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Introdução

‘Às armas, cidadãos! É tempo. Às armas...’

Assim começava um dos muitos panfletos manuscritos co-

lados nas paredes e nos postes de várias cidades brasileiras nos 

anos de 1820 a 1823, quando as ruas se agitavam na luta pela cons-

titucionalização do reino e pela independência do Brasil. Trata-

va-se dos papelinhos, à época muito falados, mas até hoje pouco 

conhecidos.

Produzidos, geralmente, em momentos de turbulência polí-

tica, os papelinhos, ou panfletos, manuscritos ou impressos, não 

foram exclusividade do Brasil e de Portugal. Armas típicas da vida 

política do mundo moderno e início do contemporâneo, os pan-

fletos se fizeram presentes em diversos acontecimentos marcan-

tes da história ocidental. É o caso, por exemplo, das 5 mil diatri-

bes levantadas contra o cardeal Mazarino em meados do século 

xvii, na época das Frondas; dos inumeráveis panfletos das revo-

luções inglesas do século xvii; daqueles relativos à Guerra de In-

dependência norte-americana, publicados ao longo de 1776; dos 

que vieram à luz entre 1789 e 1799 no calor da Revolução France-
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sa; dos que foram produzidos no período napoleônico e no pro-

cesso de independência das ex-colônias espanholas.1

Entre o final do século xviii e o início do xix, o escrito pas-

sou a ter importância fundamental nas sociedades ocidentais. As 

discussões políticas começaram a ultrapassar o âmbito restrito das 

cortes e dos palácios para invadir os novos espaços públicos de 

sociabilidade surgidos paralelamente à difusão das Luzes2 — os 

cafés, os salões, as academias, as livrarias e até mesmo as socieda-

des secretas, que, sob a proteção do segredo,3 converteram a pa-

lavra em coisa pública, como salientou François-Xavier Guerra.4 

1. Há abundante literatura sobre panfletos e folhetos. Cf., entre outros, Chris-

tian Jouhaud, Mazarinades: La Fronde des mots. Paris: Aubier, 1983; Christopher 

Hill, O mundo de ponta-cabeça: Ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 

1640. São Paulo: Companhia das Letras, 1987; Joad Raymond, Pamphlets and 

Pamphleteering in Early Modern Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 

2003; Bernard Bailyn, As origens ideológicas da Revolução Americana. Bauru: 

Edusc, 2003; Antoine de Baecque, “Panfletos: Libelo e mitologia política”. In: 

Robert Darnton; Daniel Roche (Orgs.), Revolução impressa: A imprensa na Fran-

ça. 1775-1800. São Paulo: Edusp, 1996, pp. 225-38; François-Xavier Guerra, Mo-

dernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: 

Mapfre; Fondo de Cultura Económica, 1992; José Antonio Aguilar Rivera, “Vi-

cente Rocafuerte, los panfletos y la invención de la república hispanoamericana, 

1821-1823”. In: Paula Alonso (Comp.), Construcciones impresas: Panfletos, diarios 

y revistas en la formación de los Estados nacionales en América Latina, 1820-1920. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004; Maria Beatriz Nizza da Sil-

va, Movimento constitucional e separatismo no Brasil: 1821-1823. Lisboa: Livros 

Horizontes, 1988; Nuno Daupiás d’Alcochete, “Les Pamphlets portugais anti-

-napoléoniens”. Arquivos do Centro Cultural Português. Paris, 11: 7-16, 1978; 

Lúcia Maria Bastos P. Neves, Napoleão Bonaparte: Imaginário e política em 

Portugal (c. 1808-1810). São Paulo: Alameda, 2008.

2. Jürgen Habermas, L’Espace public: Archéologie de la publicité comme dimen-

sion constitutive de la sociéte bourgeoise. Paris: Payot, 1993; Craig Calhoun (Ed.), 

Habermas and the Public Sphere. Cambridge (Mass.): mit Press, 1997.

3. Reinhart Koselleck, Crítica e crise: Uma contribuição à patogênese do mundo 

burguês. Rio de Janeiro: Eduerj; Contraponto, 1999.

4. François-Xavier Guerra, op. cit.

         



9

Sob a forma manuscrita ou impressa, os panfletos transforma-

ram-se em instrumentos eficazes de promoção do debate e, mais 

ainda, da ampliação de seu alcance, graças à prática da leitura co-

letiva em voz alta. Surgia a possibilidade de intervenção do indi-

víduo comum na condução dos destinos coletivos.

A América portuguesa caminhou mais lentamente. Até o iní-

cio do século xix, ela permaneceu profundamente marcada pela 

cultura oral e outras características do Antigo Regime, às quais se 

somava a peculiaridade da escravidão. Na cultura oral, predomi-

nava a voz geral, que reproduzia a tradição e o bom senso da co-

munidade, tanto uma como o outro atualizados de acordo com 

as circunstâncias, sem que os envolvidos se dessem conta da mu-

dança. A essa tradição opunha-se o conhecimento letrado, basea-

do em evidências e motivos racionais, situado em determinado 

tempo e lugar, no sentido mais propriamente histórico do termo 

situação.5

Com a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 

1808, no entanto, surgiu finalmente a imprensa e o discurso es-

crito iniciou sua trajetória rumo ao predomínio sobre a cultura 

oral. Os primeiros periódicos, embora ainda de caráter primor-

dialmente noticioso, característico das gazetas antigas, já emitiam 

opinião sobre as questões políticas do momento. A opinião emi-

tida, por sua vez, despertava o interesse dos leitores e dava início 

ao debate público. Mas foi a adesão, em 1821, das províncias do 

Grão-Pará, da Bahia e do Rio de Janeiro ao movimento liberal 

português, iniciado com a Revolução Liberal do Porto de 24 de 

agosto de 1820, que criou as condições para os primeiros ensaios 

5. Cf. François Furet; Jacques Ozouf, “Trois Siécles de métissage culturel”. Anna-

les. Economies, Sociétés, Civilisations. Paris, 32 (3): 488-502, maio/jun. 1977; 

Arlette Farge, Dire et mal dire: L’Opinion publique au XVIIIe siècle. Paris: Seuil, 

1992; Jack Goody; Ian Watt, As consequências do letramento. São Paulo: Paulis-

tana, 2006.
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de uma relativa liberdade de imprensa, exercida em espaços pú-

blicos cada vez mais amplos. Entre esses espaços, salientavam-se, 

para o caso dos panfletos — manuscritos ou impressos —, as ruas 

e praças das cidades, cujas paredes e postes forneciam o suporte 

para a nova forma de comunicação.

Este livro contém a lista completa dos panfletos manuscritos 

até agora localizados que circularam no Rio de Janeiro, na Bahia, 

em Portugal e outros lugares ainda não identificados entre 1820 

e 1823. Nesses anos, o Brasil vivenciou intensa agitação política 

precipitada pela Revolução do Porto. As primeiras manifestações 

dessa conjuntura revolucionária verificaram-se no Grão-Pará, em 

1o de janeiro de 1821, quando a província aderiu ao movimento 

liberal português, jurando obediência a “El-Rei, o Senhor d. João 

vi e à augusta Casa de Bragança, às Cortes nacionais e à Consti-

tuição, que por elas for estabelecida, mantida a religião católica”.6 

Em seguida, foi a vez da Bahia, que, em 10 de fevereiro, prestou 

juramento de fidelidade à Constituição a ser elaborada pelo Con-

gresso. Para o jornal baiano Idade d’Ouro do Brasil, a data era me-

morável, pois na “briosa cidade repercutia o há muito suspirado 

eco da Regeneração do caráter português, que soou tão altamente 

nas margens do Douro e do Tejo”.7 Por fim, o Rio de Janeiro, en-

tão sede do Império português, aderiu ao movimento da Regene-

ração em 26 de fevereiro de 1821. Desses acontecimentos inédi-

tos no mundo brasileiro brotou espantosa quantidade de jornais 

e panfletos que inauguraram novas práticas políticas. A grande 

maioria dos panfletos que sobreviveram era impressa. Alguns vi-

nham de Lisboa, outros, do Rio de Janeiro e da Bahia, onde já 

6. Antonio Ladislau Monteiro Baena, Compêndio das eras da província do Pará. 

Pará: Universidade Federal do Pará, 1969, pp. 319-24.

7. Idade d’Ouro do Brazil. Salvador, n. 13, 13 fev. 1821. Apud Maria Beatriz Nizza 

da Silva, A primeira Gazeta da Bahia: Idade d’Ouro do Brazil. 3. ed. Salvador: 

Edufba, 2011.
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funcionavam tipografias. Geraram intenso debate, não apenas 

onde eram publicados, mas também no Pará, no Maranhão, em 

Pernambuco, São Paulo, Montevidéu e em outras localidades de 

menor expressão.

Os panfletos provêm em sua maioria da Bahia e do Rio de 

Janeiro. Como se trata de textos fragmentados, faz-se necessária, 

em benefício do leitor, informação mais sistemática, mesmo que 

sucinta, sobre a movimentação política nessas duas cidades.

Na Bahia, desde 10 de fevereiro, o movimento constitucional 

agitou a capital, mais conhecida na época como cidade da Bahia. 

O coronel Manuel Pedro de Freitas Guimarães, considerado pelos 

companheiros como o verdadeiro representante do patriotismo 

brasileiro, lançou em 10 de fevereiro uma proclamação esclare-

cendo o objetivo dos que tinham tomado a iniciativa da revolu-

ção: destruir os ferros do despotismo e da tirania e libertar a pá-

tria em prol da Constituição. Alertou ainda para a traição do Rio 

de Janeiro. Mas, se dava vivas às Cortes, também exaltava d. João 

vi, agora soberano constitucional. Inocentava o rei e culpava seus 

conselheiros, em atitude típica do Antigo Regime.8

O periódico Idade d’Ouro também explicava aos baianos a 

atitude dos “revoltosos”, formulando críticas à inércia da Corte 

frente às notícias chegadas de Lisboa. Em números posteriores à 

edição de 13 de fevereiro, conclamou as tropas de todo o Brasil a 

aceitarem o movimento que se iniciara em Portugal: “Soldados 

europeus e brasileiros de diferentes capitanias do Brasil, vinde já 

incorporar-vos às nossas honradas fileiras. Debandai desses pér-

fidos chefes de Satanás, que ainda querem que prevaleça o reino 

das trevas sobre o reino das Luzes”.9

8. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Dl. 345.17; Emílio Joaquim da Sil-

va Maia, Estudos históricos sobre Portugal e Brasil. Estudo xviii. Relação dos 

successos effetuados na Bahia no dia 10 de fevereiro de 1821.

9. Idade d’Ouro no Brazil. Salvador, n. 18, 20 fev. 1821.
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Inaugurava-se no Brasil prática política inédita: elegiam-se 

por aclamação juntas governativas. Primeiro no Pará: um juiz do 

povo, de uma das janelas do palácio, interrogou os cidadãos que se 

achavam à porta do mesmo para saber quais eram as pessoas esco-

lhidas para o novo governo.10 Em seguida, na Bahia. O procurador 

do Senado apregoava, de uma das janelas das praças dos Conse-

lhos, para a multidão de povo e tropa apinhada do lado de fora, os 

nomes dos indivíduos que deveriam ser aprovados por geral acla-

mação. Eleitas pelos cidadãos, essas juntas foram, posteriormente, 

reconhecidas pelas Cortes de Lisboa, fato que reforçava seu poder 

em detrimento do controle central localizado no Rio de Janeiro.11

Na cidade da Bahia, começou logo a predominar a tendência 

de adesão às Cortes, com o consequente afastamento em relação 

à regência de d. Pedro. Para os constitucionalistas baianos, a re-

gência reduzia-se à administração de mais uma província da na-

ção portuguesa. Os revoltosos justificavam sua atitude com o argu-

mento de que a política do governo fluminense de tentar manter 

sob seu controle as outras províncias era arbitrária. O decreto de 

22 de abril de 1821, ainda de autoria de d. João vi,12 era conside-

rado abusivo pelos baianos, um “monstro em política” e um dese-

jo “mal coberto de semear a cizânia e gerar divisões entre portu-

gueses dos dois hemisférios”.13 Mas a posição da Bahia contra o 

Rio de Janeiro não se devia simplesmente à postura contrária ao 

sistema constitucional ou às propostas de autonomia do governo 

do Rio de Janeiro em relação a Portugal. 

10. Domingos Antônio Rayol, Motins políticos ou História dos principais aconte-

cimentos políticos da província do Pará desde o ano de 1821 até 1835. Belém: Uni-

versidade Federal do Pará, 1970, v. 1, p. 15.

11. Cf. Cronologia — 10 de fevereiro de 1821.

12. Cf. Cronologia — 21 e 22 de abril de 1821.

13. Ofício da Junta Provisional da Bahia às Cortes, 21 jun. 1821. Transcrito em 

O Espelho, Rio de Janeiro, n. 4, 24 out. 1821.
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Para a Bahia, mais precisamente para a economia baiana, 

o grosso do comércio era com Portugal e África. Daí a oposição 

dos negociantes de Salvador aos tratados de 1810 assinados entre 

a Corte fluminense e a Inglaterra.14 Havia semelhança entre a po-

sição deles e a dos comerciantes portugueses de ultramar, priva-

dos que foram os últimos da maior parte dos lucros do comércio 

colonial e humilhados pela dependência em relação à Inglaterra. 

Inversamente, era de dessemelhança sua posição em relação aos 

comerciantes do Rio de Janeiro, portugueses ou não. Estes últi-

mos estavam mais integrados na economia e na sociedade flumi-

nenses e se beneficiavam das benesses da Corte. Daí a diferença 

na posição dos portugueses da Bahia e do Rio de Janeiro: os pri-

meiros apoiando as Cortes, os segundos sustentando d. Pedro.

Além da questão econômica, que unia os comerciantes por-

tugueses dos dois lados do Atlântico, havia também um impor-

tante fator político. Ao adotar postura favorável ao constituciona-

lismo português, a Bahia não deixava de entrever a possibilidade 

de uma autonomia que a Corte no Rio de Janeiro parecia negar 

desde sua instalação em 1808, quando se transformou em uma 

espécie de metrópole centralizadora, como fora Lisboa na época 

colonial.

A partir do movimento de 10 de fevereiro, segundo Francis-

co Sierra y Mariscal, que presenciou o movimento constitucional, 

esboçaram-se na Bahia três partidos, entendidos aqui como gru-

pos que se posicionavam a favor ou contra determinada política. 

Em suas andanças pelas ruas, “envolto nas massas do povo”, Sierra 

y Mariscal identificava um partido “europeu”, que desejava man-

ter a união com Portugal. O segundo, que denominava de “aristo-

crata”, era composto “de alguns senhores de engenho, alguns em-

pregados públicos e de mui poucos eclesiásticos”. Seus membros 

14. Ver panfleto n. 6.

         



14

queriam um “governo [...] independente de Portugal”, com uma 

“Constituição e duas Câmaras”. O terceiro partido era o “demo-

crata”, que almejava “governos provinciais independentes”. Este 

último incluía a maior parte do clero e dos empregados públicos, 

que “ambicionavam os restos da fortuna dos europeus”, e tam-

bém a maioria dos senhores de engenho, “porque é o partido das 

revoluções e com elas se veem livres dos seus credores”.15

Divisão semelhante é a que fornece Joaquim José da Silva 

Maia, comerciante português radicado em Salvador e editor do 

jornal Semanário Cívico. Defensor intransigente do constitucio-

nalismo e da união com Portugal, Silva Maia falava, em 5 de se-

tembro de 1822, em três partidos que dividiam o Brasil e a Bahia: 

o constitucional, o aristocrático e o democrático. O primeiro se-

ria composto de todos os europeus (leia-se portugueses) e alguns 

brasileiros e só admitia a autoridade das cortes e do rei. O segun-

do incluiria um pequeno número de brasileiros e muito poucos 

europeus. Eram “empregados públicos, fofos e enfatuados pro-

prietários, senhores de engenho”. Queriam um rei no Brasil e a 

independência do país. O autor chama-os de “bonifácios”, refe-

rência a José Bonifácio. O terceiro, mais numeroso, não queria rei 

nem cá nem lá, mas um governo democrático federativo republi-

cano como o dos Estados Unidos.16

As várias correntes aos poucos se reduziram a duas. A pri-

meira, dominante na capital, e composta, sobretudo, de milita-

res e comerciantes lusos, mantinha-se fiel às Cortes de Lisboa e 

aceitava o governador de armas nomeado por carta régia de 9 de 

dezembro de 1821, o brigadeiro português Inácio Luís Madeira 

15. Cf. Francisco de Sierra y Mariscal, “Ideas geraes sobre a revolução do Brazil 

e suas consequencias”. Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, 43/44: 49-

81, 1931. Para as citações, ver pp. 62-3. Cf. também panfleto n. 8.

16. Citado em Maria Beatriz Nizza da Silva, Semanário Cívico: Bahia, 1821-1823. 

Salvador: ufba, 2008, pp. 138-9.
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de Melo. Seu principal porta-voz era o Semanário Cívico. A se-

gunda consolidou-se no Recôncavo baiano, com o apoio decidi-

do dos senhores de engenho, a que se aliavam militares brasilei-

ros e parte da população urbana de Salvador. Diante da postura 

cada vez mais centralizadora das Cortes, esta corrente caminhou 

em direção ao apoio à regência e à liderança do príncipe d. Pe-

dro. Na imprensa, seu melhor representante era O Constitucional, 

redigido por Francisco Gomes Brandão Montezuma. A dinâmica 

da política baiana entre 1821 e 1823 constitui-se do enfrentamen-

to constante entre as duas tendências ou partidos, com o predo-

mínio inicial da primeira e a vitória final da segunda.

Um primeiro confronto já se verificou nos dias 19 e 20 de 

fevereiro de 1822 entre os partidários do brigadeiro português 

Madeira de Melo e do coronel brasileiro Manuel Pedro de Freitas 

Guimarães, governador de armas interino.17 O brigadeiro, apoia-

do pelas tropas, comerciantes e caixeiros portugueses, manteve a 

capital sob controle e garantiu sua lealdade às Cortes. Derrotados 

na capital, os aliados de Freitas Guimarães retiraram-se para as 

cidades do Recôncavo, sobretudo para Santo Amaro e Cachoei-

ra, de onde, com o apoio dos senhores de engenho, organizaram 

a resistência, para a qual contaram com o auxílio do Rio de Ja-

neiro. Vários pronunciamentos fizeram-se nesta região a favor do 

defensor perpétuo e constitucional do Brasil, o príncipe regente 

d. Pedro. Travou-se uma verdadeira guerra civil ao longo do final 

de 1822 e meados de 1823, recebendo cada lado — brasileiros e 

portugueses — reforços em tropas do Rio de Janeiro e de Portu-

gal. Por fim, no dia 1o de julho de 1823, diante da impossibilidade 

de sobreviver ao cerco das tropas rebeldes, Madeira de Melo co-

meçou a executar o plano de abandono da cidade, embarcando 

17. Ver Cronologia — 19 e 20 de fevereiro e 26 de março. Para os acontecimen-

tos posteriores, cf. também a Cronologia.
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soldados, oficiais e famílias de comerciantes portugueses nos na-

vios mercantes e de guerra, ancorados no porto de Salvador. No 

dia seguinte, transpôs a barra com dezessete navios de guerra e 

setenta transportes em direção a Lisboa, sob a perseguição da es-

quadra brasileira comandada pelo almirante Cochrane. O Exérci-

to baiano-brasileiro, sob o comando do coronel José Joaquim de 

Lima e Silva, ocupou a cidade, consumando-se a adesão da Bahia 

ao Império do Brasil. O dia 2 de julho foi, a partir de então, con-

siderado pelo povo baiano a data cívica de sua independência.18

No Rio de Janeiro, a Corte tomou conhecimento do movi-

mento liberal do Porto em outubro de 1820, mas só reagiu ofi-

cialmente em 26 de fevereiro de 1821. Já tinha havido antes inten-

sa agitação, manifestada em escritos impressos e manuscritos. Em 

carta ao intendente geral da Polícia, redigida ainda em janeiro de 

1821, Cailhé de Geine, um informante dessa instituição, manifes-

tava sua preocupação com a exaltação dos ânimos nas ruas. Asse-

gurava que, depois da chegada de navios portugueses com notí-

cias da Revolução do Porto e dos acontecimentos que transcorriam 

então na Bahia, “os papéis públicos e as canções patrióticas” cir-

culavam livremente, lendo-se publicamente os primeiros e can-

tando-se as últimas em alta voz pelas ruas.19 

Diante da situação inusitada, a Corte hesitou, dividida entre 

as tendências opostas de dois ministros, o conde de Palmela e To-

más Vilanova Portugal. O primeiro preconizava o imediato regres-

18. Para mais informações sobre a independência na Bahia, ver Luís Henrique 

Dias Tavares, Independência do Brasil na Bahia. Salvador: Edufba, 2007; Braz do 

Amaral, História da independência na Bahia. Salvador: Livraria Progresso Edi-

tora, 1957; Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva, Memórias históricas e políticas da 

Bahia. Anotadas por Braz do Amaral. Salvador: Imprensa Oficial do Estado, 

1931; Hendrik Kraay, Política racial, Estado e Forças Armadas na época da Inde-

pendência: Bahia, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011.

19. Cartas de C. de Geine ao intendente da Polícia. Biblioteca Nacional-dmss. 

ii-33, 22, 54. 28 jan. 1821.
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so de d. João vi a Lisboa para conter os excessos da revolução, 

ainda que correndo o risco de emprestar legitimidade aos revol-

tosos; o segundo preferia a permanência da Corte no Brasil, com 

o risco de perder o trono dos Bragança na Europa, a fim de evitar 

o contágio das ideias mais radicais e preservar na América a es-

sência do Antigo Regime. Um decreto datado de 18 de fevereiro, 

mas publicado a 23, determinava o envio de d. Pedro a Portugal e 

reconhecia que a futura Constituição não podia ser “igualmente 

adaptável e conveniente, em todos os seus artigos e pontos essen-

ciais, à povoação, localidade e mais circunstâncias tão pondero-

sas como atendíveis deste Reino do Brasil”. Outro decreto da mes-

ma data convocava os procuradores das câmaras das cidades e das 

principais vilas do Brasil a formarem uma junta de Cortes, com o 

objetivo de examinar as leis constitucionais discutidas nas Cor-

tes de Lisboa.20 Tais decretos acirraram ainda mais os ânimos dos 

portugueses residentes no Brasil e geraram novos descontenta-

mentos, pois sugeriam que a Constituição deixava de ser obra da 

nação para se tornar dádiva do soberano.

As tropas da Divisão Auxiliadora portuguesa, com o apoio 

da opinião pública, reuniram-se no Rossio, dando início ao mo-

vimento constitucional no Rio de Janeiro. Exigiu-se do sobera-

no o juramento imediato das bases da futura Constituição por-

tuguesa, a demissão de alguns membros do governo e a adoção 

temporária da Constituição espanhola de 1812, até a elaboração 

da nova carta pelas Cortes. Representando o rei, d. Pedro compa-

receu ao Rossio e agiu com habilidade. Acatou parte das exigên-

cias, como o juramento da futura constituição, mas rejeitou a ado-

ção da implantação da Constituição espanhola e a formação de 

uma junta governativa de nomeação popular. Sobretudo, afir-

20. Decretos de 18 e 23 de fevereiro de 1821. Apud Gazeta Extraordinária do Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro, n. 3, 24 fev. 1821.
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mou o direito do monarca de aprovar ou não os atos das Cor-

tes, assegurando, assim, a partilha da soberania entre estas e o rei, 

mantendo desse modo um arranjo político muito próximo ao 

do Antigo Regime. Marcava-se, dessa forma, o teor moderado do 

movimento, que aceitava as Cortes desde que se preservassem a 

monarquia e a religião católica.

As notícias do movimento tiveram ampla repercussão nos 

pe riódicos, folhetos e panfletos. Todos reconheciam que o 26 de 

fevereiro devia ser considerado a data “em que se abriu a toda a 

grande família portuguesa, espalhada nas quatro partes do mun-

do, o áureo tesouro da Independência nacional”.21 No rastro da 

agitação política, d. João vi decidiu partir para Portugal em 7 de 

março de 1821, deixando d. Pedro no Brasil como príncipe regen-

te. Determinou ainda a eleição de deputados brasileiros para o 

Congresso de Lisboa.

Paralelamente, as notícias de Lisboa tornavam cada vez mais 

claros os objetivos do movimento constitucional português: sub-

meter o rei ao controle das Cortes e restabelecer a supremacia da 

parte europeia sobre o restante do império. Os decretos de 29 de 

setembro de 1821 referendavam as juntas provinciais diretamen-

te subordinadas a Lisboa e exigiam o regresso de d. Pedro à Eu-

ropa. O príncipe regente, no entanto, não aceitou a imposição e 

decidiu lutar por uma monarquia mais próxima de um absolu-

tismo ilustrado. As províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Mi-

nas Gerais vieram em seu auxílio, pressionando-o a permanecer 

no Brasil, decisão que tomou em 9 de janeiro de 1822, o dia do 

Fico. Dois dias depois, as tropas portuguesas tentaram obrigá-lo 

a embarcar para Lisboa, mas foram contidas pelo povo e pelos sol-

21. Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de Reservados. Mss. Códice 10759: 

“Relação dos sucessos do dia 26 de fevereiro de 1821 na Corte do Rio de Janeiro”, 

10 jun. 1821.
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dados brasileiros. A partir daí, os acontecimentos se precipita-

ram, ampliando o divórcio entre o príncipe e o Brasil, de um lado, 

e as Cortes e Portugal, do outro. Cada vez mais a parte brasileira 

do Reino Unido recusava-se a abrir mão da igualdade, consegui-

da durante a permanência da Corte, em benefício do restabeleci-

mento dos privilégios da antiga metrópole.

As medidas das Cortes tiveram o efeito de promover a até en-

tão difícil união das diversas províncias e facções das elites bra-

sileiras. Já em 16 de janeiro, d. Pedro organizou um novo minis-

tério, dirigido por José Bonifácio de Andrada e Silva. Um mês 

depois, convocou um conselho de procuradores, com o objetivo 

de estreitar os laços entre as diversas províncias e o governo do 

Rio de Janeiro. A partir de abril, Joaquim Gonçalves Ledo, denun-

ciando a incapacidade das Cortes para o diálogo, passou a defen-

der no Revérbero Constitucional Fluminense, de que era um dos 

redatores, a opção separatista. Em 23 de maio, José Clemente Pe-

reira, presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, entre-

gou a d. Pedro uma representação solicitando a convocação de 

uma assembleia brasílica, o que foi feito em 3 de junho.

Embora a ideia de independência já tivesse se manifestado 

em alguns panfletos, tinha mais a ver com a afirmação de um cen-

tro de poder que evitasse o esfacelamento do Brasil do que com a 

quebra dos laços de união entre Brasil e Portugal. Por decreto de 

1o de agosto, d. Pedro declarou inimigas todas as tropas que de-

sembarcassem no Brasil sem o seu consentimento. Na mesma data, 

o Manifesto aos Povos do Brasil, redigido por Gonçalves Ledo, e, 

em 6 de agosto, o Manifesto às Nações Amigas, preparado por José 

Bonifácio, admitiam a separação política como fato consumado. 

Para muitos observadores e participantes da época, os dois mani-

festos podiam ser considerados verdadeiras declarações de inde-

pendência. Não eram declarações formais, como houve em mui-
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tas regiões da América,22 mas não deixavam de ser justificativas 

dirigidas ao público luso-brasileiro e às Cortes estrangeiras dos 

motivos do descontentamento da antiga colônia, já elevada à ca-

tegoria de Reino Unido. Não se tratava de uma rebelião. Ambos 

os manifestos culpavam o despotismo das Cortes pelo rumo dos 

acontecimentos: o primeiro considerava a separação irreversível 

e apelava para os sentimentos populares a fim de garantir a inte-

gridade do país; o segundo ainda hesitava em descartar a integri-

dade do império luso-brasileiro.

Quando, em 7 de setembro, d. Pedro lançou o grito do Ipi-

ranga, que hoje se comemora como data da independência, para 

a maioria dos contemporâneos a separação já estava consumada, 

faltando apenas oficializá-la com a aclamação de d. Pedro como 

imperador constitucional do Brasil, o que foi feito em 12 de ou-

tubro de 1822. Restava, porém, a d. Pedro e seus ministros garan-

tir a integridade territorial. Ela foi conseguida com o recurso à 

força armada, mas também graças à legitimidade do imperador 

conferida por séculos de tradição monárquica.23

22. Para as declarações de independência, cf. David Armitage, Declaração de 

Independência: Uma história global. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

23. Para o processo de separação do Brasil de Portugal, há ampla bibliografia, 

desde textos clássicos, como Francisco Adolfo de Varnhagen, História da Inde-

pendência do Brasil (1917). 6. ed. Brasília: inl, 1972; Oliveira Lima, O movimento 

da independência: 1821-1822 (1922). Belo Horizonte: Itatiaia, 1989; José Honó-

rio Rodrigues, A independência: Revolução e contrarrevolução. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1975, v. 1; até trabalhos mais recentes como, entre outros: Maria 

Bea triz Nizza da Silva, movimento constitucional... op. cit.; Valentim Alexandre, 

Os sentidos do império: Questão nacional e questão colonial na crise do Antigo 

Regime português. Porto: Afrontamento, 1993; Maria de Lourdes Viana Lyra, A 

utopia do poderoso império: Portugal e Brasil: bastidores da política, 1798-1822. Rio 

de Janeiro: Sette Letras, 1994; Cecília Helena Lorenzini de Salles Oliveira, A astú-

cia liberal: Relações de mercado e projetos políticos no Rio de Janeiro (1820-1824). 

São Paulo: cedaph, 1999; Iara Lis Carvalho Souza, Pátria coroada: O Brasil 

como corpo autônomo, 1780-1831. São Paulo: Unesp, 1999; Gladys Sabina Ribei-

         



22

capitania do Rio de Janeiro e diversos (documentos avulsos).24 

No entanto, apesar de ser classificados como anteriores a 1822, 

alguns deles são de 1822 e 1823. Igualmente, na pasta “Diver-

sos” acha-se um panfleto provavelmente redigido em Portugal. 

Há, ainda, outro panfleto na pasta “Bahia” que foi escrito no 

Rio de Janeiro.

Ao todo, foram transcritos 32 panfletos, sem dúvida amostra 

pequena dos papelinhos que circularam na época. Muitos deles 

ou não foram preservados ou se perderam nas gavetas de nossos 

empoeirados e maltratados arquivos e bibliotecas. Nas cidades on-

de ainda não existia tipografia,25 é muito provável que o manus-

crito fosse o meio de comunicação mais utilizado naqueles tem-

pos de agitação política. Vale lembrar que o periódico Conciliador 

do Maranhão teve início, em 1820, como uma gazeta manuscrita 

e assim foi divulgada regularmente por sete meses,26 até que pas-

sou a ser impresso em abril de 1821 e assim se manteve até julho 

de 1823, quando da adesão da província à causa da independência. 

24. Coleções Especiais. Documentação do Ministério anterior a 1822. Indepen-

dência. Capitania da Bahia. Lata 195, maço 1, pastas 5 e 7; Coleções Especiais. 

Documentação do Ministério anterior a 1822. Independência. Capitania do Rio 

de Janeiro. Lata 195, maço 6, pasta 2; Coleções Especiais. Documentação do Mi-

nistério anterior a 1822. Independência. Diversos. Lata 195, maço 6, pasta 13; 

Coleções Especiais. Documentação do Ministério anterior a 1822. Independên-

cia. Diversos. Documentos avulsos. Lata 204, maço 2, pasta 17. Agradecemos a 

José Celso de Castro Alves pela indicação, dada em 2003, sobre a existência de 

parte desse material no Arquivo Histórico do Itamaraty.

25. A tipografia foi iniciada no Brasil por decreto régio de 13 de maio de 1808 

com a criação da Impressão Régia, no Rio de Janeiro. Depois, em 1811, surgiu 

a primeira tipografia particular, na Bahia, a de Manuel Antônio da Silva Serva. 

A partir de 1821, várias outras tipografias surgiram no Rio de Janeiro, em Per-

nambuco (funcionou por algum tempo em 1817), no Pará, no Maranhão e em 

Minas Gerais.

26. Infelizmente, até hoje não se encontrou nenhum exemplar dessa gazeta ma-

nuscrita. Há informações na documentação de época.

         




