problema. Quando
Dom João VI deixou a América em 24 de abril de 1821, delegou ao filho plenos poderes para assegurar ao Brasil a condição de Reino, à qual havia sido elevado em 1815. As províncias
que o compunham, portanto, deveriam responder somente a
ele. As Cortes precisavam impedir que o jovem Regente fizesse valer essa prerrogativa e as Juntas Provinciais passassem
a responder ao Rio de Janeiro e não a Lisboa. Herdeiro do
trono, ele deveria voltar à Europa e garantir a continuidade da
Casa de Bragança, em Portugal. O retorno daria fim às tentativas de construir ao seu redor uma unidade política autônoma,
capaz de congregar todas as províncias do Reino.
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Quando chegou a ordem para retorno do Príncipe, no
Rio de Janeiro havia dois poderes instituídos. O primeiro dizia
respeito ao Reino do Brasil e cabia a Dom Pedro; o segundo à
província e era exercido por uma Junta Provisória, como nas
demais regiões. O Norte havia aderido às Cortes. Sem o apoio
financeiro e político dessas províncias e sob forte oposição de
Lisboa, Dom Pedro precisava se sustentar nas Juntas Provinciais do Sul. O Rio de Janeiro se movimentou. Os funcionários
públicos e negociantes fluminenses que haviam prosperado
em torno da Corte e com a abertura dos portos a partir de
1808 não estavam dispostos a perder as vantagens adquiridas
com a proximidade do poder. Enviaram cartas a São Paulo e
Minas Gerais solicitando apoio a um movimento que garantisse a desobediência do Príncipe às Cortes e sua permanência no Brasil.
Dom Pedro não apenas ficou no Rio de Janeiro, como
organizou um novo ministério com José Bonifácio de Andrada e Silva na pasta dos Negócios do Reino e Estrangeiros.
Membro da Junta Provisória da Província de São Paulo, suas
articulações políticas garantiram o apoio paulista a Dom Pedro e a nomeação levou, pela primeira vez, um brasileiro a
assumir um ministério. Entre as prioridades do novo ministro
estava a formação de um Conselho de Procuradores das Províncias cuja tarefa era orientar o Príncipe Regente e estabelecer as causas das diferentes regiões. Cada uma escolheria
seus representantes que tomariam parte no governo. Era uma
estratégia para reuni-las em torno do Rio de Janeiro e sob o
comando de Dom Pedro. Serem convocados para o Conselho
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de Procuradores garantiria um lugar à mesa, mas não à sua
cabeceira. A palavra final sobre leis e mesmo o confronto com
as Cortes de Lisboa permaneceriam nas mãos de Dom Pedro.
O projeto político de Bonifácio era fundado em um poder
executivo forte e centralizado e reuniu grupos conservadores
ao seu redor. Nem toda a elite fluminense estava de acordo.
Os mais radicais, por sua vez, tinham em Joaquim Gonçalves Ledo a liderança intelectual de maior destaque. Ledo
e o cônego da capela real, Januário Barbosa Cunha, eram
responsáveis pelo jornal maçônico Revérbero Constitucional
Fluminense e com José Clemente Pereira, presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, formaram um bloco de
forte oposição a José Bonifácio, disputando com o ministro as
atenções de Dom Pedro. Propunham uma alternativa menos
conservadora: a convocação de uma Assembleia Constituinte
capaz de representar os diversos setores da elite do Reino e
determinar, em última instância, as leis que regeriam o país.
Por sua vez, Bonifácio não concebia a promulgação
de qualquer lei sem antes ser examinada e sancionada pelo
Príncipe. Argumentou com Dom Pedro que o Conselho de
Procuradores havia sido convocado e a Constituinte poderia
esperar a situação no Brasil se acalmar. Tudo em vão. O grupo
ligado a Gonçalves Ledo fez intensa campanha pela convocação da Assembleia e o Regente considerou a iniciativa uma
boa resposta aos deputados portugueses em Lisboa. A instalação de Cortes no Brasil desenharia um Império luso-brasileiro com dois reinos autônomos e um monarca. Bonifácio
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desabafou: “Hei de dar um pontapé nestes revolucionários e
atirar com eles no Inferno. (...) Hei de enforcar estes Constitucionais na praça da Constituição”.11 A petição escrita e assinada por Gonçalves Ledo, como Procurador-Geral da Província
do Rio, acabou recebendo o consentimento de José Bonifácio
e seus ministros. Mesmo que para isso tenham recorrido à
expressão conformamo-nos.
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Nota Introdutória.
Dom Pedro: de português
a brasileiro
Marcela Telles Elian de Lima

Sereníssimo Príncipe Real: ainda que a calumnia raras
vezes se exalta sobre a verdade, muito principalmente no
tempo em que a razão recobra os seus sagrados direitos
... Na Impressão de João Baptista Morando, 1822.
Ignácio José Correa Drumond era um contumaz panfletista escritor de sonetos. Publicou poemas quando Dom João
VI jurou as “bases da Constituição”, e quando deixou o Rio de
Janeiro de volta a Portugal; além de sonetos laudatórios para
o Príncipe Regente Dom Pedro. Em cada um deles não deixou
dúvidas sobre sua posição em relação à Independência do
Brasil – era contra. Procurador da Câmara de Funchal, na Ilha
da Madeira, Correa Drumond morava no Brasil desde 1818.
Ficou um período sem receber seus vencimentos, sobrevivendo graças “à proteção de meus parentes e amigos” e quis
deixar isso claro a Dom João VI em nota acrescentada a uma

série de sonetos dedicados “a sua majestade fidelíssima”.12
Retornou a Portugal em outubro de 1821 quando os ânimos
da população fluminense começavam a se exaltar e, em um
ou outro lugar, já se podia ouvir a palavra Independência.
Um desses lugares, registrou Correa Drumond, foi o
Real Teatro de São João em 15 de setembro, durante a celebração do aniversário da adesão de Lisboa à Revolução do
Porto. O sermão referiu-se diretamente à Independência e
nenhuma manifestação contrária foi registrada. O diplomata
austríaco barão de Mareschal chegou a afirmar que nos púlpitos era mais fácil se ouvir sobre o herói da Independência dos
EUA George Washington que sobre os evangelhos. Três dias
depois, o público do teatro São João foi surpreendido com
vivas ao Príncipe Real que partiam do camarote reservado ao
Estado-Maior. O teatro era a vitrine da elite do Rio de Janeiro,
ponto de encontro das famílias mais abastadas iniciantes em
uma forma de sociabilidade cortesã pouco conhecida no Rio
de Janeiro. Seus frequentadores consumiam moda estrangeira, procuravam exibir etiqueta e boa educação e disputavam a
atenção da família real. Uma manifestação favorável ao Príncipe Regente, em data tão próxima às celebrações pela Revolução do Porto, poderia ser considerada deselegante; vinda da
oficialidade era uma ameaça.
Em setembro, o primeiro número do Revérbero Constitucional Fluminense, de Joaquim Gonçalves Ledo e Januário
12
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da Cunha Barbosa, começou a circular e se firmou como um
importante veículo de divulgação das ideias de liberdade e
defesa dos direitos do homem. Panfletos inundavam as ruas
do Rio de Janeiro. Alguns denunciavam o projeto de Independência que ocupava a cabeça de Dom Pedro, outros protestavam contra o domínio das Cortes e estimulavam o Príncipe Real a assumir-se logo como Pedro I. Boatos sobre uma
conspiração apoiada por parte das tropas para aclamá-lo Rei
ou Imperador em 12 de outubro, durante as comemorações
do seu aniversário, espalhavam-se. A Junta Militar solicitou
ao Regente uma declaração a favor da Constituição, apoio à
tropa e repúdio a qualquer ação pela separação entre Brasil
e Portugal. Alguns agitadores foram identificados e enviados
de volta a Lisboa.
Quando amanheceu o dia do aniversário do Príncipe,
sem sinal de tumulto, Correa Drumond estava a caminho de
Portugal. A notícia da expulsão da Divisão Auxiliadora após
o levante do general Avilez e da recusa de Dom Pedro em
permitir o desembarque de 1.200 soldados portugueses que,
sob a liderança de Francisco Maximiliano de Sousa, chegaram
ao porto do Rio de Janeiro, em 9 de março de 1822, foi recebida com apreensão pelo panfletista. As atitudes do Príncipe
Regente pareciam caminhar em sentido oposto às previstas
em seus sonetos. O desvio na rota, afirmava Correa Drumond,
devia-se aos Andradas.
Não deixava de ter razão. Os irmãos Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, Martim Francisco Ribeiro
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de Andrada mas principalmente José Bonifácio de Andrada e
Silva defenderam a desobediência de Dom Pedro às ordens
das Cortes portuguesas que determinavam seu retorno imediato à Europa. No Rio de Janeiro, o amigo dos Andradas,
José Joaquim da Rocha, havia fundado o Clube da Resistência
com o objetivo de articular apoio a favor da permanência do
Príncipe. Enviou carta a José Bonifácio, então vice-presidente
da Junta Provincial de São Paulo, em busca de apoio às ações
do clube. A resposta assinada pela Junta, mas redigida pelo
próprio Andrada, chegou em 24 de dezembro de 1821. Nela,
Bonifácio não apenas alinha-se ao movimento de resistência
como atribui ao Príncipe Regente a responsabilidade em responder, “perante o céu, pelo rio de sangue que decerto vai
correr pelo Brasil com a sua ausência”.13 Dom Pedro recebeu
a correspondência em 1o de janeiro de 1822. No dia 9 desse
mesmo mês negou-se de público a cumprir as determinações
recebidas de Portugal na data conhecida como o Dia do Fico.
Ignácio José Correa Drumond, por sua vez, para convencer Dom Pedro a retomar a rota por ele considerada correta, ou seja, cujo fim é a permanência de um Império luso-brasileiro, não se furta a mobilizar nem mesmo o imaginário
de medo que o “haitismo” provocava na população branca.
Desde 1804, quando uma revolta de escravizados conseguiu
expulsar os franceses de uma de suas possessões mais rentáveis, decretar a Independência do Haiti e proclamar o liberto
Jean-Jacques Dessalines “Imperador”, o receio tomou conta
13

Citado por: LUSTOSA, Isabel. D. Pedro I. São Paulo: Companhia das Letras,
2006.
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não só do Rio de Janeiro, mas de toda a América portuguesa.
Havia poucos jornais, faltavam notícias e sobravam histórias
mal contadas. Como no Haiti, também no Brasil os pretos
compunham a maioria da população, e, sem a proteção da
Divisão Auxiliadora, alertava Correa Drumond, o risco de um
levante bem-sucedido de escravizados era real e ameaçava
portugueses e brasileiros.
O Dom Pedro com quem o sonetista compartilhou festas da Corte, espetáculos no teatro São João, bailes e chás; o
Príncipe que partiu rumo à quinta da Boa Vista, trouxe de lá
Dom João VI, o levou até o largo do Rocio para jurar as “bases da Constituição” no dia 26 de fevereiro de 1821, como
demandava povo e tropa ali reunido, era antes de tudo português. Defendia um Império formado pela união dos Reinos.
Um ano havia se passado. Em 1822, o Regente tornava-se a
cada dia mais brasileiro. Era preciso, na opinião de José Inácio
Correa Drumond, retomar o Dom Pedro que soube firmar o
seu trono sobre os corações dos bons portugueses, tanto de um
como de outro hemisfério.
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Nota Introdutória.
Tropas portuguesas são
consideradas inimigas e uma
Assembleia Constituinte
é convocada
Marcela Telles Elian de Lima

Relação das notícias do Rio de Janeiro por carta
fidedigna, com o Decreto de S. A. R. que declara per
artigos; inimigos, qualquer tropa que dezembarque
no Brazil. Na Impressão de Alcobia, 1822.
O panfleto em forma de carta enviado por A.L.R. ao
mano e companheiro em Lisboa continha realmente novidades de interesse geral em Portugal. A tipografia Impressão de
Alcobia selecionou o que considerou notícia e, passo seguinte, foi publicar seu conteúdo para conhecimento de todos.
Não bastasse Sua Alteza Real o Príncipe Regente Dom Pedro,
em janeiro de 1822, recusar-se a cumprir as ordens das Cortes de Lisboa que lhe exigiam o retorno imediato, aprovou a
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convocação de uma Assembleia Constituinte no Brasil e, ainda por cima, declarou inimigas todas as tropas portuguesas
que desembarcassem sem seu consentimento. As discussões
políticas no Soberano Congresso reunido para elaboração
da Constituição começavam a reconhecer na América Portuguesa um “espírito de independência e uma facção de independentes”.14 Dom Pedro, esse “mancebo ambicioso e alucinado”15 teimava em sustentar a autoridade de sua regência
como determinado por seu pai, Dom João VI.
Em agosto de 1822, o decreto reproduzido por A.L.R.
na Relação das notícias do Rio de Janeiro por carta fidedigna
ainda considerava Independência como autonomia para administrar, gerir negócios e armas frente às Cortes portuguesas. Não cogitava um rompimento formal com Portugal, mas a
formação de um único Império composto por dois reinos com
iguais direitos e deveres. No entanto, desde janeiro, quando
soldados portugueses comandados pelo General Jorge Avilez
se levantaram contra seu governo, por suas desobediências
aos decretos das Corte, Dom Pedro estava ciente das intenções de Lisboa em submetê-lo, ainda que pela força. Mesmo antes, em setembro de 1821, o “Decreto dos governos do
Brasil” havia deixado péssima impressão, ao criar a figura do
Governador de Armas, um chefe militar designado por Lisboa
14
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cuja autoridade superava mesmo a dos presidentes de província e servia como pretexto para o envio de soldados para
o Brasil.
Em Portugal, Dom Pedro era o primeiro na linha de sucessão ao trono e passou a ser considerado como uma dupla
ameaça: de um lado, na ausência de Dom João VI, ele poderia
se decidir a manter a sede da monarquia no Brasil; do outro,
sua recusa a acatar as decisões da Corte era percebida como
resultado de uma tendência ao absolutismo. Não passava de
um anticonstitucionalista. Já em grande parte das províncias
no Brasil, as medidas do Soberano Congresso eram consideradas arbitrárias e contrárias ao interesse de seus habitantes,
incluindo a elite fluminense que, desde 1808, formava-se em
torno à família real. Além disso, seria decisivo manter no lado
americano do Império – principalmente em sua capital, o Rio
de Janeiro – um centro de poder equiparado ao de Lisboa,
sem correr o risco de fragmentação das províncias.
Em maio de 1822, uma nova “Representação do Povo
do Rio de Janeiro”, desta feita com mais de 6 mil assinaturas, foi entregue a Dom Pedro. Defendia junto ao Regente a
necessidade de se convocar “Cortes brasilianas” ou uma “assembleia geral representativa”. A notícia não foi bem recebida
por parte da imprensa, e o próprio Dom Pedro, a princípio,
pareceu pouco receptivo à ideia. José da Silva Lisboa, futuro
Visconde de Cairu, conselheiro de Dom João VI e panfletista político, ardente defensor das vantagens da liberdade comercial para o Brasil, surpreendentemente acusou os autores

346

da Representação de tentarem, “à Francesa, igualar coisas
desiguais”.16
Em 3 de junho de 1822 foi expedido o decreto convocando eleições para a Assembleia Geral Legislativa e Constituinte do Brasil. Em carta ao pai, Dom Pedro aparentava ter
se convencido que “o povo tem razão [...] sem Cortes o Brasil
não pode ser feliz”, e concluía: “leis feitas tão longe de nós
por homens que não são brasileiros e que não conhecem as
necessidades do Brasil não podem ser boas”.17
O plano era fazer das “Cortes do Brasil” um instrumento capaz de evitar a desagregação da unidade territorial
da antiga América portuguesa e ao mesmo tempo manter o
centro do Reino no Rio de Janeiro, onde o novo Parlamento deveria ser instalado. Representantes das províncias, com
suas demandas próprias, reunidos em debate, fariam dessa
Assembleia a expressão dos interesses e necessidades do
novo país. O Príncipe Regente se encarregaria de comunicar
essa vontade geral às Cortes em Lisboa. Ao assumir função
de órgão legislador, a Assembleia imporia limites ao poder
do Soberano e ainda garantiria a unidade do Império, com
Portugal e Brasil em pé de igualdade.
16
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Em setembro, foi a vez de o Brasil receber notícias de
Portugal. O Soberano Congresso em Lisboa havia revogado
a convocação da Assembleia e exigia novamente o retorno
imediato de Dom Pedro. Caso contrário perderia o direito à
sucessão do trono. Qualquer acordo que implicasse manter
seu poder no Brasil estava fora de cogitação. A saída era a
Independência.
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Nota Introdutória.
Aclamação de Pedro I
Marcela Telles Elian de Lima

[Consulta do clero, nobreza e povo de Sam Salvador e da
Parahyba do Sul sobre a acclamação de D. Pedro I]. s.n., 1822.
A iniciativa de aclamar Dom Pedro Imperador Constitucional do Brasil partiu do Senado da Câmara do Rio de
Janeiro presidida por José Clemente Pereira. O negociante
português recém-emigrado para o Brasil e o comerciante e
funcionário Joaquim Gonçalves Ledo eram os principais articuladores dos interesses do grupo de proprietários, varejistas,
oficiais militares, bacharéis do Recôncavo da Guanabara e dos
Campos dos Goitacazes que ascenderam à cena política fluminense após a chegada da Corte em 1808. Em 9 de janeiro
de 1822, Clemente Pereira foi o responsável por entregar a
Dom Pedro uma “Representação do povo do Rio de Janeiro”
assinada por mais de oito mil pessoas em defesa de sua permanência no Brasil. Até pouco tempo antes, José Clemente
Pereira e Joaquim Gonçalves Ledo queriam o Príncipe mesmo
era bem longe, do outro lado do Atlântico. Apostavam que
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na sua ausência teriam oportunidade de assumir o poder na
província do Rio de Janeiro. Ao constatarem a importância
política adquirida por Dom Pedro, após Minas Gerais e São
Paulo decidirem apoiá-lo, acharam por bem mudar de estratégia. Não apenas aderiram ao movimento como se tornaram
figuras de proa nas mobilizações que levaram o Regente a se
decidir por ficar no país.
O aniversário de Dom Pedro foi a data escolhida para
sua aclamação: 12 de outubro. De acordo com a ofício de Clemente Pereira o ato deveria ocorrer “não só nesta Capital, mas
em todas as vilas desta Província; e tem justos motivos para
esperar que a maior parte das Províncias coligadas pratiquem
outro tanto no mesmo Dia”.18 Por seu papel desde o período
colonial, a adesão das vilas era fundamental para o estabelecimento da soberania e legitimação do poder do Imperador.
Instaladas nas vilas, as Câmaras eram responsáveis pela
administração, justiça, fazenda e milícia no nível local e respondiam diretamente ao poder régio, localizado na metrópole. Suas ações repercutiam de modo imediato no cotidiano da
população, ao contrário das determinações de um distante
soberano situado do outro lado do oceano, ou um Príncipe
Regente, relativamente isolado no Rio de Janeiro. Quando
as Cortes de Lisboa formaram as Juntas Provinciais, reforçaram o poder dessas Câmaras. Nelas eram eleitos aqueles que
18

Senado da Câmara do Rio de Janeiro. Edital do Senado da Câmara do Rio de
Janeiro de 21 de setembro de 1821. Coleção das Leis do Brasil. Citado por:
BITTENCOURT, Vera Lúcia. p. 358.
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seguiriam para a capital da Província e elegeriam os deputados que seriam para as Cortes portuguesas. Desse modo,
ocuparam papel fundamental na disputa entre Rio de Janeiro
e Lisboa pelo apoio das províncias.
Havia Câmaras em toda a extensão do território
brasileiro. A adesão dessa rede ao projeto de Império
centralizado no Rio de Janeiro daria a estabilidade necessária
para sua execução e conferiria a Dom Pedro I autoridade
para governar e representar os interesses do Brasil. Ao seu
redor um novo pacto social seria firmado, capaz de garantir a
autonomia do país frente a Portugal. De um lado, as Câmaras
legitimariam o poder do Imperador. Do outro, como representantes do soberano nas vilas, asseguravam a permanência
do poder da elite local.
As respostas vindas de Minas Gerais e das províncias
do Sul não demoraram a chegar. Pernambuco por sua vez
confirmou sua adesão apenas em dezembro de 1822. Goiás e
Mato Grosso, em janeiro do ano seguinte, seguidas pelo Rio
Grande do Norte, Sergipe e Alagoas. Pará, Maranhão, Piauí,
Ceará, Cisplatina e Bahia mantiveram-se fiéis ao Soberano
Congresso em Lisboa. Para oficializar essa adesão, a Câmara
poderia enviar um representante à Corte, uma correspondência, ou mesmo uma longa lista de assinaturas que destacasse
a adesão de cada um dentro do apoio da comunidade como
um todo. As comemorações pela aclamação de Dom Pedro
também funcionavam como meio para formalizar a aprovação voluntária ao Imperador. Procissões pelas ruas das vilas,
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pálio, estandarte imperial, bênçãos, sermões eram devidamente registradas e enviadas ao Rio de Janeiro pelos membros da Câmara. Aclamações ocorreram em datas diferentes
por todo o país, algumas duraram dias e outras até semanas.
A grande novidade introduzida nessas comemorações foram
o retrato de Dom Pedro I e o amplo uso dos novos símbolos: a
divisa Independência ou Morte, o laço verde e amarelo, o hino,
a bandeira e as armas nacionais.
Não foi fácil definir os termos em que se daria essa
aclamação. José Clemente Pereira, por exemplo, ligado à loja
maçônica Grande Oriente e aos homens reunidos em torno
de Gonçalves Ledo, batia na tecla da equivalência do Parlamento ao soberano. Incluiu em seu comunicado às vilas que
a adesão deveria ocorrer após Dom Pedro jurar previamente
a Constituição a ser elaborada pela Assembleia Legislativa e
Constituinte do Brasil. A situação era muito semelhante àquela imposta pelas Cortes de Lisboa a Dom João VI e mesmo ao
Príncipe. No ato da aclamação, porém, Dom Pedro limitou-se
a aceitar o título de Imperador constitucional sem referência
ao juramento prévio. Tendo ao lado dona Leopoldina e erguendo nos braços a princesa dona Maria da Glória, aproximou-se da varanda do palacete do Campo de Santana e foi
saudado pela população ali reunida.
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Nota Introdutória.
Bonifácia
Marcela Telles Elian de Lima

Resposta à carta assignada pelo senhor Amigo da Ordem:
inserta no Diario do Governo no. 112, demonstrando,
qual seja a imparcialidade praticada pelo juiz syndicante
na devaça, a que se mandou proceder por Portaria da
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio de 2 de
novembro de 1822. Na Typ. [dados ausentes], 1823.
Sete dos catorze réus indiciados na devassa instalada
pelo ministro dos Negócios de Estado do Império, José Bonifácio de Andrada e Silva, assinaram a resposta às acusações
publicadas no “Diário do Governo do Rio de Janeiro”, em 21
de maio de 1823, pelo anônimo Amigo da Ordem. Todos eles
acabavam de ser inocentados no processo que ficou conhecido como “Bonifácia”, mas seis incriminados continuavam
presos ou exilados. Foram acusados de conspiração contra
o governo, fomentarem a “anarquia e a guerra civil”, serem
“facciosos e inimigos da tranquilidade pública, traidores ao
Império”. A devassa tinha como objetivo identificar indivíduos
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“espalhando doutrinas erradas, e contrárias ao sistema do governo estabelecido, já em público, já em associações particulares [que] pretendiam desacreditar o mesmo governo, alterar
a sua forma, e fomentar a discórdia e a guerra civil.”19
Quando o Amigo da Ordem, publicado pelo “Diário do
Governo”, se pôs a defender a imparcialidade do processo
responsável por constatar a culpa dos indiciados – produzindo a imediata reação dos acusados recém-absolvidos – Bonifácio ainda era ministro, mas estava longe de possuir a mesma influência que lhe permitiu instaurar a devassa.
As apurações começaram em 30 de outubro de 1822,
data de seu retorno ao ministério após um pedido de demissão. Não ficou nem três dias fora do cargo e uma campanha,
com direito a manifestações na frente de sua casa no Largo
do Rocio, e a visita do próprio Imperador e da Imperatriz Leopoldina, para convencê-lo a mudar de ideia, fizeram-no reconsiderar. Voltou com mais prestígio que antes. O ministro
deixou o cargo como desagravo pela decisão de Dom Pedro I
em revogar a ordem de suspender as atividades das lojas maçônicas, emitida no dia 21 de setembro daquele ano. O fechamento das lojas foi justificado pela necessidade de investigar
19
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uma suposta conspiração em andamento. A reação contrária
foi imediata e os maçons organizaram manifestações e abaixo-assinados para reverter a situação. Pedro I cedeu.
A suspensão do funcionamento das lojas parece ter
se dado sob influência de Bonifácio, e sua revogação à forte
pressão exercida pelo grupo articulado em torno de Gonçalves Ledo. Ambos eram fundadores de lojas maçônicas no Rio
de Janeiro, tinham propostas diferentes para o novo Império
e disputavam espaços de poder para implantá-los. A união
desses grupos pela defesa da autonomia do Brasil frente às
Cortes havia maquiado uma rivalidade que, com a proclamação da Independência, não apenas veio a público como se
acirrou.
José Bonifácio abriu a sua casa maçônica “Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz”, em 2 de junho de 1822.
Estava organizada em lojas submetidas a um poder central,
composto por 12 membros, conhecido como Apostolado. O
topo da hierarquia era ocupado pelo arconte-rei: Dom Pedro. Quinze dias depois Gonçalves Ledo liderou a criação de
uma outra loja maçônica exclusivamente brasileira, a Grande
Oriente do Brasil, da qual o Imperador também tomou parte.
Gonçalves Ledo integrou o Apostolado e José Bonifácio foi
escolhido, por aclamação, Grão-Mestre da Grande Oriente.
Era importante para ambos transitar nesses espaços de circulação de ideias, mas cada sociedade era identificada ao projeto político de suas lideranças, que por serem divergentes
competiam pela consolidação de um núcleo de poder.
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Após a declaração formal de Independência, as lojas
maçônicas forneceram espaços alternativos para o debate em
torno das bases que deveriam sustentar o novo Estado. Nelas,
articulavam-se proteções mútuas, confrontavam-se opiniões
e alfinetavam-se inimigos. Quando José Bonifácio discursou
durante sua posse na Grande Oriente, utilizou termos como
centralização, meu príncipe, portugueses, Império luso-brasileiro, vocábulos que deveriam cortar como faca o ambiente ao
redor, onde as palavras de ordem, ao contrário, eram autonomia provincial, brasileiros e poder para o Parlamento.
Não significava que Joaquim Gonçalves Ledo e os
demais membros de sua loja maçônica fossem contrários à
monarquia. Nesse ponto, estavam de acordo com Bonifácio
e compartilhavam de sua crença na viabilidade desta forma
de governo para conferir maior estabilidade ao Império. Mas,
enquanto o ministro apostava em um poder centralizado no
Rio de Janeiro, forte o suficiente para impor as reformas que
ele considerava necessárias para modernização do novo Estado – como, por exemplo, a abolição da escravidão e a integração do indígena –, parte dos homens reunidos em torno
de Gonçalves Ledo defendiam a autonomia das elites provinciais para gerir seus próprios assuntos e influir sobre o governo central. Propunham um sistema federativo próximo ao
estabelecido pelos Estados Unidos. Uma das testemunhas no
processo afirmou ter presenciado Ledo e Januário da Cunha
Barbosa, fundadores do jornal Revérbero Constitucional Fluminense, afirmarem que “por ora não convinha outro governo que não o monárquico constitucional, e que só depois de
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aclarado o povo poderia admitir-se o governo federativo à
imitação do d’América setentrional”.20 O depoimento de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva refere-se ao
mesmo episódio.
Bonifácio era avesso ao despotismo e também à República, mas para ele perigo mesmo era o federalismo. Uma República poderia manter as províncias ligadas a um poder central, mas federação significava o fim da unidade territorial da
antiga América portuguesa. Mesmo sob uma monarquia, com
autonomia para gerir seus interesses, cada província acabaria
por se configurar como uma pequena república acomodada
em torno de um Imperador destituído dos atributos necessários para governar. Os federalistas eram os “bispos sem papa”,
definia. Havia muitos deles no Norte, mas Bonifácio não hesitou em mobilizar o fantasma da dissolução do Império contra
seus opositores ali mesmo no Rio de Janeiro.
A condenação foi baseada no ouvir dizer, é de opinião
pública, todos sabem, mas prova mesmo não apareceu nenhuma, rebateram os autores na Resposta publicada em 26 de
maio de 1823. Menos de dez dias depois, Dom Pedro I ordenou o fechamento do Apostolado. O gabinete Andrada cairia
20
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José Joaquim Gouveia, Joaquim Valerio Tavares, João Soares Lisboa, Pedro
José da Costa Barros, João Fernandes Lopes, Joaquim Gonçalves Ledo, Luiz
Pereira da Nóbrega de Souza Coutinho, José Clemente Pereira, o padre
Januário da Cunha Barbosa, e o padre Antônio João de Lessa. ... Rio de Janeiro: Tipografia de Silva Porto e Companhia, 1824, p. 33-35.

em seguida. Os demais réus foram absolvidos em outubro
desse mesmo ano. Somente João Soares Lisboa foi declarado culpado. Alguns deles, como Gonçalves Ledo, Januário da
Cunha Barbosa e José Clemente Pereira receberam a Ordem
do Cruzeiro, ao voltarem do exílio.
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Nota Introdutória.
Última sessão da Assembleia
Constituinte
Marcela Telles Elian de Lima

CORREIO DO RIO DE JANEIRO: Extracto da
Sessão de 11 novembro. s.n., 1823.
Entre 3 de maio e 12 de novembro de 1823 representantes de praticamente todas as províncias reuniram-se em
Assembleia Geral com o objetivo de elaborar a Constituição
para o recém-criado Império do Brasil. Considerada a importância da tarefa que tinham pela frente, acreditavam haver
tempo para debater os pontos, estabelecer consensos até
chegarem ao formato final daquela que seria a primeira Constituição do Brasil. Para se ter uma ideia, o projeto chegou às
mãos dos deputados somente 4 meses após a primeira sessão. Quando a Constituinte foi dissolvida por Dom Pedro I,
apenas 24 artigos, em um total de 272, haviam sido discutidos
e votados.
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As questões mais polêmicas diziam respeito à distribuição dos poderes entre Executivo e Legislativo e à autonomia das Províncias em relação ao governo do Rio de Janeiro. Alguns deputados propunham poderes absolutos para o
monarca, outros sua submissão ao Parlamento. Em torno de
José Bonifácio, ministro dos Negócios Estrangeiros e deputado por São Paulo, reuniam-se os partidários de um Estado
centralizado no Rio de Janeiro e com o poder concentrado
nas mãos de Dom Pedro I. Debater, debatia-se. Havia tempo
e estavam ali para isso: montar as estruturas básicas sobre as
quais o novo Estado se sustentaria. Suspeitavam da possibilidade de o Imperador derrubar a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, cientes de sua resistência
a medidas restritivas a seu poder, mas não podiam prever se
isso de fato ocorreria e em que circunstâncias.
O fio da meada que levou à dissolução da Constituinte
começa com a queda do ministério de José Bonifácio, em 16
de julho de 1823. Ao lado de seus irmãos, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, também constituinte por
São Paulo, e Martim Francisco Ribeiro de Andrada, que, além
de ministro da Fazenda, era deputado pelo Rio de Janeiro,
Bonifácio ocupava o primeiro plano das articulações políticas que comporiam o desenho do novo Império. A partir de
1823, a situação mudou. Havia oposição aos Andradas entre pés de chumbo (portugueses contrários à Independência), federalistas, parlamentaristas, corcundas (partidários do
Antigo Regime) e também áulicos (membros da nobreza
e funcionários da Corte). Bonifácio era um abolicionista

cercado por escravocratas, defensor da centralização e da
soberania do Executivo entre federalistas e parlamentaristas.
Seus adversários tinham pouco em comum a não ser certo
ressentimento pelas práticas autoritárias do homem que fora,
por tempo demais, um dos mais próximos a Dom Pedro I.
O Imperador cedeu às pressões contra os Andradas e,
ao tomar medidas que confrontavam diretamente seus interesses, forçou o ministro a pedir demissão, no que foi seguido por Martim Francisco. Imediatamente os irmãos passaram
para a oposição. A Independência havia acirrado as diferenças
entre portugueses e brasileiros, e Bonifácio fez do jornal O
Tamoio meio para defesa de uma monarquia constitucional e
denúncia da influência de lusitanos sobre Dom Pedro I e nos
negócios públicos. Outro periódico alinhado à agenda política dos Andradas foi Sentinela da Praia Grande, em que o
panfletário Francisco Antônio Soares, sob o pseudônimo de
“Brasileiro Resoluto”, publicava artigos contrários à admissão de oficiais portugueses nas forças militares brasileiras e à
nomeação de portugueses para as funções de confiança. Em
um deles, Soares citou nominalmente dois oficiais lusos. No
dia 5 de novembro, o major José Joaquim Januário Lapa e o
capitão Zeferino Pimentel Moreira foram à forra. Saíram pelas ruas do Rio de Janeiro à procura do “Brasileiro Resoluto”,
encontraram o farmacêutico brasileiro David Pamplona Corte
Real e deram-lhe uma surra. Pamplona, por sua vez, recorreu
à Assembleia.
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No dia 10 de novembro de 1823, o assunto foi colocado em pauta. O povo compareceu em peso à Cadeia Velha
onde os deputados se reuniam. Os irmãos de José Bonifácio
tomaram a defesa do farmacêutico. O poder da oratória de
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva ocupou
o salão: “Justo céu, e somos nós representantes? De quem?
(...) Não, somos nada, se estúpidos vemos, sem remediar, os
ultrajes que fazem ao povo do Brasil estrangeiros que adotamos nacionais.” Eram portugueses que atacavam um brasileiro e por meio dele a toda a nação. Os irmãos deixaram a
Cadeia Velha sob aclamação.
Das janelas do Paço, Dom Pedro I assistia. O Imperador
nascido em Portugal a cada dia cercava-se mais de lusitanos.
Tomou uma decisão. Distribuiu munição entre a soldadesca e
ordenou prontidão às tropas que, armadas, se reuniram em
São Cristóvão. No dia seguinte, a última sessão da Assembleia
Constituinte começou sob protestos dos deputados contra o
movimento das guarnições, ordenado pelo Imperador. Incentivados por Antônio Carlos, iniciaram uma vigília que durou
27 horas e ficou conhecida como Noite da Agonia. Na manhã
do dia 12 de novembro, Dom Pedro I decretou o fechamento
da Assembleia. Vários deputados foram presos, entre eles os
três irmãos Andrada. Nas ruas ouviam-se gritos de “morram
os Andradas”.
Quando O Correio do Rio de Janeiro, de propriedade do
português João Soares Lisboa, publicou o Extrato da Sessão de
11 de Novembro, havia poucos meses que o jornal voltara a

382

circular. Lançado em 10 de abril de 1822, seus artigos e editoriais defendiam a soberania do Parlamento e critérios que
permitissem maior participação popular nas eleições para a
Assembleia Constituinte. Por sua postura radical, Lisboa foi
intimado a fechar o jornal e deixar o país. De volta ao Brasil, em fevereiro de 1822, acabou condenado a 10 anos, mas,
mesmo preso, retomou uma ou outra edição do periódico. A
queda do gabinete de Andrada facilitou um pouco as coisas.
Mesmo com Soares Lisboa ainda na cadeia, os números voltaram a sair regularmente e eram usados para acertar contas
com os Andradas, defender a Constituinte e denunciar seu
encerramento. Doze dias após publicar o Extrato novamente,
foi obrigado a encerrar O Correio, deixando o seguinte aviso
aos leitores: “queiram ter a bondade de mandar à Cadeia receber o que lhes resta”. Foi anistiado por Dom Pedro I, sob a
condição de novamente deixar o Brasil. Em março de 1824,
deixou o Rio de Janeiro, onde não havia mais o autoritarismo
dos Andradas, mas tampouco a Constituinte com que sonhara. A caminho da Europa, decidiu ficar pelo Recife e tomar
parte na Confederação do Equador. Sobre João Soares Lisboa
afirmou Frei Caneca: “Bateu-se pela Independência, morreu
pela Liberdade.”
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Nota Introdutória.
Assembleia Geral ou
Exército Nacional
Marcela Telles Elian de Lima

Recurso de Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho:
ao juizo imparcial dos seus camaradas armas, e dos
seus concidadãos. Na Typ. De Silva Porto, 1824.
Em seu recurso, Luiz Pereira da Nóbrega de Souza Coutinho se apresentou como soldado e cidadão e esperava receber de seus pares um juízo imparcial sobre os eventos que o
levaram a redigi-lo. Luiz Pereira da Nóbrega era comandante
de brigada e conhecia por experiência própria a importância
da opinião pública no julgamento das ações e projetos políticos ligados à construção do novo Estado. Em 30 de outubro
de 1822 foi acusado, juntamente com Gonçalves Ledo e outros, de conspirar contra o governo em processo instaurado
pelo então ministro dos Negócios do Império, José Bonifácio
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de Andrada, sem outra evidência que não testemunhos baseados na “voz pública”, na “fama pública”.21
Ao retornar do exílio ao Brasil, no final de 1823, após
ter sido inocentado, o jogo havia virado. Eram seus inimigos
do 30 de outubro que agora se encontravam exilados e Luiz
Pereira da Nóbrega, assim como outros indiciados, desfrutava de alto prestígio na Corte. Em 1824, o inquérito que se
seguiu à devassa instaurada em 1822 foi publicado, no Rio
de Janeiro, sob o título “O processo dos cidadãos.” A transcrição dos interrogatórios, portarias, alegações foi precedida
por uma apresentação e acompanhada por notas que procuravam dar sentido à intricada rede de interesses dissimulados
por trás dos procedimentos adotados no inquérito. Tinham
como propósito convencer o leitor da parcialidade da justiça
e redimir os réus no tribunal da opinião pública.
Luiz Pereira da Nóbrega era um desses réus e, se a devassa de 1822 tinha por alvo os meus Empregos, e não a minha
pessoa, sob ameaça de colocar sua reputação em risco, expor
os fatos ao julgamento geral parecia ser ainda mais necessário. Seu recurso não é dirigido ao ministro dos Negócios da
Guerra, João Gomes da Silveira Mendonça, como se poderia
supor dado o conteúdo da denúncia, muito menos ao Imperador. Silveira Mendonça foi nomeado para a pasta nove dias
21
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Depoimento de Antônio Meneses de Vasconcelos de Drumont e Brás Marins
Costa Passos. Processos dos cidadãos pronunciados na Devassa que mandou
proceder José Bonifácio d’Andrada e Silva para justificar os acontecimentos do
famoso dia 30 de outubro de 1822. Citado por: SLEMIAN, Andréa. p.182.

após a dissolução da Constituinte. Ex-deputado, estava entre
os brasileiros que formaram o Conselho de Estado responsável pela elaboração do projeto da Constituição, que seria outorgada em março de 1824. Era nascido no Brasil, mas ainda
assim pertencia a um ministério que privilegiava os interesses
portugueses e se contrapunha aos brasileiros. Não cabia recorrer ao ministro e sim denunciá-lo.
Nóbrega mobilizou sua reputação como base para a
acusação contra Silveira Mendonça. Apresentou como argumento de defesa uma vida exemplar em favor da liberdade,
da soberania do Brasil e dos direitos do indivíduo. Liderou
tropas reunidas no Campo de Santana contra os batalhões
portugueses de Avilez, nos dias 11 e 12 de janeiro de 1822,
quando o general ameaçou obrigar Dom Pedro a regressar
para Portugal. Foi nomeado ajudante de campo pelo Imperador devido a sua firmeza de caráter, préstimo militar e decidida
adesão à Santa Causa da Independência. A sua foi uma das
8.000 assinaturas da “Representação do povo do Rio de Janeiro”, que exigiu a permanência de Dom Pedro. Mobilizou-se
pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Compôs o
primeiro ministério brasileiro e, como Ministro da Guerra, em
1o de agosto de 1822, referendou o decreto que considerava inimigas as tropas portuguesas desembarcadas no Brasil.
Soldado, pegou em armas em defesa da pátria. Cidadão, defendeu um governo representativo, definido pela separação
dos poderes políticos. É certo que, durante o tempo de exílio
na França, sua figura parece não ter causado tão boa impressão. Referindo-se à incompetência dos homens que cercavam
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Dom Pedro e ocupavam em seu governo importantes cargos
administrativos, o naturalista e viajante francês Auguste de
Saint-Hilaire valeu-se de um exemplo próximo aos franceses
que poderiam conferir por si mesmos “em Paris um ministro
da Guerra exilado pelo governo brasileiro: a última das nossas
legiões poderia apenas querê-lo para cabo de esquadra”.22
Tratava-se de Luiz Pereira da Nóbrega.
Em 1824, a Constituição outorgada por Dom Pedro I
definiu a obrigatoriedade do voto, quem poderia votar e ser
votado. Mulheres e escravizados não tinham direito a nem
uma coisa nem outra. As eleições ocorriam em dois turnos.
No primeiro, libertos, analfabetos e homens acima de 25 anos
com renda mínima de 100 mil réis estavam habilitados a escolherem os eleitores que, por sua vez, no segundo turno,
votariam nos deputados e senadores. O critério dos 100 mil
réis permitia a inclusão da população pobre na primeira rodada. Para entrar na segunda, o valor dobrava. No senado, o
cargo era vitalício e caberia ao Imperador indicar o nome final
a partir de uma lista tríplice. Por decreto, as eleições para uma
Assembleia Geral do Império ocorreriam ao final daquele ano.
Luiz Pereira da Nóbrega era um eleitor e, a julgar pelo Recurso, muito cioso de suas obrigações.
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SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil: com um resumo histórico das revoluções do Brasil, da chegada de D.
João VI à América à abdicação de D. Pedro. São Paulo: Editora Nacional,
1941. p. 439.

Dom Pedro I, no entanto, nesse momento, estava mais
preocupado em formar tropas. Incumbiu o alemão Georg Anton Aloysius Schäffer de aliciar jovens para serem incorporados ao Exército e por carta o incentivava: “mande, mande,
mande, pois lhe ordena quem o há de desculpar e premiar,
pois é seu imperador”.23 Schäffer chegara ao Brasil em 1818,
depois de passar pela China, Austrália, Alasca. Com um título
de nobreza atribuído pelo czar Alexandre I, aproximou-se da
Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro e também Dom João VI.
Em 1821, com imigrantes alemães, Schäffer fundou a colônia
Frankental no sul da Bahia e, no ano seguinte, sob ordens do
ministro José Bonifácio, partiu de volta à Europa com a missão de atrair colonos e soldados para o Brasil. Era o homem a
quem Dom Pedro I poderia recorrer. Para atender ao Imperador, prometeu aos alemães que recrutava de tudo um pouco:
travessia paga, terras, animais, liberdade de culto, isenção de
impostos, mas pouco ou nada foi cumprido. Mas uma coisa
é certa: quando chegaram ao Rio de Janeiro, todos comprovaram o entusiasmo do soberano com a formação dos soldados. Nem bem amanhecia e, junto com a Imperatriz, a servir
de intérprete, lá estava Dom Pedro na Praia Vermelha, com os
recém-chegados a manejar armas e fazer exercícios com espingardas. Mas tal entusiasmo poderia se manifestar de forma
mais violenta. Em novembro de 1824, de próprio punho, Dom
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Pedro I determinou a pena de 150 chicotadas aos acusados
de “excitarem desordens com soldados de outros corpos”.24
Foi em junho desse mesmo ano que o Imperador deu
ordens ao comandante de brigada e ajudante de campo Luiz
Pereira da Nóbrega Souza Coutinho para inspecionar tropas e
listar os nomes a serem recrutados para os Corpos de Primeira
Linha. Nóbrega se furtou a realizar a tarefa. Alegou problemas
de saúde e envolvimento com a eleições para Assembleia Geral do Império. Sua prioridade parecia ser outra. Ao final, não
apenas foi eleito deputado pelo Rio de Janeiro, como assumiu
presidência da Câmara. Já Pedro I, em 1825, iniciou uma disputa com as Províncias Unidas do Prata pela Banda Oriental,
incorporada ao Brasil sob o nome de Província Cisplatina. A
Guerra da Cisplatina durou três anos e, além de ser um fracasso militar, acabou de arruinar uma economia já fragilizada. Ao
final, Nóbrega afirmou em seu panfleto Opinião pública dos
meus imparciais camaradas e dos meus concidadãos decidi vós
por que está a razão e a justiça nos fatos que acabo de referir.
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