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RESUMO 
 

 

                 A proposta inicial do nosso estudo é oferecer uma discussão sobre a 

Abdicação de D. Pedro I, priorizando um contexto extranacional na compreensão da 

mesma. Para tanto, tivemos que assinalar um recorte temporal que vai de 1820 a 

1834, ano da Revolução do Porto, em Portugal, e final da Guerra Civil e morte de D. 

Pedro, no mesmo país. Desse modo, o nosso espaço físico não se reduz apenas ao 

Brasil, em específico o Rio de Janeiro, capital do Império; mas também a Portugal, 

em particular às cidades do Porto e de Lisboa, onde se dá todo o desfecho do 

processo. 

                 Mediante tal proposta, faz-se viável a apresentação de nossa principal 

hipótese. Ao buscarmos compreender a Abdicação de D. Pedro a partir de um 

contexto extranacional, pensamos que, além das implicações internas, fatores 

externos (Portugal) também influenciaram o desenrolar dos acontecimentos 

nacionais. Em face disso, podemos sintetizar nossa hipótese da seguinte forma: a 

crise sucessória que desencadeou a Guerra Civil Portuguesa, assim como a 

corrente ideológica que tomou a Europa – o Liberalismo – influenciou  diretamente o 

processo de abdicação de D. Pedro I. 

                  Para tanto, faremos, a priori, um estudo do nosso personagem – D. 

Pedro I –, destacando o seu caráter histórico e avaliando a importância de sua 

formação e das influências desta, como também a relevância do espaço e do tempo, 

dos amigos e dos familiares, em seu desempenho político. Para continuar,  

analisaremos o processo de Abdicação em si mesmo, revendo e questionando os 

eventos que achamos primordiais para sua compreensão, tais como: a ingerência de 

D. Pedro nos negócios de Portugal, a crise ampliada entre brasileiros nascidos no 
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Brasil e os brasileiros adotivos, o insulto da imprensa, o desempenho da 

Constituição e a morte de Líbero Badaró. Finalmente, apresentaremos a cena 

política externa (Portugal), falando sobre a sucessão do trono de Portugal que, como 

demonstramos na hipótese principal de nosso trabalho e quisemos provar, contribuiu 

diretamente para e no processo de Abdicação de D. Pedro no Brasil. 
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ABSTRACT 
 

 

                 The proposal initial of our study is in offering a discussion about D. Pedro I 

Abdication, prioritizing an extranational context in the understanding of the same. For 

so much, we had to mark a temporary cutting that is going from 1820 to 1834, year of 

the Revolution of Porto, in Portugal, and final of the Civil War and death D. Pedro, in 

the same country. This way, our physical space just is not reduced to Brazil, in 

specific Rio de Janeiro, Capital of the Empire; but also to Portugal, in matter to the 

Cities of Porto and of Lisbon, where happened the whole issue of the process.   

                 By such proposal, it is done viable the presentation of our principal 

hypothesis. To the we look for to understand D. Pedro's Abdication starting from an 

extranational context, we thought that, besides the internal implications, external 

factors (Portugal) they also influenced in uncoiling of the national events. This way, 

we can synthesize our hypothesis in the following way: the following crisis that 

unchained the Portuguese Civil War, as well as the ideological current that took 

Europe – the Liberalism – it influenced directly in the process of Abdication of D. 

Pedro I. 

                 For so much, we will do, the priore, a study of our character – D. Pedro I –, 

prioritizing your historical character and evaluating the importance of your formation 

and of the influences of this, as well as of the space and of the time, of the friends 

and of the relatives, in your political acting. To continue, we will analyze the process 

of Abdication in himself, to see again and questioning the events that we found 

primordial for your understanding, such as: D. Pedro's to meddle in the businesses of 

Portugal, the crisis enlarged among Brazilians been born in Brazil and the adoptive 

Brazilians, the insult of the Press, the acting of the Constitution and Líbero Badaró's 
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death. Finally, we will present the scene foreign policy (Portugal), talking about the 

Succession of the Throne of Portugal that, as we demonstrated in the main 

hypothesis of our work and we wanted to prove, it contributed directly for and in the 

Process of Abdication of D. Pedro, in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

                O tempo... Ora, singelo processo! Contudo, para nós, cientistas da cultura, 
necessário se faz excluir o “singelo”. Por lidarmos com o passado, numa busca 
incessante por compreendê-lo no presente, o “tempo é uma ferramenta viva”. Sendo 
assim, nosso trabalho, como todo trabalho apresentado a uma banca de mestrado, 
requer um tempo específico... E, ao especificá-lo, também apresentaremos nosso 
objeto, inserindo-o no espaço. 
                A proposta inicial do nosso estudo e oferecer uma discussão sobre a 
Abdicação de D. Pedro I, priorizando um contexto extranacional na compreensão da 
mesma. Para tanto, tivemos que assinalar um recorte temporal que vai de 1820 a 
1834, ano da Revolução do Porto, em Portugal, e final da Guerra Civil e morte de D. 
Pedro, no mesmo país. Deste modo, o nosso espaço físico não se reduz apenas ao 
Brasil, em específico o Rio de Janeiro, capital do Império; mas também a Portugal, 
em particular às cidades do Porto e de Lisboa, onde se dá todo o desfecho do 
processo. 
                  De certa forma, ao rever a bibliografia que retrata a problemática da 
Abdicação de D. Pedro I e consultar fontes que conduzem à mesma discussão, 
contudo buscando abstrair delas novas informações, estamos revendo conceitos, 
hipóteses e teses sobre o tema o qual nos dispomos a trabalhar.  E, destarte, 
abrimos para a discussão acadêmica um tema pouco discutido, trazendo 
contribuições novas para o debate, o que torna o nosso trabalho importante e 
indispensável. 
                 “O que aconteceu?...” Ora, já o sabemos! Porém, não nos basta apenas 

relembrar e/ou reler. Nós o conhecemos sob a ótica de outras interpretações 

historiográficas.  
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“Assim que integramos os elementos em questão (o fato histórico) em uma 
totalidade, na verdade uma totalidade dinâmica e, a seguir, avaliamos os 
seus significados, nossa indagação passa a ser uma indagação filosófica, 
tornando-se também mais uma vez filosóficas a ciência histórica específica 
e a contemplação da vida”.1  

 

  De fato, desejamos ultrapassar o fato puro e simplesmente. Sim, 

analisaremos o processo (dinâmico) de Abdicação de D. Pedro, entretanto, 

problematizando-o, questionando-o, a partir de fontes consultadas, assim como 

também aqueles que sobre ele dissertaram, a partir da bibliografia lida. 

                 Mediante tal proposta, faz-se viável a apresentação de nossa principal 

hipótese. Ao buscarmos compreender a Abdicação de D. Pedro a partir de um 

contexto extranacional, pensamos que, além das implicações internas, fatores 

externos (Portugal) também influenciaram o desenrolar dos acontecimentos 

nacionais. Logo, podemos sintetizar nossa hipótese da seguinte forma: a crise 

sucessória que desencadeou a Guerra Civil Portuguesa, assim como a corrente 

ideológica que tomou a Europa – o Liberalismo – influenciaram diretamente no 

processo de Abdicação de D. Pedro I. 

                 Inúmeros autores, ao se debruçarem sobre tal temática valorizaram várias 

outras questões: a crise econômica que desestabilizou o Banco do Brasil, as 

pendengas claras e constantes entre a Câmara e o Executivo, as atitudes 

absolutistas incoerentes e questionáveis de D. Pedro, a impopularidade do mesmo 

e, quase sempre  como parte substituível e secundária, a crise sucessória 

portuguesa, a qual culminou numa guerra civil e fratricida entre D. Miguel e D. Pedro, 

entre absolutismo e liberalismo, por um trono que já não mais pertencia a D. Pedro l, 

nem a D. Miguel, mas a D. Maria da Glória, filha do primeiro e sobrinha do segundo; 

por quem D. Pedro lutou, na busca pela manutenção dos direitos da mesma ao 

trono.  

                 Todavia, embora sutilmente, nas suas análises, alguns autores 

demonstraram que nossas suspeitas não são, de modo algum, infundadas. Otávio 

Tarquínio é o primeiro da lista ao afirmar que 

 
 “(...) Ao Brasil, com efeito, provocava as maiores suspeitas a atenção dada 
por D. Pedro à política de Portugal e, sobretudo, aos atos que praticava, 
embora invocando a qualidade de pai, tutor e natural defensor da jovem 

                                            
1 MANNHAEIM. K. “Conhecimento e Sociedade”. In: Sociologia. Org. Marialice M. Foracchi. Coord. 
Florestan Fernandes. Ed. Ática. São Paulo, 1982. Trad.  Emílio Willems, Sílvio Uliana e Cláudio 
Marcondes. p. 141. 



 14

rainha”.2 E completa: “nada repugnava mais a opinião pública do que a 
ingerência do governo do Brasil na questão portuguesa”.3  

 

 Ainda com Otávio Tarquínio, duas outras afirmações contribuem para a 

confirmação de nossa hipótese: 

 
“Segundo o julgamento pouco sereno da época, o Imperador continuava, a 
despeito do sete de setembro, mais português do que brasileiro. Porque, 
embora abdicando o trono de Portugal, não se desinteressava por completo 
das negociações do velho Reino. Não era fácil convencer os patriotas em 
delírio que sua intervenção em tais casos se dava como pai de uma rainha 
indefesa e por um amor próprio ferido”.4 

 
“(...) D. Pedro declarou que havia muito tempo cogitado a probabilidade de 
abdicação e, à observação de alguém que afirmava estarem os portugueses 
e muitos brasileiros decididos a pegar em armas para defendê-lo, se assim 
o quisesse, retrucou que jamais consentiria expor o Brasil, por sua causa, 
às calamidades da Guerra Civil”.5 

 

                 Note-se que a possibilidade da abdicação mesmo antes já era cogitada 

pelo Imperador, num país que ele emancipou, mas que já não mais lhe depositava 

os mesmos créditos de 1822.  João Armitage afirma: 

 
 “Mas depois do emprego que fez das forças estrangeiras, as condições que 
celebrou o tratado de agosto de 1825; a continuada ingerência nos negócios 
de Portugal (grifos nosso); a instituição do gabinete secreto, a nomeação de 
portugueses naturalizados aos mais altos empregos do Estado, com a 
suposta exclusão dos brasileiros natos, havia suscitado, entre um povo 
cioso, a desconfiança de que o próprio monarca era ainda português de 
coração”.6  

 

                  Acrescente-se à coletânea de argumentos de sustentação da nossa 

hipótese um trecho duma carta de João Loreiro, um correspondente do ilustríssimo 

senhor Conselheiro Manoel José Maria da Costa e Sá, de Portugal, cujo teor diz o 

seguinte: 

 
“Apparesserão perguntas e respostas sobre dinheiros portugueses e 
despezas com Portugal, mas passou de plano que havia no Brazil quem 
pudesse gastar do nosso, e dispor do que nos pertence”.7 

                                            
2 SOUSA. Otávio T. “A vida de D. Pedro I”.In: História dos fundadores do Império do Brasil. Vol 
IV.Tomo III. 3A Edição. Livraria José Olympio. Rio de Janeiro. 1957. p. 840. 
3 Idem, p. 843. 
4 Ibidem, p. 894. 
5 Ibidem, p. 926. 
6 ARMITAGE. João. A História do Brasil. Desde o Período da Chegada da Família de Bragança em 
1808. Até A Abdicação D. Pedro 1o em 1831. 2a Edição. Rio de Janeiro. p. 206. 
7 LOREIRO. João. “Cartas de João Loreiro”.Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio 
de Janeiro. Tomo LXXVI. Rio de Janeiro. 1914. p. 352. 
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                 Uma última contribuição argumentativa que fortalece nossa hipótese  

encontra-se em Paula Beiguelman.  Essa estudiosa não apenas ressalta a questão 

portuguesa (nacional), como também assinala a questão européia (continental), 

como agravantes do processo de abdicação de D. Pedro. Para ela, “os 

acontecimentos de 1830, na França (abdicação de Carlos X do trono, representante 

do Absolutismo, e a coroação de Luís Felipe, representante do Liberalismo), 

introduziram um elemento novo e dinâmico na situação, permitindo aos liberais 

perceberem-se numa conjuntura internacional antiabsolutista (contrariando 1823, 

que foi favorável ao poder monárquico absolutista)”.8 Neste último caso, a autora 

retrata o quadro conjuntural favorável ao Absolutismo, criado a partir da revolta de 

Vila Francada, liderada por D. Miguel contra os revolucionários liberais vintistas. 

                  Sobre a abdicação de Carlos X, é necessário que se diga que, além da 

fundamental influência ideológica, o acontecimento trouxe, no seu desenrolar, 

muitas semelhanças com o caso brasileiro de 7 de abril de 1831. Jornais da época 

faziam comparações, acusavam antes de qualquer coisa os maus ministérios, que 

provocaram a deposição de Carlos X e, logo mais, a de D. Pedro I. Bem, aqui 

presenciamos uma das importantes causas internas do processo, as quais 

certamente colaboraram com a Abdicação de D. Pedro I e apressou o seu interesse 

e/ou necessidade de voltar a Portugal.  A fonte sintetiza: 

 
“Os extraordinários acontecimentos que tiveram lugar na França 
demonstraõ com evidencia, quanto hum Ministério pode influir nos destinos 
de huma Nação a Inglaterra debaicho de Jorge IV nos apresentou exemplos 
desta verdade em os Ministérios de Lord Castlereagh, de M. Canning, e do 
Duque de Wellington. Jorge IV era sempre o mesmo homem, e o Governo 
de Inglaterra tomou differente direcção com esses Ministros. 
O brasil, apezar da Ventura de ver em seo Throno o Senhor D. Pedro I 
Monarcha Constitucional, e Philosopho; Príncipe o mais Popular, e Amigo 
do homem, que Fundou este Império, e he seo Perpetuo Defensor, quanto 
não tem sofrido!...Dissolução da Constituinte, Guerra de Buenos Ayres, 
Empréstimos... cabalas para o Absolutismo!..&c.&c.! 
He perciso que o Monarcha tenha muita discrição na escolha dos Ministros, 
reconhecemos que he livre ao Monarcha Nomear, e Demitir o Ministerio, 
màs lembremos que a felicidade de huma  Nação, e a ruina do Governo, e 
ate mesmo do Monarcha procede muitas vezes do Ministério. Se Villele, 
Polignac, Bourmont e Peyronet não tivessem no Ministério de Carlos X, naõ 
passaria o fim de seos dias fora do Throno, e o Duque de Orleans não 
estaria sentado a 3 de Agosto no mesmo Throno em que sentava Carlos X, 
quando no dia 26 de julho fez publicar suas ordenanças.” 9 

 

                                            
8 BEIGUELMAM. Paula. Formação Política do Brasil. Ed. Pioneira. 2a  Edição. São Paulo. 1976. p. 
236. 
9 A MATUTINA MEIAPONTENSE. 20 DE Novembro de 1830. Sabbado Número 101.p. 2-3. 



 16

                 As ordenanças de que fala o documento causaram revoltas e euforias na 

população, pois, dentre outras, suspenderam a liberdade de imprensa, dissolveram a 

Câmara dos Deputados, destituíram a eleição em dois graus, convocaram nova 

câmara eleita por este modo para 28 de setembro e nomearam para o Conselho de 

Estado M.M. Franchet, Delaveau, Dudon &c. &c. Porém, os deputados se uniram e 

formaram um governo provisório, chamando O Duque de Orleans a Lugar-Tenente 

Geral do Reino. A complicação dos acontecimentos levou Carlos X à abdicação. 

“Exaqui o resultado da desesperação de hum povo, ex-os effeitos de hum mão 

Ministério! O Despotismo vai ser banido, e a Constituição he a mais segura garantia 

dos Governos Monarchicos.” 10  

  Tememos  a  importação  de  modelos,  principalmente  no que se refere a 

realidades tão diversas. No entanto, sempre houve no Brasil um pouco disso, 

atualmente o modelo não é mais a França dos anos da belle époque, mas os 

Estados Unidos dos anos da globalização e/ou ocidentalização do mundo. Todavia, 

voltando ao Brasil e à França do século XIX, as considerações da imprensa sobre as 

semelhanças entre as crises de um governo, mediante um mau ministério, alertando-

se para as realidades de cada país, não são de todo irrelevantes. Em se tratando de 

história, não se recomenda o trabalho com o Se, apesar de, à observação do caso 

francês, reconhecermos que D.Pedro também teve problemas com os seus vários 

ministérios acerca de suas nomeações e demissões pessoais e arbitrárias, que 

muito incomodaram as Câmaras.  

                 Em seguida, novamente Paula Beiguelman afirma que:  

 
“com base em tais elementos, podemos avançar na suposição de que D. 
Pedro, por assim dizer força o 7 de abril. De fato, quanto mais grave  
prosseguia a crise, com o alastramento na área militar, D. Pedro nomeia um 
Executivo nitidamente identificado com o antiliberalismo. A resposta 
imediata será a imposição militar para a mudança do ministério do 5 de abril 
-  ao que o Imperador responde com a abdicação.”11 

 

 Paula Beiguelman, ao analisar a conduta de D. Pedro I na etapa final do 

seu governo, acredita que 

 
“quando era visível que a crise só podia ser resolvida através da renúncia, o 
imperador acirra o oposicionismo com a nomeação de um ministério hostil. 
Ou seja, patenteada sua incompatibilidade com as forças políticas do país, 

                                            
10 Idem, p. 3-4. 
11 Idem, p. 236. 
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D. Pedro, sem alternativa (visto que os liberais já se recusavam a participar 
do governo), consuma o ato que conduz o desfecho natural à abdicação”.12 

 

                 Não discordamos de todo dessa análise. Mas, pensamos que tinha, sim, 

D. Pedro alternativa que não fosse a abdicação. Sabemos que as condições e 

circunstâncias, coerentes com o comportamento conservador, que mudam de uma 

época para outra13 não eram de fato favoráveis a D. Pedro. Porém, acreditamos que, 

em vários instantes ele mesmo contribuiu para isso, consciente ou 

inconscientemente, mediante as circunstâncias dinâmicas políticas, sociais e 

econômicas ou não, como os argumentos assinalados acima demonstram. As ações 

e decisões de D. Pedro em muito contribuíram para essa aparente falta de 

alternativa ao final do processo. Ora, havia sim, uma alternativa, ou talvez uma 

justificativa: a luta pelo trono português, mesmo que para sua filha, mas a luta pelo 

trono português! Não saía da fama para entrar no anonimato, deixava um Império 

para não perder outro, mesmo que para o próprio irmão. 

                 À vista disso, D. Pedro opunha-se, não nas palavras, mas nas ações, às 

idéias liberais já há muito proclamadas pelo País. Do Aurora: “Carlos X deixou de 

reinar, o mesmo aconteça a todo aquele monarca, que traindo os seus juramentos, 

tentar destruir as instituições livres de um país”.14 Embora sejam palavras exaltadas 

de vozes não menos vibrantes, nas quais não podemos deixar de perceber e 

detectar exageros, próprios dos efeitos de todo testemunho que não alcançou o 

tempo, que foi legado à história com o mesmo calor do momento, sabemos também 

que a realidade daqueles tempos não escapava das idéias liberais tão presentes e, 

após 1830, tão vivas e proclamadas... D. Pedro, todavia, parecia não ver o que 

todos viam, pelo menos não no Brasil. Os seus atos (o Ministério Secreto mantido 

em tempos de intensa campanha liberal impulsionada pelo assassinato do jornalista 

Líbero Badaró, defensor da causa liberal e exaltado pelos jornais liberais, como O 

Observador Constitucional: “Morre um liberal, mas não morre a liberdade”, 15 por 

exemplo.) o comprovam. 

                                            
12 Ibidem,  p. 236. 
13 MANNHAEIM. K. Conhecimento e Sociedade. In: Sociologia. Org. Marialice M. Foracchi. Coord. 
Florestan Fernandes. Ed. Ática. S.ao Paulo, 1982. Trad.  Emílio Willems, Sílvio Uliana e Cláudio 
Marcondes. p. 111. 
14 VALLADÃO. Alfredo. “Abdicação de D. Pedro I.” In: Da Aclamação à Maioridade. (1822-1840). 3a 
Edição. Livraria Freitas Bastos. Rio de Janeiro. 1973. p. 238. 
15 Idem, p. 895. 
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                 O clima era de abertura, e D. Pedro se fechava, o clima era de decisões e 

D. Pedro resignava... Como se esperasse o momento certo, aquele no qual não teria 

mais alternativa, senão abdicar. Em face da grande repercussão dos jornais liberais 

no País no final do seu governo, principalmente dos mais exaltados, D. Pedro 

mantinha-se inerte. E as perguntas sugeridas por Otávio Tarquínio são: teria ele 

aceitado os ataques ou progredido realmente como um liberal autêntico, aprendendo 

a ter paciência e desprezo, ou já teria ele sido superado pelos acontecimentos? No 

Brasil, a partir de 1823, com a dissolução da Constituinte, concordamos com a última 

possibilidade. Se se tratasse de Portugal e do grande confronto belicoso e ideológico 

que lá enfrentou, livrando-o da tirania, ficaríamos com a primeira. 

                 Mais uma vez questionamos a tranqüilidade de D. Pedro diante do 

fervilhar de idéias e dos acontecimentos que tomavam a capital do império e já 

também as províncias. A incompatibilidade com a Câmara, a crise entre nativos e 

portugueses, a intensa campanha liberal, ampliada a partir da morte de Líbero 

Badaró e... Uma viagem para Minas Gerais! Ora, não parecia o Imperador muito 

tranqüilo ante a situação de crise que assolava o País e o atingia diretamente? Já 

não estava a esperar e a desejar isso, facilitando a sua volta a Portugal? Tanto 

brasileiros quanto portugueses percebiam o distanciamento entre o Brasil e o 

príncipe glorioso de 1822. E, quanto a isso, e mais uma vez ao nosso favor, Otávio 

Tarquínio declara: “o pior é que este se obstinava em dar as costas ao caminho que 

o levara naquele ano (1822) ao coração dos brasileiros”.16 Vale aqui citar um trecho 

do Astréia, narrado por Tarquínio, para concluir, por hora, nossa coletânea de 

argumentos. 

 
“Nem é certo que S. M. tenha necessidade de deixar o Brasil: em um tempo 
quis ir-se e nós quisemos que Ele ficasse; que pois há de novo para que 
mudemos de opinião? As aberrações do Governo? As prevaricações de 
alguns ministros? Isso é gente que a espada da lei em um momento reduz a 
pó, a terra, a cinza, a nada. O monarca nunca é tocado desse raio, salvo 
quando é obstinado, caprichoso, e com a existência do qual  se torna 
incompatível a de nenhuma felicidade nacional. Está neste caso o atual 
Imperador do Brasil? Não.” 

 
“Aí estava o remédio: não ser obstinado e caprichoso e chamar um “bom 
ministério” “um governo jeitoso”, isto é, cercar-se de gente que tivesse o 
favor da opinião pública e o apoio do parlamento. A tal não se dispunha D. 

                                            
16 SOUSA. Otávio T. “A vida de D. Pedro I”.In: História dos fundadores do Império do Brasil. Vol 
IV.Tomo III. 3A Edição. Livraria José Olympio. Rio de Janeiro. 1957. p. 895. 
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Pedro, prevenido contra os liberais que poucos dias depois salvará  o trono 
do filho de cinco anos, erigindo-o como escudo da unidade nacional” .17  

 

                 Bem, se, em se falando de História, as coisas fossem tão simples e 

fáceis, como em outros aspectos da vida, e se pudéssemos nos embasar apenas 

neste documento, talvez tranqüilamente concluiríamos que D. Pedro não quis tomar 

o remédio, pois já conhecia métodos para a cura, tanto do Brasil (a manutenção da 

linhagem dinástica, assim como da Coroa, abdicando em favor do filho Pedro de 

Alcântara); quanto de Portugal (voltando para o seu país natural e lutando pela 

causa liberal e pelo trono da filha, com aquela veemência, obstinação e capricho que 

lhe faltaram no Brasil). Sim, “abdicara para salvar a honra”, assim como ao trono de 

D. Maria da Glória. 

                 Entretanto, não devemos ser omissos. O Imperador sabia que os ventos 

não sopravam ao seu favor. Se não tomava medidas mais enérgicas para reverter o 

curso dos acontecimentos, era talvez por perceber – no âmbito dos sentimentos 

liberais que, embora convivendo com resquícios absolutistas, viviam nele – que os 

tempos eram outros, e o Brasil estava nascendo para esse novo tempo. A 

demonstração de que estava cônscio dos fatos aparece na proclamação do 

Imperador aos mineiros, a qual transcrevemos literalmente: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

   “Mineiros: __ é esta a segunda vez, que Tenho o prazer de me achar 
entre vós. É esta a segunda vez que o Amor, que Eu Consagro ao Brasil, 
aqui Me conduz. 
  Mineiros, não Me Dirigirei somente a vós: o interesse é geral; eu falo 
pois com todos os brasileiros. Existe um partido desorganizador, que, 
aproveitando-se das circunstâncias puramente peculiares da França, 
pretende iludir-vos com invectivas contra a Minha Inviolável, e Sagrada 
Pessoa, e contra o Governo, a fim de representar no Brasil cenas de horror, 
cobrindo-o de luto, com o intento de empolgarem empregos, e saciarem 
suas vinganças, e paixões particulares, a despeito do bem da Pátria (a que 
não atendem), aqueles que têm traçado o plano revolucionário. 
  Escrevem sem rebuço, e concitam os povos à federação; e cuidam 
salvar-se deste crime com o art. 174 da Lei Fundamental, que nos rege. 
Este artigo não permite alteração alguma no essencial da mesma lei. 
  Haverá um atentado maior contra a Constituição, que Juramos 
Defender, e Sustentar, que pretender alterá-la na sua essência? Não, será 
isto um ataque manifesto ao Sagrado Juramento, que, perante Deus, Todos 
Nós mui voluntariamente Prestamos? Ah! Caros Brasileiros, Eu não vos 
Falo agora como Imperador, e sim como vosso Cordial Amigo. Não vos 
deixeis iludir por doutrinas, que tanto têm de sedutoras, quanto de 
perniciosas. Elas só podem concorrer Para a vossa perdição, e do Brasil; e 
nunca para vossa felicidade, e da Pátria. Ajudai-me a sustentar, tal qual 
existe, e nós juramos. Conto convosco; contai Comigo. Imperial Cidade do 
Ouro Preto, 22 de Fevereiro de 1831. 

                                            
17 Idem, p. 895. 
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 Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil.” 18 
 

                 Acerca dessas considerações, algumas questões fazem-se necessárias 
para que alcancemos uma análise satisfatória. Assim, estaríamos problematizando, 
ultrapassando o fato propriamente dito e buscando contextualizá-lo, perguntando 
coisas do tipo: o que tudo isso significa? Por que determinados acontecimentos se 
deram desse modo e não daquele?  A que ponto as querelas dos políticos 
brasileiros influenciaram a vontade de D. Pedro de abdicar? Quanto às medidas 
consideradas absolutistas do Imperador, que teriam corroborado para o 
desencadeamento da crise política que tomou o Primeiro Reinado, até onde elas 
foram mesmo absolutistas? O que tornava D. Pedro um liberal em Portugal e um 
absolutista no Brasil? Quanto ao liberalismo brasileiro, até onde essa corrente de 
pensamento seguiu fielmente o que a doutrina liberal européia criara? Podemos 
julgar os atos do Imperador e denominá-los de absolutistas, num país onde o 
liberalismo existia mais para atender aos interesses de uma elite e justificar as suas 
ações? Até onde, realmente, o progresso sucessório e o espírito revolucionário de 
Portugal influenciaram a abdicação de D. Pedro? Etc., etc. 
                 Para responder a essas e outras questões, embasar-nos-emos na 
documentação retirada de textos, notícias, cartas, decretos, etc., coletados do Jornal 
A Matutina Meiapontense, primeiro jornal de Goiás, criado em 1829, e publicado até 
1834, coincidentemente o período mais crítico e importante examinado em nosso 
trabalho; além de cartas, textos e outros, impressos pela Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, de 1829 até 1834, e os documentos impressos por 
Paulo Bonavides e Roberto Amaral na obra Textos Políticos da História do Brasil, 
Volume I, o Primeiro Reinado (1822-1331).  A bibliografia consultada também é 
ampla, aqui citando apenas alguns autores fundamentais, tais como: Otávio 
Tarquínio19 , Armitage20, Emília Viotti21,Neil Macaulay22, Raymundo Faoro23, Boris 

                                            
18 Proclamação do Imperador aos Mineiros (22 fev.1831) In: BONAVIDES. Paulo. AMARAL. Roberto. 
Textos Políticos da História do Brasil. Vol. 1. Império. Primeiro Reinado. Senado Federal. 
Subsecretaria de Edições Técnica. Brasília. 1996. p. 578. 
19 SOUSA. Otávio T. História dos Fundadores do Império do Brasil. Vol IV. Tomo III. 3a Edição. Ed. 
José Olympio. Rio de Janeiro. 1957. 
20 ARMITAGE. João. A História do Brasil. Desde o Período da Chegada da Família de Bragança em 
1808. Até A Abdicação D. Pedro 1o em 1831. 2a Edição. Rio de Janeiro. 
21 COSTA. Emília. Viotti. Da Monarquia à República __ Momentos decisivos. Ed. Garibaldo. 1a 
Edição. São Paulo. 1977. 
22 MACAULAY. Neill. D. Pedro I: A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal. 1798-1834. Ed. 
Record. Rio de Janeiro. 1993. Tradução: André Vilalobos. p. 13. 
23 FAORO. Raymundo. Os donos do Poder __ Formação do Patronato Político Brasileiro. Vol. I. Ed. 
Globo. 10ª Edição. São Paulo. 2000. 
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Fausto24, Oliveira Marques25, José Hermano Saraiva26, Oliveira Lima27, Maurício 
Halbwachs28, Lucien Goldmam29, etc. 
                 Em virtude do quadro temático então apresentado, há muito uma questão 

paira no ar: “O que pode haver de interessante para se estudar em D. Pedro I?” 

Essa questão não surgiu do acaso. Foi formulada por um colega, aprovado na 

seleção do Mestrado em História da Universidade Federal de Goiás, em 2002. No 

momento, a interrogação ficou sem uma resposta, mesmo porque não se trata de 

uma simples pergunta...Trata-se de uma problemática que pretendemos analisar e 

que talvez sirva para que cheguemos a alguma resposta convincente, na construção 

desta dissertação de mestrado. 

                 Ora, não será nada fácil solucionar essa problemática, pois a mesma 

requer profundas reflexões, o que certamente nos conduzirá a uma infinidade de 

respostas. Nosso papel será ordená-las e, sobretudo, compreendê-las. A partir 

disso, poderíamos iniciar a nossa argumentação ressaltando a necessidade 

(inerente a qualquer estado-nação tipicamente definido – com um território 

demarcado, um poder  centralizado  e legalmente organizado, idiomas, exército, 

costumes próprios e, principalmente,  uma alma e um espírito) 30  de  construir  a  

memória  de um  povo.  

  “A preservação do passado, assegurando o presente e possibilitando a 

execução de um projeto de futuro” 31 é, certamente, uma das preocupações 

                                            
24 BORIS. Fausto. História do Brasil. 8a  Edição. Edusp. São Paulo. 2000. 
25 MARQUES.  A. H.  O. História de Portugal – Das Revoluções Liberais aos nossos dias. Vol 03. 
Palos Editores. Lisboa. 3a edção; Março, 1986. 
26 SARAIVA. J. H. (direção) História de Portugal. S/ local Publicação Alfa. Vol. 03. 1983 
27 LIMA. A. Formação Histórica DA Nacionalidade Brasileira. 3a. Edição. Topbooks. Rio de Janeiro. 
Publifolha. São Paulo. 2000. 
28 HALBAWACHS. M. A Memória Coletiva. Vértice. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 1990. 
29 GOLDMANN. Lucien. Ciências Humanas e Filosofia. O que é Sociologia. 12a edição. Editora 
Bertrand Brasil S. A. Rio de Janeiro. Trad. Lupe Cotrim Garaude. 
30 Para Ernest Renan, “uma nação é uma alma, um princípio espiritual”. (...) Constituídas a primeira 
de um passado, e a segunda de um presente. “Uma delas é a possessão em comum de um rico 
legado de recordações; a outra é o consenso atual, o desejo de viver em conjunto, a vontade de 
continuar a fazer valer uma herança que se recebeu íntegra. (...) “Os ancestrais fizeram de nós o que 
nós somos”. (...) “Uma nação é, portanto, uma grande solidariedade, constituída pelos sentimentos 
dos sacrifícios que se fizeram e que ainda se fariam. Ela supõe um passado, mas se resume no 
presente a um fato tangível: o consenso, o desejo claramente expresso de continuar a vida em 
comum. A existência de uma nação é (perdoem-me a metáfora) um plebiscito de todos os dias, como 
a existência do indivíduo é uma afirmação contínua da vida”. In: RENAN. Ernest. O que é uma 
Nação? Plural; Sociologia, USP, São Paulo. 4:154-175, 1. sem. 1997. Tradução: Samuel Titan Júnior. 
31 LEENHARDT.  Jacques. PESAVENTO. Sandra J. Discurso Histórico. Narrativa Literária.(Coleção 
Momento). Ed. Unicamp/ São Paulo, 1998. p.  13. 
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primordiais da História, assim como a socialização dessas memórias. Portanto, o 

simples fato desse homem ter, direta ou indiretamente, corroborado com o processo 

de independência, com a criação da primeira Carta Constitucional desse país, e 

protagonizado momentos decisivos (a Abdicação, por exemplo) do mesmo, já torna 

qualquer estudo, que busque preservar as suas memórias, importante, uma vez que 

as mesmas solidificam as práticas sociais e efetivas de um homem e de um tempo 

(D. Pedro I, Imperador do Brasil de 1822 a 1831), contribuindo para a formação da 

identidade nacional do Brasil, pois “a identidade é um processo ao mesmo tempo 

pessoal e coletivo, onde cada indivíduo se define em relação a um nós, que, por sua 

vez, se diferencia dos outros”.32 

                 A problemática então enunciada requer, certamente um estudo biográfico, 

o que nos encaminha a uma outra questão: ao fazê-lo não incorreríamos no risco de 

estarmos fazendo A História dos grandes homens, a história dos vencedores, dos 

heróis? Ora, o “homem é o produto de uma sociedade cujas condições de vida, cuja 

psicologia governada pela infra-estrutura (geográfica, economia, etc.) explicam 

melhor as mentalidades que a decisão alardeada ou o verbo veiculado pela tradição 

oral”.33 Assim sendo, não estaríamos propondo uma biografia nos moldes 

convencionais, mas um estudo biográfico nos moldes de Lucien Febvre em Um 

destin. Martin Luther, “utilizava o procedimento biográfico e combinava a erudição e 

a história-problema para mostrar que, conseqüentemente, é a deles”.34  

                 Não se pode, contudo, ignorar o período conflituoso que existiu e que 

ainda compõe temas discutíveis entre história e biografia. Tal “intervalo” é herança 

da historiografia grega, que determinava como verdade o discurso do historiador, o 

mesmo não podendo dizer de um discurso ligado na origem ao panegírico.  A 

história expressava-se de modo narrativo, logo, condutora da mudança, enquanto a 

biografia celebraria e estudaria a natureza do homem.35 Essa afirmação nos conduz 

a uma outra temática: as biografias literárias e as biografias históricas, assim como a 

idéia de ficção e história. 

                 A partir do século XIX, essa temática última tornou-se fonte de grandes 

debates, alcançando uma análise mais abrangente e, no nosso caso, mais viável. “A 

                                            
32 . Idem,  p. 18. 
33 LEVILLAIN. Philippe. Por História Política. Org. RÉMOND René. Ed.UFRJ/ FGV. Tradução: Dora 
Rocha. 1996. p. 156. 
34 Idem, p. 158. 
35 Idem, p. 145. 
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biografia baseada em arquivos justificava a narração, e a descrição e o imaginário 

organizavam a representação do personagem”, e ainda, 

 
“não é com base no biografado que se dividem as biografias literárias e as 
biografias históricas, nem com base na escrita, o que equivale a dizer no 
estilo, e sim com base na parte de ficção que entra nas primeiras e deve ser 
proibida nas segundas por razões de método”.36  

 

  Ora, acerca da primeira parte do período nada temos a discordar, porém, 

não podemos dizer o mesmo da última.  Primeiro porque não podemos nem estamos 

aqui para estabelecer convicções e, menos ainda, confusões. 

                 História e ficção têm compromissos distintos. A primeira se constrói sob a 

forma de uma narrativa verdadeira, e a segunda não tem necessariamente essa 

pretensão. Porém, não há nada que determine que um relato sobre a verdade não 

possa se apresentar na forma de um relato ficcional, ou seja, “na forma de técnicas 

ficcionais de representação”; 37 mesmo porque a representação não passa de uma 

“presentificação criada pelo historiador”.38 E mais, “a verdade, ideal perseguido pelos 

teóricos, não se reduzia ao fato, mas era alcançada pela combinação do fato com a 

matriz conceitual, formando o todo na forma de discurso”.39 Isso só complementa o 

fato de que, “embora o nosso trabalho seja apresentar o que realmente aconteceu, 

não podemos abrir mão da imaginação ao empreendê-lo, e fazê-lo mediante o 

conhecimento e a interpretação”.40 

                 Ao tentarmos delimitar no tempo e no espaço a nossa problemática inicial 

de trabalho, lembramos uma citação de um crítico e historiador da cultura citado por 

Luiz Costa Lima 41: F. Kermode. Ao tratar da ficção, revelando que esta se inicia 

muito antes do nosso conhecimento, declara, e Costa Lima cita: “enquanto 

transcurso, o tempo nos transmite apenas angústia e horror; não passamos de 

insignificâncias a qualquer instante destrutíveis”. E completa, 
 
“a ficção é o que permite a passagem do chronos ao kairos, i. e., da 
sensação de um fluxo irremediável para a de estações ou paradas, que 

                                            
36 Idem, p. 155. 
37 BOMENY, Helena. “Encontro suspeito: História e ficção”. In.DADOS. Revista de Ciências Sociais. 
Rio de Janeiro, Vol.33. Número 1, 1990. p. 86 
38 LEENHARDT. Jacques. PESAVENTO. Sandra J. (Orgs.) Discurso Histórico. Narrativa Literária. Ed 
Unicamp.  Campinas. São Paulo. 1998. p. 10. 
39 BOMENY, Helena. “Encontro suspeito: História e Ficção”. In DADOS. Revista de Ciências Sociais. 
Rio de  Janeiro, Vol. 33. Número 1. 1990. p. 86 
40 Idem, p. 99 
41 LIMA, Luiz C. A Aguarrás do Tempo – Estudos sobre Narrativa. Ed. Racco. Rio de Janeiro. 1989. p. 
72. 
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assinalam marcas no tempo (da vida individual, da sociedade e da história 
humana) preenchidas de significação, carregadas de um significado que 
deriva de uma relação com um fim”.(Kermode: 1966, 47.). 

 

                 Ora, não estamos aqui propondo um estudo sobre narrativa e ficção, ao 

menos não em específico. Todavia, achamos válida a citação por, ao tentar definir 

ficção, nos ter legado uma conceituação de tempo. Não do tempo biológico, 

matemático..., do tempo puro e simples. Esse, para nós que lidamos com o passado 

e pretendemos compreendê-lo num presente, é uma ferramenta viva, no sentido de 

que, ao buscarmos respostas no passado para questões que apresentamos no 

presente, precisamos detectar quais foram as paradas e as estações que marcaram 

o tempo em específico. E precisamos imaginá-lo como uma ficção, para só então 

compreender, abstrair explicações que advenham de uma abstração (tipo-ideal) 

idealmente construída para explicar senão o real como um todo, ao menos parte 

dele, para conhecer fatos passados que compõem a História..., a história das 

pessoas, da sociedade, do primeiro reinado brasileiro, do processo de Abdicação em 

específico... E para tanto, é preciso saber quem foi este homem: Pedro de Alcântara. 

                 Concluindo a questão da biografia, queremos frisar que “biografar” o 

personagem D. Pedro não será propriamente assinalar cronologicamente os 

acontecimentos dos quais participou, e nem apenas reconstituir detalhadamente a 

sua história.  Se nos ativéssemos ao primeiro caso, simplificaríamos nossa proposta 

e correríamos o risco de “atribuir demasiada influência às ações individuais sobre o 

curso da história”.42  E, quanto ao segundo caso, reduziríamos  nosso trabalho 

histórico a um simples levantamento biográfico de um personagem histórico, o que 

não é nosso propósito.   

                 Embora não discordemos de Bismarck, Chanceler de Ferro no Reichstag 

da Alemanha do Norte no dia 16 de abril de 1869, ao afirmar que “os homens não 

fazem a História, mas devem esperar que ela se faça”, 43 também não discordamos 

das considerações de Karl Lamprecht sobre os discursos daquele, considerando o 

fato de que a ação dos indivíduos não pode ser desprovida de importância, e 

sabemos  que  o  indivíduo   pode   se   revelar   uma  grande  força  social.44 Porém,  

                                            
42 MACAULAY. Neill. D. Pedro I: A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal, 1798-1834. Ed. 
Record Rio de Janeiro, 1993. Tradução: André Vilalobos. p. 13. 
43 PLEKHÁNOV. G. “O papel do indivíduo na História”. In: A Concepção Materialista da 
História.Editora Paz e Terra 7a  edição 1980. p. 85 
44 Idem, p. 85. 
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concordarmos com o fato de que as ações do indivíduo se dão num contexto 

histórico – social, econômico, político e cultural – , e é nesse quadro conjuntural que 

a sua ação se torna importante, necessária e provida de sentido particular; apenas 

nesse quadro o indivíduo pode se revelar uma grande força social.45 

                 Em face tal contexto histórico, pretendemos escrever a nossa biografia 

histórica, que “não tem como vocação esgotar o absoluto do eu de um personagem”, 

nos preocupando em torná-la “o lugar por excelência da pintura da condição humana 

em sua diversidade” 46 e tomando o cuidado de não isolar nem exaltar o homem. O 

que buscamos é um equilíbrio: nem enalteceremos a figura do herói como fizeram os 

escritores da história oficial, nem seremos negligentes, excluindo o personagem 

histórico e a sua importância na compreensão do tempo também histórico, como o 

querem os críticos daquela. 

                 O passado nos traz o fato acontecido, contudo, não dado. Não 

poderemos conhecê-lo sem qualificá-lo, sem sujeitá-lo a uma análise... O que não se 

opera a não ser através de uma superior abstração, ou seja, utilizando conceitos. 

Somente através desses podemos conhecer as coisas do passado, conhecer a 

realidade humana, que jamais alcançamos, tal qual ela é. No máximo, fazendo uso 

dos conceitos, alcançamos uma imagem limitada da mesma.47 Acerca disso, 

concluímos que, ao contrário dos positivistas, que procuram adequar os métodos 

das ciências exatas e biológicas às ciências humanas, não se pode admitir, num 

trabalho ao qual nos propomos, apenas e unicamente a consciência real.48 Ao 

contrário, utilizaremos o conceito de consciência possível, uma vez que nosso objeto 

estrutura-se na presença de um homem consciente, logo, capaz de ações 

 
“inteiramente racionais na escolha dos seus meios, os quais podemos por 
isso compreender inteiramente (através dos tipos ideais, que sem ser seres 
reais possuem uma estreita relação com a mesma) e que nos ajudam a 
entender a realidade concreta mais completa e mais imbricada”.49 

 

                                            
45 Ibidem, p. 85. 
46 LEVILLAIN. Philippe. “Os Protagonistas: da biografia”.In: Por uma História Política. (Org.) RENÉ. 
Rémond. Ed. URRJ/ FGV. Rio de Janeiro. 1996. Trad. Dora Rocha. p.  176. 
47 MARROU. H. I. “Do Conhecimento Histórico”. In: O Uso dos Conceitos. 3a edição. Ed. Pedagógica 
Universitária. São Paulo. Trad. Ruy Belo 
48 GOLDMANN. Lucien. “As Grandes Leis da Estrutura”. In: Ciências Humanas e Filosofia. O que é 
Sociologia. 12a edição. Editora Bertrand Brasil S. A. Rio de Janeiro. Trad. Lupe Cotrim Garaude. p. 
94. 
49 Idem, p. 95. 
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                 O homem, e aqui em especial D. Pedro, na condição de ser social, se 

define por suas possibilidades e, na ação política e social, todas as suas relações, 

alianças  e  decisões  são “resultado  de  um  programa  mínimo  que corresponda 

ao máximo  de consciência possível menos avançada”.50  Ora, a Abdicação de D. 

Pedro não foi resultado do puro acaso ou conseqüência natural dos acontecimentos. 

Trabalhando com as idéias, no sentido de construção do nosso tipo ideal a partir de 

uma perspectiva weberiana, partiremos da possibilidade de uma consciência 

individual prévia e racional do ato de abdicação em si; e os argumentos acima 

mencionados, assim como a experiência histórica adquirida ao logo do estudo, 

buscando passar da moral à lógica trilhando o caminho do rigor teórico e 

metodológico, nos servirão de referencial para a busca da verdade e da 

compreensão, ainda que parcial da realidade. 

                 Assim como no ato de Independência, as ações do ato de Abdicação não 

alcançaram - é o que pretendemos certificar - todos os grupos sociais.  No primeiro 

caso, a Independência teria sido proclamada despretensiosamente por D. Pedro, 

mas não o foi. Era sabido que cedo ou tarde ela ocorreria, e, para Portugal, 

principalmente para a família real, era importante que o grilhão da liberdade 

(entenda se quiser a espada de D. Pedro às margens do Rio Ipiranga) fosse 

proclamado por um (e ninguém melhor que D. Pedro para fazê-lo) dos seus. Aos 

olhos da grande população ansiosa por libertação, o ato do Príncipe em 1822 não 

correspondia ao máximo de consciência possível para o grupo social e 

economicamente desprovido e explorado.  

                 Contudo, para D. João VI, o ato de Independência ultrapassava o máximo 

de consciência possível daquele grupo, uma vez que o mesmo só oficializou o que já 

era previsto por ele e consumado pelas mãos do filho herdeiro, ou seja, a monarquia 

já em vigor. Algo muito semelhante ocorrereu em 1831, no dia 7 de abril. Ora note-

se que os liberais mais exaltados desejavam a todo custo a mudança do Ministério, 

ao que D. Pedro se opõe – alegando  estar agindo constitucionalmente, mediante os 

direitos que a Constituição lhe concedia de demitir ou nomear os seus ministros. O 

máximo de consciência possível apresentado pelo segundo grupo realiza-se na 

possibilidade de se alcançar maior representatividade no ministério, participando 

assim mais efetivamente das decisões nacionais e internacionais; enquanto para D. 

                                            
50 Ibidem, p. 99.  



 27

Pedro, além desta possibilidade – que  como se verá, após a abdicação, não se 

consumou, ao menos não como se esperava – o  que se anunciava era uma 

possibilidade única, num momento de tensão antecipador da revolução, de manter-

se no poder tanto no Brasil – através  do seu filho – quanto  em Portugal – através  

de sua filha! 

                 E ainda - o que para um monarca que chegou ao final do seu governo 

com a popularidade nitidamente baixa era praticamente impossível – com  a honra 

mantida. Mesmo porque esta e a Constituição eram mais importantes para ele 

naquele momento... A sua consciência pessoal ultrapassava aquele momento e 

vislumbrava o futuro; eis o que esperamos confirmar fazendo uso do conceito de 

consciência possível. Pois, como afirma Saint-Beuve, “o homem, mediante as 

decisões súbitas de sua vontade, pode introduzir na marcha dos acontecimentos 

uma força nova, capaz de modificá-la sensivelmente”.51A sua proclamação ao povo 

simboliza exatamente isso: 

 
“Brasileiros! Uma só vontade nos una. Para que tantas desconfianças, que 
não podem trazer à pátria senão desgraças? Desconfias de mim? Assentais 
que podereis ser traidor àquela mesma pátria que adotei para minha? Ao 
Brasil? Àquele mesmo Brasil por quem tenho feito tantos sacrifícios? 
Poderei eu poder atentar contra a Constituição, que vos ofereci e que 
convosco jurei? Ah, brasileiros! Sossegai. Eu vos dou minha imperial 
palavra que sou constitucional de coração e que sempre sustentarei esta 
Constituição. Confiai em mim e no ministério: ele  está animado dos 
mesmos sentimentos que eu; aliás eu não o nomearia. União e 
tranqüilidade, obediência às leis, respeito às autoridades constituídas.”52 

 
                 Contudo, também é preciso que se deixe claro: estamos situados no 

campo da história política. E a história política que aqui queremos não é aquela tão 

criticada pelos historiadores franceses da primeira geração dos Annales, em que 

história política e história tradicional ou factual eram vistas como sinônimos.53 As 

novas discussões sobre o conceito de cultura política, a necessidade de uma história 

política nova e renovada, que com a Nouvelle Histoire - a partir da terceira geração 

dos  Annales  -  e  a visão de que o conceito de Acontecimento precisava ser revisto,  

                                            
51 PLEKHÁNOV. G. “O papel do Indivíduo na História”. In: A Concepção Materialista da História. 
Editora Paz e Terra 7a edição. Rio de Janeiro1980.p. 94.  
52 BONAVIDES. Paulo. AMARAL. Roberto. “Abdicação”. In: Textos Políticos da História do Brasil. Vol 
01. Senado Federal. Brasília. 1996. p. 582.    
53 FALCON. Francisco. “História e Poder”. In: CARDOSO. Ciro F. VAINFAS. Ronaldo. 
(Org.).Domínios da História. Ensaios de Teoria e Metodologia.  Ed. Campus. Rio de Janeiro. 1997. p. 
70. 
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são alguns dos pontos que valorizamos na história política que queremos. 

  O político é o nosso espaço teórico, embora tão criticado e, para muitos, 

condenado ao esquecimento. Concordamos com Juliard ao afirmar que a história 

política pereceu, mas não desapareceu, e ao duvidar dessa história política 

questionada pelos franceses. História política não é, necessariamente uma história 

factual. Para tanto tomamos de empréstimo a clássica afirmação de Braudel: “a 

história política não é forçosamente événementielle, nem está condenada a sê-

lo”.54E certamente essa confusão de identidade prejudicou a então história política, 

que precisava ser renovada ao lado da jovem ciência política.55  

                 Não é apenas o ato de Abdicação que nos interessa, os confrontos entre 

constitucionais e miguelistas, o Imperador D. Pedro ou o Infante D. Miguel.É 

absolutamente tudo isso inserido num tempo longo, buscando não nos esquecermos 

do que nos fala Rèmond: “nada seria mais contrário à compreensão do político e de 

sua natureza que representá-lo como um domínio isolado: ele não tem margens e 

comunica-se com a maioria dos outros domínios”.56 E Julliard certamente recorreu a 

tal idéia ao considerar a introdução “na história política de uma dialética da 

continuidade e da transformação, da estrutura e da conjuntura, dialética que lhe 

faltava até aqui”.57 Foram os efeitos da abdicação que demonstraram a amplitude 

das relações políticas, sociais e econômicas que em torno dela existiram, gerando 

as condições para que ela então se desse. Quanto a isso, fala Rèmond: “Há em 

política mais coisas nos efeitos do que nas causas, ou, para, sermos mais exatos, 

não se encontra nos antecedentes tudo aquilo que resultará deles; é o papel da 

contingência”.58 

                 Sim, é dessa História Política que iremos tratar. Essa para qual a 

“acontecimento é mais que um simples produto. Na medida em que materializa um 

                                            
54 FALCON. Francisco. “História e Poder”. In: CARDOSO. Ciro F. VAINFAS. Ronaldo. 
(Org.).Domínios da História. Ensaios de Teoria e Metodologia.  Ed. Campus. Rio de Janeiro. 1997. p. 
74. 
55 JULLIARD. Jacques. “A Política”. In: LE GOFF. Jacques. NORA. Pierre. História. Novas 
Abordagens. Ed. Francisco Alves. 4a edição. Rio de Janeiro. 1995. p. 184. 
56 RÈMOND. René. “O Político”. In: RÈMOND. René. Por uma História Política. Ed. UFRJ/FGV. 
1996.Trad. Dora Rocha. p. 444. 
57JULLIARD. Jacques. “A Política”. In: LE GOFF. Jacques. NORA. Pierre. História. Novas 
Abordagens. Ed. Francisco Alves. 4a edição. Rio de Janeiro. 1995. p. 185. 
58RÈMOND. René. “O Político”. In: RÈMOND. René. Por uma História Política. Ed. UFRJ/FGV. 
1996.Trad. Dora Rocha. p. 449. 



 29

ponto de retrocesso da história, ele se torna, por sua vez, um produtor da 

estrutura”.59 O acontecimento, como quis Rémond, é imprevisível, todavia, é 

necessário “reabsorvê-lo e reintegrá-lo numa sucessão lógica”.60 Eis o papel do 

historiador, uma vez que por si só o acontecimento – apesar  das rupturas 

irreversíveis que provoca no falso desenvolvimento linear que se pretendeu na 

história política – muito  pouco tem a dizer a uma “história que se esforça no sentido 

de relacionar fragmentos de explicação no interior de uma interpretação total”61, ou 

seja, de uma história que se quer crítica. 

                 Porém, antes de prosseguirmos, iremos discorrer um pouco sobre aquela 

que escolhemos como nossa principal fonte documental, a fim de justificar a escolha 

e informar o leitor sobre o primeiro jornal de Goiás: A Matutina Meiapontense. Em 

nível nacional, a imprensa brasileira deve a Hipólito da Costa seu primeiro editorial: o 

Correio Brasiliense, primeiro jornal do Brasil, editado em 1808.62 Em nível regional, a 

Matutina Meiapontense, editado em Pirenópolis, começou a circular vinte e dois 

anos depois, em 1830, marco inicial da história da imprensa em Goiás. 

                 Não se trata apenas da mais antiga imprensa de Goiás, mas de todo o 

Centro-Oeste brasileiro. À frente de Cuiabá, Manaus e Belém, “o ‘imprensa do 

Oliveira’, o primeiro número da Matutina, estreou em 5 de março de 1830”.63  José 

Mendonça Teles nos informa, contudo, que raros eram os seus leitores, uma vez 

que o número de analfabetos herdados da Colônia era exorbitante. Mas as elites 

locais, em consonância com a elite nacional, “se informariam, comunicariam, 

discutiriam, proporiam novos ordenamentos ao figurino do Primeiro Império, do 

governo daquele contraditório e apaixonado Pedro I, proclamador da Independência 

da Pátria.”64   

                  O jornal foi reeditado em 1976, quando assumiu a vice-governadoria do 

Estado de Goiás o professor José Luis Bittencourt. Este último, interessado em 

marcar o seu governo com um projeto cultural, convidou o então José Mendonça 

Teles a trabalhar com ele. Os periódicos foram literalmente vasculhados em vários 

                                            
59JULLIARD. Jacques. “A Política”. In: LE GOFF. Jacques. NORA. Pierre. História. Novas 
Abordagens. Ed. Francisco Alves. 4a edição. Rio de Janeiro. 1995. p. 188. 
60 RÈMOND. René. “O Político”. In: RÈMOND. René. Por uma História Política. Ed. UFRJ/FGV. 
1996.Trad. Dora Rocha. p. 449. 
61 JULLIARD. Jacques. “A Política”. In: LE GOFF. Jacques. NORA. Pierre. História. Novas 
Abordagens. Ed. Francisco Alves. 4a edição. Rio de Janeiro. 1995. p. 184. 
62 TELES. José Mendonça. A Imprensa Matutina.CERNE. Goiânia. 1989. p. 09. 
63 Idem, p. 09. 
64 Ibidem, p. 09. 
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cantos de Goiás e arquivos do Rio de Janeiro e São Paulo. Depois de quase três 

anos, a coleção foi reunida, num total de 526 exemplares. O jornal circulou até 1834, 

pois suas máquinas foram vendidas, dois anos depois, ao Governo da Província, 

para publicação do Correio Oficial. 

                 José Mendonça Teles o reconheceu como um jornal liberal, fruto da 

liberdade e que se desfrutou na terceira década do século XIX, ao que afirma ser 

uma conseqüência direta da Independência e “dos ventos de liberdade soprados 

pela Revolução Francesa”65. “Daí o patriotismo contido nessas missivas, as sátiras 

aos governantes, à Igreja, às autoridades municipais e até às autoridades 

militares”.66 As notícias eram as mais diversas, locais, regionais e internacionais. 

Para nós, que nos enveredamos pelo caminho do estudo sobre a Abdicação de D. 

Pedro I, considerando para a compreensão da mesma a ação e a atuação de 

Portugal e em Portugal, estas notícias foram de suma relevância. Além do que, 

achamos interessante a produção de um trabalho de alcance nacional, baseando-

nos especificamente numa fonte regional. 

                 A presença de leitores escrevendo na Matutina por trás de pseudônimos é 

uma característica do caráter liberal do jornal. Estes “faziam críticas ao governo, à 

Igreja, à Magistratura, aos costumes e à moral”.67 Acredita-se ter sido o padre Luis 

Antônio da Silva e Souza o primeiro a “reunir e propagar as informações do novo 

contexto histórico, econômico e social” 68 , o primeiro homem a se preocupar com a 

comunicação em Goiás. Em 1814 a sua Memória Histórica já havia sido publicada 

no jornal O Patriota, no Rio de Janeiro. Do Matutina, foi um dos primeiros 

colaboradores “ao lado do Padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, redator e 

principal articulador para a fundação do Jornal goiano”.69  

                 De 1812 a 1830, a passagem de homens como August de Saint-Hilaire e 

Johann Emanuel Pohl, dentre outros, marcou a vida e a história da Província, 

registrando as angústias, misérias, costumes e riquezas daquela gente goiana. 

Deixaram suas impressões sobre Goiás e, conseqüentemente, suas marcas na 

imprensa goiana, podendo ser também arrolados como precursores da história da 

imprensa em Goiás. 

                                            
65 Ibidem, p. 12. 
66 Ibidem, ibidem. 
67 Ibidem, p. 15. 
68 Ibidem, p.21. 
69 Ibidem, p. 23. 
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                 Tudo começou em 1830, quando o primeiro exemplar foi impresso. Nesta 

época Goiás tinha aproximadamente sessenta mil habitantes, com um grande 

número de escravos. Na região mais ao Sul encontravam-se os principais núcleos 

urbanos, destacando a Cidade de Goiás, a capital da província. Arraiais como Meia 

Ponte, Curralinho, Corumbá, Anicuns, Santa Cruz, Bonfim, Santa Luzia, Traíras, 

Natividade, etc., destacavam-se “pela posição geográfica e a presença de homens 

instruídos, participantes ativos da vida política e administrativa”.70 Era para este 

grupo e neste grupo que se encontravam os anseios e a necessidade de se criar um 

periódico que tornasse viável e efetiva a liberdade e os sentimentos de um povo... 

Embora este “povo” representasse pouco mais, ou aquele mesmo grupo elitizado e 

alfabetizado da província de Goiás. 

                 Tanto que na primeira tentativa do Marechal Miguel Lino de Morais, 

segundo presidente da Província, de encaminhar ao império o pedido de uma 

tipografia para Goiás, em 29 de abril de 1829, o pedido foi negado. Mas o nobre e 

rico, idealista e patriota, comendador Joaquim Alves de Oliveira, comandante geral 

do Distrito de Meia Ponte, não deixou se abater com o veto do Império. Com seus 

próprios  recursos,  adquiriu  no  Rio  de  Janeiro  a  então  tipografia,  que  em  31  

de dezembro de 1829 chegou a Goiás. Três meses depois estava instalada a 

tipografia, e os primeiros periódicos da Matutina começaram a circular. No primeiro 

número, Joaquim Alves de Oliveira registrou a ideologia e os princípios do A 

Matutina, o qual, para finalizar, citamos literalmente: 

 
“Prospecto. 
A liberdade da imprensa não é considerada como sustentáculo dos 
governos bem constituídos, senão por que oferece meios para a instituição 
geral, porquanto é esta que estabelece uma base à segurança e obrigações 
do cidadão; é ela que faz amar a justiça, respeitar as autoridades e 
obedecer às leis; um povo instruído, vendo a necessidade da Nação 
abraçar e sofrer, sem murmurar, os impostos; considera o governo, como o 
seu maior bem e aborrece o homem sedicioso e turbulento, como o maior 
inimigo da sociedade: não entra pois em dúvida que a instrução seja  a 
melhor e a maior garantia dos governos constitucionais. 
Firme nestes princípios e persuadido que os periódicos têm concorrido, em 
grande parte, para se espalharem as luzes entre o povo, empreendi a árdua 
empresa de redigir o periódico Matutina Meiapontense, que terá em vista o 
seguinte: Íntegra de decretos e resoluções da Assembléia Geral; decretos, 
provisões e avisos, lançados no Diário Fluminense que forem aplicáveis a 
nossa Província; um extrato das sessões de ambas as Câmaras 

                                            
70 Ibidem, p. 25. 
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Legislativas; alguns discursos dos senhores Senadores e Deputados; 
notícias nacionais e estrangeiras, colhidas nos melhores periódicos. 
Recebem-se todas as correspondências, vindas com as formalidades legais, 
e se guardará inviolável segredo, quando assim o exijam. Protesta-se 
porém, de não se aceitar correspondências, que não se corresponderem 
com a decência que deve aparecer nos escritos de uma folha, que só tem 
por fim a felicidade da Pátria, na identificação de todos os brasileiros com a 
Constituição e o Imperador. 
Talvez pareça mais que audácia o pretender eu oferecer aos meus patrícios 
goianos um periódico em um Arraial, se bem que o mais populoso da 
Província. Falto todavia de comunicações, por estar situado fora da estrada 
geral e distante de Goiás 26 léguas para onde unicamente tem um correio 
mensal; talvez haja mesmo quem diga, que a empresa é superior às minhas 
forças e que não calculei a tarefa que me impus; eu concordo com todos, e 
mesmo porque conheço a pobreza dos meus talentos, que nenhum outro 
nome me pareceu tão análogo a este periódico como o de Matutina, cuja luz 
muito pouco clareia, mas como se lhe pode negar ser a precursora do dia, 
creio que assim mesmo irei dissipando as trevas, até que espíritos 
iluminados queiram espalhar suas luzes. Possuído, pois, de um verdadeiro 
patriotismo, só tendo em vista o bem estar da nação, e socorrido pelas 
sábias doutrinas da Aurora, Astro, Pharol e outros mais periódicos 
verdadeiramente amigos do Imperador, e do Brasil, espero satisfazer o que 
tenho empreendido.” 71 

 

                 Eis porque esta imprensa é de suma importância para o trabalho  ao  qual 

nos dispomos. Os anos críticos do reinado de D. Pedro I são também os anos nos 

quais A  Matutina Meiapontense passa a existir no cenário regional e nacional:  

revoluções nativistas, guerras entre brasileiros e portugueses, atuação de D. Pedro 

no Brasil e em Portugal, etc. 

                 Nosso trabalho está estruturado em três capítulos, além, da introdução e 

conclusão. Num primeiro capítulo, intitulado “D. Pedro de Bragança – Um Estudo 

Histórico-Biográfico”, apresentamos ao leitor o homem e o político, assim como as 

influências do pai, dos amigos, do tempo, do espaço e da educação na vida e na 

política do nosso personagem histórico. Num segundo capítulo, intitulado “O 

Processo de Abdicação”, assinalamos os principais acontecimentos: os móbiles no 

Brasil (nativistas e portugueses, a imprensa, morte de Líbero Badaró, as 

Constituições, o desfecho, etc.). As querelas em Portugal (a sucessão, a 

legitimidade de D. Pedro, D. Miguel, a guerra, etc) são tratadas no terceiro capítulo, 

no qual conheceremos mais de D. Pedro IV, rei de Portugal e depois Duque de 

Bragança.   

                                            
71 Ibidem, p. 27-28. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

D. PEDRO DE BRAGANÇA: UM ESTUDO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO 
 

 
1.1 A trajetória de vida 

 
                 Para falar dos escritos sobre D. Pedro, fizemos uso de algumas 

conclusões tiradas de Maurice Halbwachs. A afirmação de que a memória individual 

não se encontra isolada e fechada é rica, pois estamos a falar de um personagem 

histórico cujas ações se apresentaram no âmbito coletivo e individual, como todo 

indivíduo cuja permanência se dá numa sociedade. Sua história vivida, ou seja, sua 

memória pessoal não se apresenta à parte da memória histórica, tampouco dos 

acontecimentos nacionais.1  

                 Quando as lembranças, vagas e frágeis de um homem, D. Pedro de 

Bragança, que constituem a memória individual, se “completam com a realidade 

histórica de uma determinada época, o fato cessa de se confundir com uma 

impressão pessoal, se torna também social, e só neste momento entramos em 

contato com a História”2, e não é mais, ou pelo menos não é apenas de Pedro de 

Alcântara que estamos falando, mas de D. Pedro I, Imperador do Brasil. 

                 Para alguns, como um aventureiro alemão, era D. Pedro um belo homem 

de porte altivo; para outros, como o alemão Carl Seidler, um homem bonito.3 Ativo e 

enérgico, inteligente e criterioso, bravo e destemido...“parido sem medo sem medo 

                                            
1 HALBWACHS. Maurice. “Memória Coletiva e Memória Histórica”. In: A Memória Coletiva. Vértice 
Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 1990. p. 60. 
2 Idem, p. 61. 
3 RODRIGUES. José H. “A Grande Liderança: os protagonistas”. In: Independência: Revolução e 
Contra – Revolução. A Liderança Nacional. Ed. Universidade de São Paulo. São Paulo. p. 06.  
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viveu”.4 Era ainda, segundo José Honório Rodrigues, emotivo, impulsivo, varonil... 

“Teria sido melhor para ele e para o Brasil que não tivesse tido maus conselheiros 

nem aduladores profissionais que, valendo-se das paixões dele, esperavam 

governá-lo, senão ao próprio Estado”.5 Para Varnhagem, D. Pedro era um homem 

“dotado de talento natural, era pouco instruído, volúvel e um tanto vaidoso, mas 

bastante franco, generoso, liberal e ativo”.6 

                José Honório Rodrigues não o isentou também de uma certa “fraqueza, 

teimosia, impetuosidade, vacilação, desconfiança, incontenção”, que tão presentes 

se fazem no final do seu governo. “Um liberal de idéias sempre o fora” 7, afirma 

Tarquínio, e tão bem o demonstrou em Portugal quando lutou pelo trono de sua filha, 

D. Maria da Glória. Contudo, esses últimos traços “venceram suas qualidades e o 

despotismo foi a funesta conseqüência” 8. Manoel Bomfim completa, enxergando 

nele - logo após o falso constitucionalismo de 1821- 

 
“um pérfido, absorvente, inexorável tirano... Mas faltou-lhe coragem para dar 
à tirania um caráter franco, relativamente leal. (...) Curto de inteligência, 
falho de sentimento brasileiro, Pedro I não compreendeu a extensão dos 
feitos ligados ao ato que lhe fora ditado por Bonifáfio  e julgou poder voltar 
atrás do gesto do Ipiranga”.9 

 

                 Foi a Abdicação resultado de uma política nacional conflitante (discussões 

nacionalistas, fluência das novas idéias liberais em oposição aos interesses da 

classe dominante conservadora, o ódio aos portugueses, as províncias rebeldes do 

nordeste, a moderação de uns e ao radicalismo de outros, a crise econômica, etc.) e 

tempestuosa desde a dissolução da Assembléia Nacional Constituinte de 1823 e de 

um temperamento pessoal impetuoso e, talvez, manipulável, que concluiu o reinado 

de um Imperador de idéias liberais (postas em prática em Portugal) e práticas 

despóticas (no Brasil). Da dúbia personalidade de D. Pedro, Alfredo Valadão 

ressaltou o homem “ambicioso de glória, inteligente, mas inculto e de gênio 

                                            
4 Idem, p. 07. 
5 Idem, Ibidem, p. 07. 
6 VARNHAGEM.Francisco Adolfo. “Regência de Dom Pedro até a entrada de José Bonifácio no 
ministério, depois do “Fico” e da partida de Avilez”. In: História Geral do Brasil. e  História da 
Independência do Brasil. Vol III.Tomo V. Ed. Itatiaia.Belo Horizonte. Ed. USP.São Paulo. 1981. p. 75. 
7 SOUSA. Otávio Tarquínio. “A Vida de D. Pedro I”. In: História dos Fundadores do Império do Brasil.  
Vol. IV. Tomo III. 3a edição. Ed. José Olympio. Rio de Janeiro. 1957. p. 904.  
8 RODRIGUES. José Honório.  “A Grande Liderança: os protagonistas”.In: Independência: Revolução 
e Contra-Revolução – A Liderança Nacional. Ed. USP.  São Paulo. p. 11. 
9 BOMFIM. Manoel. “Os Frutos do 7 de Setembro.”In:O Brasil Nação. Realidade da Soberania 
Brasileira. Editora Topbooks. 2a Edição. Rio de Janeiro. 1996. p. 64-65. 
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impulsivo, tanto de um ímpeto defenderia a liberdade como de outro a sufocaria” 10 - 

a  extinção da Constituinte de 1823 é o maior exemplo disso. 

                 Embora muito pouco tenha feito contra a escravidão, devido aos 

interesses que tinha a grande classe produtora na sua manutenção, D. Pedro não 

era um adepto dela. As suas raras falas sobre o assunto indicavam a sua objeção à 

mesma e demonstravam traços de sua personalidade. Podemos conhecer um D. 

Pedro bem intencionado quando, ao refletir sobre a condição do negro no Brasil, 

declarou que “não há desgraça maior do que querer fazer as coisas certas e 

consertar tudo, mas não possuir os meios para isso”.11  

                 Não lhe agradava o fato de ser carregado por outro da mesma espécie, 

independente da raça ou condição. Ao aclamar a célebre frase se é para o bem de 

todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto: diga ao povo que fico, D. Pedro 

se recusou a seguir de carruagem para o palácio da Boa Vista, uma vez que as 

pessoas presentes desejavam puxarem-na: “Ofende-me ver semelhantes dando ao 

homem tributos apropriados à Divindade”, e às mesmas pessoas concluiu: “eu sei 

que o meu sangue é da mesma cor que o dos negros” 12. 

                 No auge da oposição portugueses X brasileiros, durante uma revolta dos 

soldados  portugueses,  liderados  por  Avilez, comandante das Forças Armadas, 

que havia sido destituído do cargo por D. Pedro, atendendo à exigência do mais 

novo Chefe do Conselho dos Ministros, José Bonifácio, o Imperador se comportou 

como um sábio soberano. Como estavam no teatro o Imperador e a Imperatriz no 

momento em que souberam que as tropas portuguesas estavam na rua, ali mesmo 

D. Pedro deu mostras de sublime comedimento. Pediu calma aos presentes, 

orientando-os a não saírem do recinto, pois criariam mais transtornos. Sua atitude 

era típica de um soberano moderado ao apresentar a preocupação com o 

restabelecimento da ordem na cidade. 

                  O homem Pedro I viveu apenas 36 anos. Nasceu num lar nada 

convencional para um menino, embora ele nunca tenha sido um simples menino, já 

nasceu  para  ser  rei.  Com  um  pai  envolvido  numa  regência  e posterior governo  

                                            
10 VALADÃO. Alfredo. “Abdicação de D. Pedro”. In: Da Aclamação à Maioridade.(1822-1840). 3a 
edição. Rio  de Janeiro de 1973 – Livraria Freitas Bastos. p. 157-251. 
11 MACAULAY. Neill. “Independência ou Morte”. In: D. Pedro I – A Luta pela Liberdade no Brasil e em 
Portugal - 1798-1834. Ed. Record. Rio de Janeiro. Tradução André Villalobos. 1993. p. 117. 
12 MACAULAY. Neill. “Independência ou Morte”. Dom Pedro – A Luta pela Liberdade no Brasil e em 
Portugal  1798-1834. Ed. Record. Rio de Janeiro. Tradução André Villalobos. 1993. p. 130. 
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atribulado pelos acontecimentos irradiados da França e uma mãe “ao mesmo tempo 

impetuosa e premeditada em matéria de política” 13, Pedro de Alcântara cresceu 

longe dos cuidados maternos e paternos.  

                 Com os criados aprendeu, mais do que com os pais e/ou com um mestre, 

os ensinamentos para a vida. O Palácio de Queluz, onde somente D. Maria I morava 

regularmente, foi o lugar de nascimento e morte de D. Pedro. Ambos no seu quarto: 

Sala D. Quixote. Mas foi também nele que o príncipe viveu a sua primeira infância. 

Não uma infância rica, como pode se esperar de um Príncipe. Os reis portugueses, 

desde os Avis até os Bragança, não eram afortunados. Externamente, ostentavam 

riqueza e poder; internamente, a pobreza era real. 

    
“(...) Suas monumentais embaixadas ao exterior - como a de D. João V à 
Santa Sé, que inibiu outros países de mandarem as suas, com receio da 
comparação, e a embaixada enviada por D. João VI a Viena, para formalizar 
o casamento do filho Pedro com a filha de Francisco I, causando espanto 
aos austríacos, sempre foram atos de ostentação externa, para elevar o 
conceito de Portugal. No interior do Reino, a pobreza real sempre foi a 
mesma: muitos nobres, duques e condes, até viscondes, poderiam ostentar 
uma situação pessoal superior à dos reis portugueses”.14 

 
                As residências do rei D. João, e depois do Imperador D.Pedro I, eram 

utilizadas pela Família Real, mais tarde, pela Família Imperial, sendo na verdade 

propriedade do Estado. Isso explica também o fato de, ao abdicar o trono brasileiro e 

partir para a Europa, o ex-Imperador ter que vender sua baixela em Londres “para 

andar de camisa engomada e não dever nada a alguém”.15    

                A mãe, D. Carlota Joaquina, nunca escondeu a preferência pelo segundo 

filho homem, D. Miguel; e o pai não podia legar a D. Pedro o tempo merecido. A 

segunda infância viveu no Rio de Janeiro, quando ao Brasil chegou, com apenas 

nove anos. À semelhança da primeira, a segunda infância também foi solitária, 

“criou-se e desenvolveu-se quase que sozinho no Rio de Janeiro”.16 Junto com o 

irmão, D. Miguel, andava pelas ruas, becos, botequins e até lupanares, numa vida 

de brincadeiras e liberdades. Em vez de eventos e encontros nobres, o jovem 

aprendeu “as mandingas dos malandros do Rio e os sortilégios das meretrizes (as  

                                            
13 SILVA. Paulo. N. N. B. Nogueira. Pedro I. O Português Brasileiro. Ed. Gryphus. Rio de Janeiro. 
2000. p. 86. 
14 Idem, p. 64. 
15 SILVA. Paulo. N. N. B. Nogueira. Pedro I. O Português Brasileiro. Ed. Gryphus. Rio de Janeiro. 
2000. p. 65. 
16 Idem, p. 73. 
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rameiras), conheceu a simplicidade e as ambições do homem comum, o simplorismo 

dos labregos que pouco tinha como ambicionar e os expedientes dos caiporas que 

viviam de biscates”.17 

                  Nas cavalariças, seu lugar preferido, tratava os palafraneiros18 e os 

criados de igual para igual.19  Ali, praticava uma das coisas de que mais gostava, a 

montaria. Para além disso, gostava de música e tocava com facilidade o piano, o 

violino, o fagote, a flauta, o saxofone, o oboé e o trombone. Foi um bom letrista 

musical, embora não tenha sido um bom poeta.                   

 Quanto à educação e à formação recebidas pelo Imperador, temos 

algumas considerações a fazer. Sua rápida percepção ficou ilustrada nos instantes 

de intercâmbio pessoal com os estrangeiros, indicando sua firmeza de 

temperamento e moderação.20 A pouca educação que recebeu (jamais aceitou de 

bom grado a instrução acadêmica) não lhe tirou a sagacidade natural e o bom 

senso, que utilizou nos momentos necessários. Trocava rapidamente o caderno e a 

caneta pela corda e o cabrestante, dado que era-lhe familiar o trato com os 

cavalos.21 O preceptor Rademaker conseguiu, porém, incutir-lhe noções de 

matemática, lógica, história, geografia e economia política22, além do latim, francês e 

um rudimentar inglês. 

                 Destacou-se como compositor a ponto de arrancar elogios de Gioachino 

Rossini, por uma ópera de autoria do Imperador, encenada no Teatro Italiano de 

Paris. Compôs o Hino e a Sinfonia da Independência e o Hino da Constituição, além 

de dezenas de músicas sacras, missas e outras.23 

                  D. Pedro teve diversos instrutores, entre os quais o professor de 

matemática aposentado da Universidade de Coimbra, Dr. José Monteiro da Rocha; o 

frei franciscano Antônio da Nossa Senhora de Salete, que lhe ensinava língua e 

literatura latinas (tendo lhe apresentado o poeta Virgílio, narrador das grandezas de 

                                            
17Ibidem, p. 74. 
18Palafraneiros ou Palafreneiros: condutor de palafrém, cavalo elegante, destinado especialmente as 
senhoras. In: BUENO. Francisco Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 6a Edição atualizada 
Ed. Saraiva. 1992. 
19Idem, p.75. 
20 RODRIGUES. José Honório.  “A Grande Liderança: os protagonistas”. In: Independência: 
Revolução e Contra-Revolução – A Liderança Nacional. Ed. USP.  São Paulo. p. 08. 
21 MACAULAY. Neill.  “O Novo Reino”.In: D. Pedro I – A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal. 
1798-1834. Ed. Record. Rio de Janeiro. Tradução André Villalobos. 1993. p. 35. 
22 Idem, p. 49. 
23 SILVA. Paulo. N. N. B. Nogueira. Pedro I. O Português Brasileiro. Ed. Gryphus. Rio de Janeiro. 
2000. p.  218. 
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Roma na Eneida, escrita em versos, autor esse pelo qual D. Pedro detinha certo 

gosto). Contudo, como já ressaltamos, sempre rejeitou a instrução acadêmica. 

Curioso, entretanto, sempre foi. Na longa viagem para o Brasil, 
 

 “(...) o jovem príncipe corria em disparada por esse leviatã de madeira, 
misturando-se à tripulação – mais de mil homens, incluindo marinheiros e 
guardas-marinha –, observando-a no trabalho e fazendo perguntas aos 
oficiais sobre a mecânica naval e a matemática da navegação. Os oficiais 
satisfaziam-lhe as vontades, ensinando-o a calcular a longitude e dando-lhe 
oportunidade de demonstrar sua considerável destreza manual na execução 
das tarefas náuticas (...)”.24 

 
 Ainda na viagem, foi também encorajado pelo instrutor franciscano, 

Antônio de Arrábida, ex-bibliotecário real em Mafra, a persistir no interesse pela 

Eneida, de Virgílio. Este religioso manteve uma ótima relação com o príncipe, 

tornando-se seu confessor e mentor. 

               João Rademaker, um poliglota renomado, recomendado por Lord 

Strangford a D. João, foi o seu instrutor nas línguas modernas. Mas as relações com 

o confidente frei Arrábida não foram interrompidas. Embora tivesse que passar duas 

horas se ocupando dos estudos formais, nada segurava D. Pedro se este se 

aborrecesse com uma aula. Era a governanta, D. Maria Genoveva do Rego e Matos, 

quem lhe ajudava nos deveres e, em muitas outras situações, chegava a 

desempenhar o papel de mãe. 

                 Com o padre Renato Pedro Boiret continuou os estudos de francês, leu 

Benjamin Constant de Rebecque, “sobre a filosofia de governo, o general Maximilièn 

Sébastian Foy, sobre as campanhas de Napoleão”. Foi, entretanto, uma educação 

desenvolvida lentamente e de modo irregular, o que, certamente, acarretou os 

frágeis resultados da formação do Imperador. 

                 A juventude do Príncipe D. Pedro foi marcada por uma vida amorosa, no 

mínimo, intensa. Motivo pelo qual muitos se preocuparam em caracterizá-lo como 

um mulherengo, como se este fosse o seu único atributo. Mesmo porque ser 

mulherengo, no Rio de Janeiro – para um príncipe que vivia livre pelas ruas, em 

contato com as negrinhas e com as sinhazinhas, longe das formalidades que a sua 

condição de dinasta exigia, como para qualquer outro garoto de sua idade – era  um 

comportamento extremamente normal. As mulheres, assim como os amigos com os 

                                            
24MACAULAY. Neill.  “O Novo Reino”.In: D. Pedro I – A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal. 
1798-1834. Ed. Record. Rio de Janeiro. Tradução André Villalobos. 1993. p. 37-38. 
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quais se relacionou, eram de condição social inferior. Exceto as duas esposas: 

D.Leopoldina e D. Amélia, as quais ele não escolheu. 

                  O primeiro amor foi o da francesinha Noemi, bailarina do teatro São João. 

Durou o tempo de se interessar pela irmã dessa, Georgette, e tentar manter o 

romance com as duas. Da tórrida paixão nasceu uma filha, mas longe dos olhos de 

D.Pedro, em Pernambuco, com o marido que D. João arranjou para Noemi. A 

menina morreu com poucos meses de vida, mas teve funeral principesco. Depois, 

teve D. Pedro casos com muitas outras mulheres, assim como vários filhos.  Com a 

irmã da Marquesa de Santos, a Baronesa de Sorocaba, teve  Rodrigo Delfim 

Pereira; com a Marquesa, as filhas Isabel Maria de Alcântara Brasileira, Duquesa de 

Goiás, e Maria Isabel de Bragança, a Condessa de Iguaçu. Todos reconhecidos e 

lembrados em testamento. 

                 Dentre outros casos sérios, que deram dores de cabeça ao seu pai, 

consta o romance com a mulher do general Avilez, Joaquina; com Anna 

Steinhaussen, austríaca com quem teve um filho; com Odília Denys, camareira da 

Princesa Real D. Leopoldina, com quem teve um filho; e com Sessé, Clemence 

Saissait, casada, a qual, com a descoberta do marido, foi espancada, causando 

grande escândalo na capital. Afastados do País, a esposa adúltera deu à luz um 

menino, Pedro de Alcântara Brasileiro. Manteve também um caso duplo com as 

filhas do seu roupeiro, o senhor Pedro José Cauper. Após as reclamações de D. 

Leopoldina, os três foram mandados para Lisboa. Com a monja Ana Augusta 

Peregrino Toste, nos Açores, uma outra aventura viveu o Imperador, com a qual teve 

um outro filho, Pedro de Alcântara.  Por fim, um último dado registrado por Paulo 

Napoleão, consta da época do Cerco do Porto, quando o ex-Imperador se envolveu 

“com uma louceira da Rua da Assunção, fêmea de boas carnes e costumes fáceis”, 

de quem teria adquirido, segundo Otávio Tarquínio, uma “infecção venérea”.25 

                 Com sua primeira esposa, D. Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo-

Lorena, filha do Imperador Francisco I, D. Pedro aprendeu muito. O retrato enviado 

pelo Marquês de Marialva ao exigente Príncipe era o de “uma jovem germânica de 

dezenove anos, loura e de olhos azuis – de pele clara, robusta (mas não gorda), 

com os lábios e o rosto cheios, e o pescoço um pouco grosso. Não era bonita, mas 

                                            
25 Ibidem, p. 105. 
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também não era feia”.26 A natureza bondosa, a doçura e a ponderação eram-lhe 

características próprias, assim como a paixão por colecionar e classificar amostras 

de rochas, plantas e insetos. Era uma excelente amazona, mas tinha horror aos 

trovões tropicais, bem como notável pintora de retratos e paisagens e amante da 

arte e da música, no que muito influenciou e ajudou o seu marido. Viveu, como as 

suas cartas à família na Europa o demonstram, um feliz casamento, em princípio. 

                 D. Leopoldina considerava D. João VI o seu segundo pai. Após a sua 

morte, ela encontrou em José Bonifácio um grande amigo. Ambos adoravam as 

crianças, as ciências e a vida do espírito.27 Participaram ativamente da emancipação 

política do Brasil junto com D. Pedro e viam o Brasil como uma unidade intrínseca, 

em relação a Portugal. Ela atuou ajudando e corrigindo os caminhos políticos de D. 

Pedro. Influiu na mudança de comportamento do Imperador, moldando, 

aconselhando e ensinado-lhe as verdadeiras funções. Era a Imperatriz um exemplo 

de comportamento.  

                 Mulher forte, inteligente, esportista, bondosa, bem formada. Tamanha era 

a simpatia que a imperatriz devotava aos seus súditos que (segundo Alberto Rangel 

– citado por Paulo Napoleão – sobre o caso de D. Pedro com a Marquesa de 

Santos) um missivista anônimo escreveu ao Imperador sugerindo que “a então 

Viscondessa fosse mandada “com honra” para o exterior; e aduziu que, se ao 

contrário a Imperatriz Leopoldina se retirasse para o estrangeiro, “então não menos 

certo será a total ruína do Império, e de tudo que lhe seja concernente” ”. 28                 

                 D. Leopoldina amava o seu marido, não se podendo afirmar o mesmo da 

parte do Imperador. Este era lhe grato, afeiçoado, às vezes dedicado, às vezes 

alheio... Mas davam-se bem. D. Pedro a admirava profundamente, mas não se pode 

dizer que a amava nesta mesma intensidade. A sua formação intelectual o 

encantava, e com ela aprendeu muito. Mas a traía, e ela sofria com isso. O caso 

com a Marquesa de Santos foi o mais enfadonho.  Seus resquícios não se abateram 

apenas sobre o casamento, mas alcançaram e determinaram, em alguns instantes, o 

rumo malogrado do Primeiro Reinado.  

                                            
26 MACAULAY. Neill. D. Pedro I: A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal. 1798-1834. Ed. 
Record. Rio de Janeiro. 1993. Tradução: André Vilalobos. p.76. 
27 Idem, p. 134. 
28 SILVA. Paulo. N. N. B. Nogueira. Pedro I. O Português Brasileiro. Ed. Gryphus. Rio de Janeiro. 
2000. p.  115. 
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                 Quando conheceu Domitila de Castro, futura Marquesa de Santos, numa 

viagem a negócios em São Paulo, as infidelidades diárias, constantes e públicas 
corroeram aos poucos o casamento e a vida de D. Leopoldina. Domitila era uma 
jovem de 24 anos, separada do marido, bonita e atraente, de quem D. Pedro se 

tornou amante fiel. Mais tarde, para ela providenciou moradia entre a Boa Vista e o 
Paço Municipal, humilhação a que teve que se sujeitar D. Leopoldina. Eram os anos 

críticos de sua vida. Não se tratava de ter uma ou a outra, queria D. Pedro as duas.                
                 Além da angústia abafada dos seus sentimentos, D. Leopoldina ainda 
teve de suportar problemas financeiros, pois D. Pedro passou a gastar muito com a 

amante.  
 

“A Câmara dos Deputados embora incapaz de decidir sobre um orçamento 
nacional, concordou em aumentar o estipêndio anual do imperador de 
duzentos para quatrocentos contos; mas a inflação resultante da 
desvalorização da moeda neutralizou boa parte do aumento, enquanto 
cresciam os custos reais do caso amoroso do imperador”.29 

 

                O caso amoroso era público e humilhante para D. Leopoldina, que, 

resignada, suportou até quando pôde. Numa das poucas discussões, acusou o 
imperador de negligente com a família e teve como reposta insultos e agressões, 
estando no terceiro mês de gravidez. Antes da partida do Imperador para o Rio 

Grande do Sul, ao campo de combate da Guerra da Cisplatina – uma outra e 
importante causa da perda de popularidade do Imperado –, a frágil moribunda 

Imperatriz sussurrou-lhe: “Eu estou morrendo (...) Quando você voltar do Rio 

Grande, eu não estarei mais aqui. Os que são separados na vida serão unidos 

depois da morte”.30 

                A morte da Imperatriz era o resultado de uma fraqueza de ânimo, 
agravada pelos maus tratos pessoais do marido, apaixonado por Domitila. Suportou 
todas as humilhações, a maior de todas foi a de ter sido pública e notoriamente 

substituída no leito conjugal. Do povo recebeu imensos e calorosos sentimentos de 
amor e respeito. Com o agravamento de sua enfermidade, a procura por notícias, as 

publicações da imprensa e as orações nas igrejas aumentaram. Morreu a 11 de 
dezembro de 1826. 
                 Diante da fama legada pelos adultérios do Imperador, não foi fácil ao 

Marquês de Barbacena arranjar-lhe uma segunda esposa. O caso com a Marquesa, 

                                            
29 Ibidem, Idem. 
30 Ibidem, p. 228. 
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que nunca havia sido vista com bons olhos por ninguém, agora o era menos. Aos 

olhos do povo, saudoso da amada e bondosa D. Leopoldina, Domitila, a “Titila”, teria 
sido a maior causadora de sua morte. Além do que, os anos eram outros. Em 1826, 
a situação política do governo de D. Pedro encontrava-se nitidamente alterada. A 

manutenção do romance só veio a agravar ainda mais a situação política do Império 
e a ira dos liberais/nacionalistas, que já se posicionavam frente à Câmara dos 

Deputados, à Assembléia Legislativa de 1826 e à imprensa, opondo-se ao 
Imperante e ao Partido Português, o qual ele governava. 
                 O Império não dispunha mais das altas quantias, o que dificultava a busca 

de uma boa pretendente ao trono de Imperatriz do Brasil. Mas, depois de muito 

vagar por solos europeus, encontrou Barbacena um nobre casamento para D. 

Pedro. Tratava-se da jovem Amélia Auguste Eugenie Napoleona von Leuchtenberg, 

duquesa da família real da Bavária, que a 16 de outubro de 1829 chegou ao Brasil, 

acompanhada do Marquês de Barbacena. D. Romualdo a definiu como uma criatura 

de “rara beleza” 31, beleza que muito agradou a D. Pedro. 

                 Todavia, não agradaram a D. Pedro os custos que lhe trouxeram tamanha 

beleza. Ao somar as contas da expedição do Barbacena – que a essa altura já era 

chefe de um novo gabinete, um Primeiro Ministro do Governo desacreditado de D. 

Pedro –, descobriu  que o seu débito com o tesouro real chegava a 182 contos. 

Dívida que D. Pedro não deixou de lembrar a D. Amélia, já a bordo do Warspite, 

horas antes de deixar o Brasil: “Não, é impossível; não posso fazer nada; em geral 

nosso casamento só me tem custado muito dinheiro; e é tudo quanto tenho dele até 

agora”.32 

                Ao partir do Brasil, D. Pedro, D. Amélia, D. Maria da Glória, a jovem Bela 

(filha da Marquesa de Santos) e o Chalaça instalaram-se na França. Ela e o marido 

foram convidados a inúmeros bailes, onde dançaram muito; embora a Imperatriz se 

encontrasse em estado avançado de gravidez. Nasceu uma menina, em primeiro de 

dezembro de 1831, a qual chamaram de Maria Amélia. Os dias de festa, porém, 

foram interrompidos pelos anos de Guerra. D. Pedro afastou-se para o campo de 

batalha, em Portugal, e as filhas e a Imperatriz ficaram em Paris. Só se 

reencontraram a 21 de setembro de 1833, em Lisboa, quando a Guerra já estava por  

                                            
31 Ibidem, p. 264. 
32SOUSA. Otávio T. “A vida de D. Pedro I”.In: História dos fundadores do Império do Brasil. Vol 
IV.Tomo III. 3A Edição. Livraria José Olympio. Rio de Janeiro. 1957. p.131.  
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se findar. 

                  Foi D. Amélia companheira na vida e na morte. Após a guerra, os sinais 

da doença (tuberculose) eram visíveis, encontrava-se D. Pedro tuberculoso. Morreu 

às duas e meia da tarde do dia 24 de setembro de 1834. “Ele expirou nos meus 

braços, informou D. Amélia aos seus enteados no Brasil. Ele morreu como um mártir 

sagrado e um filósofo cristão, e nunca houve uma morte mais tranqüila”.33 

 

 

1.2. As Influências 

 

                 Embora um tanto ausente, como já assinalamos, D. João VI – como pai e 

político – não deixou de incutir no filho algumas influências. A irresolução, 

dificultando a percepção da ocasião ideal, é uma característica dos Bragança. 

Oliveira Lima falava da falta de firmeza de D. João, entretanto, “(...) foi talvez essa 

fraqueza que mais contribuiu para torná-lo tão tolerante e tão clarividente” e assim o 

“homem absolutamente necessário ao meio e ao momento histórico do Brasil” 34 do 

início do século XIX. Assim como para D. João a falta de firmeza também não 

representasse um grande problema, igualmente o era para D. Pedro. A consciência 

da sua tarefa, por exemplo, demonstrava a certeza que tinha de que era o mais 

capacitado para a mesma. Em fins de 1820, quando se cogitou a sua volta para 

Portugal e D. João, pela primeira vez requisitou a opinião de D. Pedro numa questão 

política (a de se dar às Cortes plenos poderes para adotar uma Constituição), D. 

Pedro respondeu que: 

 
 “(...) estava a favor de uma Constituição segundo a qual todas as leis 
seriam propostas pela Coroa e decretadas pelo Parlamento após discussão 
e aprovação pela maioria dos deputados. Não estava, entretanto, a favor de 
que se submetessem às Cortes em Lisboa diretrizes para uma tal 
Constituição. Em sua opinião seria indecoroso, e uma desgraça certa para o 
rei, reconhecer aquela auto-proclamada Assembléia Constituinte”. 35 

 
  Em  muitos  outros  momentos,  a  determinação  superou a irresolução, a  

                                            
33 MACAULAY. Neill. D. Pedro I: A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal. 1798-1834. Ed. 
Record. Rio de Janeiro. 1993. Tradução: André Vilalobos. p. 338. 
34 LIMA. Oliveira. Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira. 3a edição. Topbooks. Rio de 
Janeiro Publifolha. São Paulo, 2000. p. 139. 
35 MACAULAY. Neill. “O Príncipe Herdeiro”. In: D. Pedro I – A Luta pela Liberdade no Brasil e em 
Portugal 1798–1834. Ed. Record. Rio de Janeiro. Trad.  André Villalobos., 1993. p. 92.                
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pouca  educação  e  o  comportamento  impulsivo.  Consciente do seu direito, por ele 

lutou até sua morte. Muitos momentos históricos o compravam. 

                 D. João foi um homem de natureza pacífica, assim suportou os 

desmandos da mulher, D. Carlota Joaquina, e resolveu, ao seu tempo, as questões 

aparentemente urgentes do seu governo. Se a questão era complexa, seguia a 

máxima do “deixa como está, para ver como é que fica”.36  Mais ou menos como fez 

D. Pedro nos meses que antecederam à Abdicação. E este estilo próprio de 

governar de D. João foi extremamente válido naqueles anos atribulados do início do 

século XIX em Portugal e no Brasil. 

                 D. Pedro era muito afeiçoado ao pai, de quem herdou uma característica 

comum na família real portuguesa: o gosto pela música sacra. O esporte medieval 

da caça fez dele um ávido caçador. O pai adorava as carnes de veados e pássaros, 

que comia vorazmente, confirmando-lhe a fama de glutão. Quanto aos hábitos 

pessoais, já não tomava banhos diários e deixava que as roupas apodrecessem no 

seu corpo. Já D. Pedro era habitualmente “caprichoso e asseado, assumira o 

costume brasileiro de banhar-se com freqüência”.37  

                 D. João não foi um pai muito preocupado com a educação formal do filho. 

Pedia aos seus preceptores que não o forçassem em demasia. Todavia, deu-lhe 

bom exemplo moral de devoção e dedicação ao dever e ao trabalho.38  Era, em 

síntese, um homem simples, não recusou nem relegou a responsabilidade que a 

vida lhe legara – a de ser rei –, mas preferia “a vida bucólica às galas da Corte”.39 

Amou, verdadeiramente, o Brasil e sonhou até a sua morte em vê-lo unido a 

Portugal, no corpo de uma monarquia dual, com um só monarca (D. Pedro), embora 

com coroas e Constituições separadas. Enquanto houve vida, ele lutou por isso, com 

que sonhara tanto. As próprias negociações para o reconhecimento da nossa 

Independência por parte de Portugal o comprovam. 

 
 “Para inteira satisfação de Portugal, D. João VI assumiria o título de 
Imperador do Brasil; nesta qualidade, e na de Rei de Portugal e dos 

                                            
36 SILVA. Paulo Napoleão N. B. N. “O Estadista”. In: Pedro I. O Português Brasileiro. Editoras 
Gryphus. Rio de Janeiro. 2000. p. 79. 
37 MACAULAY. Neill. “Desventuras do Amor e da Guerra”.In: Dom Pedro I – A Luta pela Liberdade no 
Brasil e em Portugal – 1798-1834.  1798-1834. Ed. Record. Rio de Janeiro. Tradução André 
Villalobos. 1993. p.63. 
38 Ibidem, p. 65 
39 SILVA. Paulo Napoleão N. B. N. “O Estadista”. In: Pedro I. O Português Brasileiro. Editoras 
Gryphus. Rio de Janeiro. 2000. p.80. 
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Algarves, declararia seu filho o sucessor investido da soberania do Brasil, 
com direito implícito da sucessão a coroa de Portugal. (...) À apresentação 
das cartas, o imperador recuou espantado: Stuart lhe fez compreender que 
era essa condição essencial para ser o herdeiro e sucessor, não só do trono 
de Portugal, mas, na riqueza da Casa de Bragança. Diante de tal 
argumento, desapareceu o Brasil, e o seu brio, e a realidade da sua 
soberania. (...) Armitage teve que reproduzir (...) absurdo de ser tratado 
como uma graça outorgada por D. João VI... o reconhecimento do 
Imperador na qualidade de herdeiro legítimo à coroa portuguesa... que 
caracterizava a reunião dos dois reinos (...) Aqui (no tratado) a loucura 
atirou por terra o penacho do vencedor, e recuperou a política (portuguesa) 
o que as armas haviam perdido. (...) O alto preço pelo qual o 
reconhecimento da Independência fora comprado de D. João VI, fez com 
que muitos patriotas contemplassem toda essa negociação com muito 
desgosto”.40  

 

                 Sim, não mediu D. João esforços para realizar o seu desejo, como fez D. 

Pedro tantas vezes durante o seu governo. Foram os resquícios absolutistas 

herdados dos Bragança e de Portugal que sobreviveram no espírito moderado do 

pai e nas idéias liberais do filho. Entretanto, desta citação também podemos concluir 

o que vimos procurando provar: não se desinteressou nem se desinteressaria D. 

Pedro pelo trono de Portugal; não eram infundadas as desconfianças dos brasileiros 

nos anos que antecederam à Abdicação.  

                  A vida de D. Pedro também se confunde com a de alguns nomes, muitos 

dos quais pessoas simples. Trata-se dos amigos mais próximos. Destes, Otávio 

Tarquínio de Sousa cita os dedicadíssimos João Carlota, Rocha Pinto, Francisco 

Maria Gordilho Veloso de Borbuda, Plácido de Abreu e o mais submisso e íntimo, 

Gomes da Silva, o Chalaça.41 “Sua total dedicação ao Imperador e a sua falta de 

ambição política davam ao Chalaça o perfil adequado para ser o secretário particular 

de D. Pedro”.42  Para ele, D. Pedro era um príncipe altivo, endurecido nos trabalhos, 

incansável, generoso, amante da liberdade dos brasileiros.43 

                 Mas, para Manoel Bomfim, os amigos verdadeiramente íntimos de D. 

Pedro foram Chalaça, João Carlota e Plácido, todos portugueses de nascimento. 

Eram homens simples, de modos e hábitos populares, os quais, porém, D. Pedro  

                                            
40 BOMFIM. Manoel. “A reação da nacionalidade”.In: O Brasil Nação. Realidade da soberania 
Brasileira.  Ed. Topbooks. 2a Edição. Rio de Janeiro. 1986. p.87 e 89. 
41 SOUSA. Otávio Tarquínio. “A Vida de D. Pedro I”.In: História dos Fundadores do Império do 
Brasil.Vol. IV. Tomo III. 3a  edição. Ed. José Olympio. Rio de Janeiro. 1957. p. 841-842.  
42 MACAULAY. Neill. “Desventuras do Amor e da Guerra”.In: Dom Pedro I – A Luta pela Liberdade no 
Brasil e em Portugal – 1798-1834.  1798-1834. Ed. Record. Rio de Janeiro. Tradução André 
Villalobos. 1993. p. 35. 
43RODRIGUES. José Honório.  “A Grande Liderança: os protagonistas”. In: Independência: Revolução 
e Contra-Revolução.  A Liderança Nacional. Ed. Universidade de São Paulo. São Paulo. p. 11.  
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preferia, em sua companhia, aos ministros e conselheiros. O Plácido era o tesoureiro 

e mordomo do palácio, mas, sobretudo, amigo de D.Pedro. Fazia-lhe a barba e 

cortava-lhe os cabelos e, com o auxílio de João Carvalho Raposo e João Carlota, 

“supervisionava o pessoal do palácio, administrava sua folha de pagamentos e 

gerenciava a distribuição dos veículos e cavalos das cocheiras imperiais”.44 Este 

último era o amigo das brincadeiras de infância; amizade que se mostrou inclusive 

na hora da partida do Brasil, quando este, junto com alguns escravos, seguiu com o 

ex-Imperador. 

                 Mas o favorito era o Chalaça. Escrevia e conhecia bem a gramática 

portuguesa, o que lhe deu o cargo de secretário particular de D. Pedro. Francisco 

Gomes da Silva ocupou um lugar a bordo da nau que trouxe a Família Real ao 

Brasil, entre os passageiros que ocupavam menor categoria na escala social e 

econômica, junto com o seu pai adotivo, Antônio Gomes da Silva. O início da 

amizade se deu numa das tavernas do Rio de Janeiro, onde D. Pedro ia disfarçado 

de cidadão comum, quando o então Francisco Gomes da Silva ajudou o Imperador a 

se safar de uma confusão. Era D. Pedro oito anos mais moço que o Chalaça, o que 

não os impediu de compartilhar muitas aventuras. Juntos iam ao Teatro Real e a 

todos os cantos... Era o amigo das aventuras políticas e amorosas. 

                 Esteve presente, à época da determinação das Cortes sobre a volta do 

Príncipe a Portugal, na viagem a São Paulo que antecedeu a Independência e no 

momento em que recebeu as cartas opressoras das Cortes, minutos antes do grito 

de independência; após a dissolução da Constituinte de 23, quando foi o escritor do 

decreto, ditado pelo Imperador que extinguiu a Constituinte, e declarou que daria ao 

povo uma Constituição praticável e duas vezes mais liberal do que a que seria 

produzida pela Assembléia; durante as fortes campanhas nativistas que 

antecederam a Abdicação – era ele o principal alvo do Partido Brasileiro; na viagem 

que fez, junto com João da Rocha Pinto para a Europa, com o fito de aliviar os 

ânimos nacionalistas, como queria o Barbacena; nas acusações de Borges da 

Fonseca de estar manipulando o Imperador no exterior; como agente de D. Pedro na 

Europa, enviando-lhe notícias de Portugal e, finalmente, durante a guerra, como 

secretário do duque de Bragança e como secretário do Regente de Portugal, D. 
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Pedro. Além de, claro, intermediar os recados amorosos à Marquesa de Santos e  

participar de tantas outras aventuras do Imperador. 

                  A situação de José Bonifácio é um tanto peculiar e merece uma 

abordagem mais detalhada. Para D. Leopoldina, ele foi o verdadeiro guia do 

Imperador45; para José Honório Rodrigues, um homem de costumes doces, de 

bondade angélical e caridade cristã. Varnhagen descrevia assim a primeira e única 

vez em que o viu: 
 

 
 

“Esta qualidade, tenho eu ainda mui presente desde a meninice, quando em 
abril de 1821, pela única vez, vi ao mesmo José Bonifácio em nossa casa 
no Ipanema. Era o dia do batizado de uma irmã minha (Gabriela): Eu fui 
incumbido da “derrama dos confeitos”, e ainda tenho nos ouvidos a voz 
rouquenha do  mesmo José Bonifácio, acompanhada de alguns borrifos e 
perdigotos, que me amedrontaram, e não mais lhe apareci, apesar de estar 
nosso hóspede.”46 

 

                 O mesmo Varnhagen vê nele um zeloso monarquista, amigo de D. Pedro 

e do Brasil. Tratava-se também de uma espécie de mentor do Príncipe, que o 

mesmo José Bonifácio viu tornar-se um imperador. As necessárias qualidades 

morais e intelectuais de que o Brasil tanto precisava para vencer a reação, Bonifácio 

encontrou na Universidade de Coimbra, onde se formou e trabalhou como professor. 

De volta ao Brasil, homem maduro, era, segundo José Honório Rodrigues, uma das 

maiores culturas da língua portuguesa, sério e respeitado.  

                 Em dezessete de janeiro, conheceu D. Leopoldina, num encontro na 

Fazenda Santa Cruz. Tornaram-se grandes amigos e, ambos, conselheiros de D. 

Pedro. Ao convite para ministro do Império e dos negócios estrangeiros, feito por D. 

Pedro, sua condição era a de que, independente de qualquer coisa, o mesmo 

garantisse que não deixaria o Brasil.47 Sempre desejou para o Brasil um governo 

autônomo e liberal. Grão-mestre da loja maçônica O Apostolado, lutou, junto com os 

seus irmãos – Martin Francisco e Antônio Carlos de Andrade –, pela independência 

pela Independência e unidade do Brasil. 
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                 As intrigas políticas começaram logo após a Independência, quando se 

deparou com a constante perseguição dos seus ex-alunos: José Clemente Pereira e 

Joaquim Gonçalves Ledo. E, contra seus adversários políticos, os Andrada foram 

enfáticos: induziram o Imperador a decretar o exílio de Gonçalves Ledo e José 

Clemente, dentre outros, em outubro de 1822. José Bonifácio, junto com o seu 

irmão, Martim Francisco, “usaram de seu poder restaurado para aprisionar, exilar, 

investigar e molestar seus numerosos inimigos, em São Paulo e em outras 

províncias”.48   

                 A imprensa, através do Jornal O Malagueta, também foi outro grande 

incômodo para os Andrada e para D. Pedro, tendo sido intimidada, como os demais 

encalços do Imperador e do seu Ministro. Ambos viam a democracia como um bem, 

a qual, porém, não podia viver sem alguns cuidados, como a precaução contra os 

excessos de liberdade. Acerca disso, após uma queda de cavalo que lhe fraturou 

duas costelas, D. Pedro recebeu em seu quarto quase todos os delegados da 

Assembléia Constituinte, que questionaram o desaparecimento da liberdade de 

imprensa e o banimento de homens brasileiros da política do Brasil. Sem consultar o 

seu Ministro, D. Pedro ordenou que fossem libertados os prisioneiros e anuladas as 

ordens de deportação. Ao que Bonifácio se opôs, deixando o governo. 

                Foi nomeado mais tarde para uma comissão que tinha por finalidade a 

elaboração de um anteprojeto de Constituição. Os atribulados meses que se 

seguiram levaram à dissolução da Constituinte, ao que ele respondeu da seguinte 

forma: 
 
“O Imperador dissolvendo a Assembléia, e deportando seus deputados, 
mostrou energia aparente; mas não é pela violência que se remediam males 
de opinião – foi um mau exemplo, que compromete o futuro. Esta dissolução 
fora de tempo foi obra do orgulho e da vaidade, de intrigas e ódios ridículos, 
(...)”.49 

 

                 Desde então, o responsável direto pela campanha da Independência foi 

expulso do processo revolucionário, como afirma Honório, e mandado para fora do 

país. As razões para tanto, o próprio José Honório Rodrigues dizia desconhecer, já 

que este homem trazia no seu caráter coragem para lutar contra os portugueses, 

condições para tornar todo o país submisso ao governo do Rio de Janeiro, para 
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introduzir reformas estruturais no sistema e para dar ao movimento um caráter 

realmente revolucionário.50 Ora, era exatamente isso que incomodava os grandes 

proprietários de terra, os senhores de escravos e os comerciantes portugueses. E foi 

exatamente isso e a falta de firmeza e de posição ideológica do Imperador que 

derrubaram o seu principal conselheiro, José Bonifácio. “Sua tenacidade e firmeza 

eram um contrapeso às vacilações de D. Pedro”.51 Mas, em resposta ao Imperador, 

o próprio Bonifácio escreveu: 
 

“Diga ao Imperador que eu estou com o coração magoado de dor, não por 
mim, que estou velho, e morrer hoje fuzilado ou amanhã, de qualquer 
moléstia, é coisa para mim bem indiferente; que é por seus filhos inocentes 
que eu choro hoje; que trate de salvar a coroa para eles, porque para si está 
perdida desde hoje”.52 

 

                 Sobre ele, o rival político José Clemente bradou: 
 

 “(...) o único homem apontado então para dirigir a revolução, porque além 
de ter o favor de popularidade..., reunia vasto saber, imaginação viva, 
atividade sem igual e intrepidez remarcável. Os serviços deste grande 
homem nunca poderão ser assaz remunerados; honrou com seus talentos a 
sua pátria no país e no estrangeiro, e o seu nome será sempre inseparável 
da Independência do Brasil, a qual lhe é devida em grande parte (muitos 
aplausos). Eu espero, portanto que seus serviços sejam ainda mais 
remunerados, não com nosso dinheiro, que isto fora ofender a sua glória, 
que sempre consistiu em desprezar fortuna (apoiados), mas com honras ao 
seu nome, que são a remuneração mais própria dele”.53 

 

                 Sim, eram amigos e ao modo de cada um, se admiravam mutuamente; 

mas a impaciência e o furor do Imperante (como o próprio Bonifácio descreve) 
impediram-no de ver, no “velhinho de 66 anos”, que, “nem seu corpo, nem seu 

espírito estão nunca em repouso”54, a grandeza moral e intelectual indispensáveis 

ao Brasil naqueles anos de formação da nacionalidade. Queria profundamente que o 
Império constitucional se estabelecesse no Brasil. E conclamava: “O despotismo de 

Pedro não está no rei, está nos ministros, tribunais e empregados públicos”.55 Suas 

falas tinham um tom profético em relação a um futuro próximo...Coisas de uma 
mente sábia e erudita! 
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                 E D. Pedro sabia que ele era um grande homem. Qual, então, o motivo de 

tê-lo afastado do poder e de si? Tudo e nada o explicam. Seria por que, como quis 

Bonifácio, putas e criados levantaram a cabeça e o levaram pelo beiço, por ele 

sonhar, por fazer só o que quisesse, por falta de preparação e formação para 

assumir o poder, por ingenuidade, por inexperiência ou, talvez, quem sabe, por que 

ele conhecia bem demais Bonifácio – a sua força, engenhosidade, determinação em 

tudo, principalmente em fazer do Brasil uma Monarquia Constitucional 

verdadeiramente livre e independente dos portugueses – e sabia que ele (o 

Bonifácio) seria o único realmente capaz de afastá-lo completamente de Portugal? 

Dos direitos implícitos na sucessão do trono de Portugal, como afirmou mais tarde 

Stuart, quando das negociações da compra da nossa independência (?): 

 
“No momento, não valia a pena tocar no assunto, deixando-o tacitamente 
regulado pelas leis fundamentais da monarquia portuguesa. (...) A questão 
da sucessão decidia-se conforme desejava D. João VI, com ardor não 
menor do que o governo britânico, isto é, que poderia, se quisesse, usar o 
título real de Portugal” 56 

 

 Sim, é uma hipótese, e sumamente relevante se considerarmos toda 

argumentação que vimos construindo no sentido de que a abdicação de D. Pedro 

não foi um ato despretensioso e desinteressado. Havia uma política imperial que se 

construiu sob solos arenosos e à frente dela estava um português que, embora se 

sentisse e fosse mais brasileiro do que muitos brasileiros natos, era um português! 

Mas, sobretudo, era filho de uma dinastia secular, e os interesses desta nunca foram 

os de tornar realmente independente sua principal colônia. E D. Pedro e Bonifácio 

tinham consciência disso. Por que teria, este último, que lembrar a D. Pedro – 

quando este o convidou para ser seu ministro do Império e dos Negócios 

Estrangeiros – que só aceitaria o convite se ele prometesse que jamais deixaria o 

Brasil e se o “Fico” deveria ser permanente?57 

                 Sim, ambos se conheciam muito bem, e se gostavam e se respeitavam. A 

maior prova disso residiu no fato de D. Pedro ter dado a este mesmo Bonifácio a 

incumbência – e o cargo – de ser tutor de seu filho, o príncipe D. Pedro, quando o  
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dia do fim do seu governo no Brasil chegou, como previu o velho Andrada quando 

da dissolução da Constituinte de 23. E este mesmo Andrada não recusou tão nobre 

pedido: 

 
 “(...) Se eu não puder obter a confirmação da Regência e Câmaras, ao 
menos como Cidadão particular não deixarei um só momento de vigiar 
sobre a sua futura felicidade e aproveitamento, por todos os meios que me 
forem possíveis, enquanto durar este sopro de vida que me anima. Confie 
V. M. em mim, que nunca enganei a ninguém, e nunca soube desamar a 
quem uma vez amei”.58 

               

 

1.3. Um homem dual 

 
                A dualidade pessoal e política estão presentes em D. Pedro. Num primeiro 

momento, conhecemos um homem popular, humilde, amante da liberdade, 

destemido e determinado, capaz de realizar ações que tornaram o Brasil realmente 

uma nação. Proclamou a independência deste país e manteve a unidade e a 

integridade de seu território: eis o seu grande feito. Entretanto, num segundo 

momento, deparamo-nos com um homem duro, corruptível e manipulável, capaz de 

praticar um golpe ao Estado que ele mesmo solidificou, retirando do povo a justa 

liberdade que temporária e ilusoriamente lhe havia legado – a dissolução da 

Assembléia Constituinte – eis o seu grande erro.59  Eis o caminho que o levou à 

Abdicação, o caminho do absolutismo num país onde os sentimentos de 

nacionalidade e liberdade começavam a brotar. Esse caminho foi o mais sensato?  

Não nos cabe julgar, mas compreender; para tanto é o que faremos futuramente. O 

que por hora podemos afirmar é que a Abdicação cumpriu o papel de “restabelecer o 

espírito democrático, que havia presidido a fundação do Império, nacionalizando a 

independência”.60 

                 Outrossim, a questão Liberalismo/Absolutismo, mediante as ações do 

nosso personagem, nos incita e conduz a algumas reflexões. Foi D. Pedro um liberal 

ou um absolutista? Pode, num mesmo homem-político, conviverem tais 
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características? O que era ser liberal no Brasil da primeira metade do século XIX? 

Enfim, propomos, com o fito de alcançar maiores esclarecimentos sobre o ato de 

Abdicação de D. Pedro, uma discussão sobre tais questões. 

                 Ainda pensando o personagem D. Pedro, e aqui, mais uma vez, é a 

dualidade do mesmo que aflora, no prefácio da edição brasileira da obra D. Pedro I – 

A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal – 1798-183461, D. Pedro Gastão de 

Orleans e Bragança afirmou: 

 
“Para entender, entretanto, a vida de D. Pedro I é preciso ter claro que foi 
marcada pelo signo da dualidade. Foi, de fato, política, geográfica e até 
fisicamente dividido. No plano político, ele sofreu os efeitos de ter sido 
criado na tradição absolutista portuguesa e de ter feito uma opção 
constitucional. (grifo nosso). Na geografia, um oceano separava o Brasil de 
Portugal. Daí as óbvias dificuldades de mantê-los unidos.” 

 

                 Ora, tratar da ideologia política que moldou os ideais de D. Pedro, como 

se pode ver, não é uma tarefa fácil. Pensamos que uma análise dos próprios 

conceitos, absolutismo e liberalismo, seja relevante para compreender melhor a sua 

própria pessoa. 

 

1.3.1 O Absolutista 

 
                 O Dicionário de Política62 nos fornece diversas interpretações para o 

conceito Absolutismo como forma específica de organização do poder, que teria 

surgido no século XVIII, mas se difundido na primeira metade do século XIX: 

 
 “para indicar nos círculos liberais os aspectos negativos do poder 
monárquico ilimitado e pleno” (...) “espécies de fato ou categorias diversas 
da experiência política, ora (e em medida predominante) com explícita ou 
implícita condenação dos métodos de governo autoritário em defesa dos 
princípios liberais, ora, e bem ao contrário (com resultados qualitativo e até 
quantitativamente eficazes) com ares de demonstração da inelutabilidade e 
da conveniência se não da necessidade do sistema monocrático e 
centralizado para com o funcionamento de uma unidade política moderna”.63 

 

                 Neste contexto, D.  Pedro  pode  ser  classificado  como  um absolutista; a  

                                            
61 MACAULAY. Neill. D. Pedro I – A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal – 1798-1834. E. 
Record Rio de Janeiro. 1993. Trad. André Vilalobos. p.7. 
62BOBBIO. Norberto. MATEICCI. Nicola. PASQUINO. Geanfranco. Dicionário de Política. Ed. 
Universidade de Brasília. 2a edição.Brasília. 1986. 
63 Idem, p. 01 
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própria Assembléia Constituinte e a extinção da mesma pelo Príncipe, após várias 

exigências, o comprovam. Os discursos de Gonçalves Ledo, quando do seu exílio –  

por ter, dentre outras, sugerido que D. Pedro fizesse o juramento prévio da 

Constituição – não tinha no seu conteúdo, ao menos não mais, as únicas verdades. 

A Constituição liberal como queria, numa nação em que as idéias liberais surgem 

como “sopro inesperado, renovador e subversivo, casou-se com o inquieto e 

superficial arroubo emancipacionista que, desde as agitações mineira, baiana e 

pernambucana, flutua sobre o país”64, não poderia mais ser o único meio de unir as 

províncias, mas, ao contrário, e como concluía José  Bonifácio, transformaria a união 

das províncias numa utopia. Para este último, “a união das províncias só se 

alcançaria através da lealdade dinástica”.65 

                 O grupo então composto por Gonçalves Ledo, José Clemente e a facção 

maçônica, a que “Bonifácio chamou de facção oculta e tenebrosa”, questionando a 

constitucionalidade do Príncipe, praticava os maiores males dos círculos liberais: a 

atuação de uma monarquia ilimitada e plena com a existência de “furiosos 

demagógicos e anarquistas”. Para estes era necessário reforçar que “a Constituição 

devia ser monárquica, mas não demagógica”.66 Todavia, os caminhos foram outros, 

não aqueles idealizados por Bonifácio. O afastamento de Bonifácio do seu 

Imperador mostrou que “a política de cúpula de D. Pedro fora incapaz de conciliar as 

correntes discordantes e mal soldadas, sobretudo incapaz de resolver o problema da 

unidade nacional”.67 

                 Contudo, aqui nos interessa frisar o porquê de ter D. Pedro apresentado 

comportamentos absolutistas. Não era viável nem possível ao Brasil uma política 

liberal nos moldes europeus. Os excessos de determinados grupos demonstravam 

que a liberdade ainda não podia ser outorgada aos brasileiros, pois estes não 

estavam prontos para exercê-la. Ora, o homem, naturalmente livre, “necessita de um 

poder absoluto, porque o próprio indivíduo sabe que ele vai utilizar mal essa 

liberdade, pois a tendência dele vai ser cair de novo no estado de natureza”, 

segundo Hobbes. Aqui vale ressaltar que o estado de natureza analisado por 

Hobbes poderia ser substituído pelo estado de anarquia e desordem. Além do que, a 

                                            
64 FAORO. Raymundo. “As Diretrizes da Independência”.In: Os Donos do Poder – Formação do 
Patronato Político Brasileiro. Vol. 01. Ed. Globo. 10a edição. São Paulo. 2000. p.  316. 
65 Idem, p. 320. 
66 Ibidem, p. 321. 
67 Ibidem, p. 325. 
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Constituição representava para D. Pedro um meio para se alcançar um fim: “ele, 

embora um liberal, via na constituição um meio para preservar a autoridade régia”.68 

Aqui os traços absolutistas herdados se confirmam. Desejava a unidade política, 

para tanto o sistema monocrático e centralizado se fazia não apenas conveniente, 

mas necessário. E quando os acontecimentos tornam estes e outros interesses 

ameaçados, a dissolução da Constituinte dá-se... 

 
 “Como Imperador constitucional, e mui principalmente como Defensor 
Perpétuo do Brasil (...) disse ao povo que com minha espada defendia a 
Pátria, a Nação e a Constituição, se fosse digna do Brasil e de mim”.69 (grifo 
nosso). 

 

                Já não era mais digna do Brasil e dele e, como prerrogativa já definida em 

texto da mesma, “a Constituinte funcionaria, não como direito próprio, mas enquanto 

fiel ao sistema monárquico, condenada, se rebelde ou extraviada, à dissolução já 

fixada nos Conselhos do Trono”. 70 Dissolveu a Constituinte... E, por mais que seja 

condenável – não se pode negar que a “dissolução provocou a arbitrariedade da 

Constituição outorgada (a de 1824) e, por melhor que esta tenha sido, concorreu de 

1823 a 1826 para o enfraquecimento do espírito público, a deliberação da moral do 

povo e a redução do civismo político” 71 –; não se pode também ignorar que D. 

Pedro agiu exercendo um direito que lhe era reservado na mesma discussão 

constitucional. Assim, não agiu despoticamente e, nem ainda tiranicamente – agiu 

como um liberal (por ainda, apesar de dissolvendo-a, estar respeitando a 

Constituinte). 

                 E aqui chegamos ao momento de esclarecer alguns equívocos quanto ao 

conceito de absolutismo. Genericamente, se convencionou “identificar o conceito de 

absolutismo com o de poder ilimitado e arbitrário” 72, concepção que se torna 

inconcebível “para fins de pesquisa histórica-política e constitucional, desde o 

momento em que nada acrescentava em termos de distinção e especificação no seio 

de um fenômeno genérico em si e meta-histórico como o do poder”.73  

                                            
68 Ibidem, p. 318. 
69 RODRIGUES. José. H. A Assembléia Constituinte de 1823. Ed. Vozes. Petrópolis. 1977.p. 35. 
70FAORO. Raymundo. “As Diretrizes da Independência.” In: Os donos do Poder – Formação do 
Patronato Político Brasileiro. Vol. 01. Ed. Globo. 10a edição. São Paulo. 2000. p. 320. 
71 RODRIGUES. José. H. A Assembléia Constituinte de 1823. Ed. Vozes. Petrópolis. 1977.p. 199. 
72BOBBIO. Norberto. MATEICCI. Nicola. PASQUINO. Geanfranco. Dicionário de Política. Ed. 
Universidade de Brasília. 2a edição.Brasília. 1986.p. 01. 
73 Idem, Idem. 
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                 Com base nas formas de pensar o absolutismo – como poder ilimitado e 

arbitrário – apenas num âmbito de debate político e ideológico, desconsiderando a 

amplitude e a dimensão histórica de poder, além das conjunturas históricas nas 

quais ele se apresenta, é que se incorreu, e se incorre ainda hoje, no erro de ver os 

poderes absolutistas, despóticos e tirânicos como sinônimos ou, talvez, 

complementares. Contudo não se pode reduzir o conceito a um tipo artificial.  

 
“Toda definição de absolutismo não pode deixar de parecer “externa”, 
convencional e relativa, passível, portanto de ser  avaliada só em função do 
grau de clareza que pode introduzir na compreensão – no  plano histórico e, 
como conseqüência, também no categoria – de  um aspecto imprescindível 
da experiência política, que é o poder”.74  

                 

 Deste modo, não fica difícil compreender o porquê de, em determinados 

instantes, D. Pedro I poder ser definido como um absolutista no Brasil e um liberal 

em Portugal. No bojo do poder em que esteve inserido desde que nasceu, exerceu-o 

de formas diversas, ou seja, consciente ou inconscientemente, soube perceber as 

condições nas quais se fazia figura imprescindível e insubstituível. Era rei, e não o 

foi apenas porque nasceu para sê-lo; se o fosse apenas, teria perdido para D. 

Miguel o direito. Era rei mais ainda porque se sentia como tal e lutou até os últimos 

instantes – confiante, muitas vezes, apenas no poder que o tornava tal e qual – pelo 

direito de sê-lo.  

                 Numa segunda interpretação do conceito se absolutismo, a idéia de 

soberania se faz presente. Aqui, absolutismo poderia ser definido como “aquela 

forma de governo em que o detentor do poder exerce sem dependência ou controle 

de outros poderes, superiores ou inferiores”75, o que não implica a crença de que a 

“autoridade soberana não tem limites constitucionais”.   

                 A questão que se analisa aqui refere-se aos limites, e quanto a estes, e a 

partir destes, “o absolutismo se diferencia de forma clara da tirania, por uma parte, e 

do despotismo cesaropapista, por outra”.76 Quanto ao primeiro, o que se pode 

afirmar é que o absolutismo não é uma tirania porque tem as suas práticas 

justificadas pela 

                                            
74 Ibidem, Ibidem. 
75BOBBIO. Norberto. MATEICCI. Nicola. PASQUINO. Geanfranco. Dicionário de Política. Ed. 
Universidade de Brasília. 2a edição.Brasília. 1986.p. 02. 
76 Idem, Idem, 
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 “(...) gestão do poder, o qual, por sua vez, gera limites internos, 
especialmente constitucionais (como os que legavam a D. Pedro I o direito à 
dissolução da Constituinte, caso esta não fosse digna do Brasil e dele e, do 
mesmo modo, quando abdica ao mesmo trono do qual fora o grande 
fundador, também obediente à Constituição outorgada ao povo, na qual 
detinha o arbítrio de escolher os ministros de sua confiança, não 
reintegrando o Ministério, como queria o povo e/ou os agitadores do povo.), 
em relação aos valores e às crenças da época”.77  

 

                 Difere-se, entretanto, do despotismo porque este “toma os elementos 

mágicos, sagrados e religiosos” – também presentes no Absolutismo, só que aqui 

não representam a sua substância e/ou conteúdo – como “sua própria legitimação 

última”.  

                 Deste modo, como afirma Norberto Bobbio, o Absolutismo trata-se de um 
regime político-constitucional78 não arbitrário, uma vez que está sujeito a limites e 

regras pré-estabelecidas, porquanto a vontade do monarca não é ilimitada. Talvez 
aqui morasse o Calcanhar de Aquiles de D. Pedro. Contudo, teremos oportunidade 
de discorrer sobre isso páginas posteriores.  

 

1.3.2 O liberal 

 
                 Por outro lado, no que se refere ao liberalismo, algumas questões se 

apresentam. “Da difícil definição de liberalismo”. É assim que começa a discussão 
sobre o liberalismo no Dicionário de Política. O que realmente se pode afirmar 

quanto ao liberalismo é a inexistência de consenso com relação ao mesmo. Antes de 
qualquer tentativa, devemos ressaltar a ligação íntima que há entre liberalismo e 
democracia, além das diferentes formas de manifestação do mesmo de acordo com 

os países e tempos históricos bastante diversos e ainda a impossibilidade de se falar 
de uma “história de difusão do Liberalismo”, 79 pois cada país – no qual se 
anunciaram os ideais liberais – apresentou características culturais, estruturas de 

poder e problemas políticos muito específicos que certamente gerou “tipos” 
específicos de liberalismos, alterando-o na sua essência. Contudo, uma definição 

bastante genérica nos é oferecida: 
 
“O Liberalismo é um fenômeno histórico que se manifesta na Idade Moderna 
e que tem seu baricentro na Europa (ou na área Atlântica) embora tenha 

                                            
77 Ibidem, Ibidem. 
78 Ibidem, p. 02. 
79BOBBIO. Norberto. MATEICCI. Nicola. PASQUINO. Geanfranco. Dicionário de Política. Ed. 
Universidade de Brasília. 2a edição.Brasília. 1986.p. 687. 



 57

exercido notável influência nos países que sentiram mais fortemente esta 
hegemonia cultural (Austrália, América Latina e, em parte, a Índia e o 
Japão)”.80 

 

                 Buscando uma definição mais consistente, procurou-se analisar o 

liberalismo a partir do adjetivo liberal, do substantivo liberdade, assim como o 

liberalismo e a civilização moderna, o Liberalismo e a Idade Burguesa, as etapas do 

Estado Liberal e o Estado Liberal hoje: entre neocorporativismo e mercado. 

Procuraremos discutir aqui os dois primeiros casos em específico, por melhor 

retratarem a discussão política liberal à época de D. Pedro I. 

                  Podemos confirmar que na interpretação de um historiador, a única 

possível definição de liberalismo é a definição histórica. (...) “O Liberalismo é um fato 

histórico, isto é, um conjunto de ações e de pensamentos, ocorridos num 

determinado momento da história européia e americana”.81 Todavia, diversas 

definições históricas podem ser encontradas a partir do adjetivo liberal – que já foi 

usado de uma forma meramente receptiva, refletindo todos aqueles conteúdos que 

carregam a marca de liberal ou, de uma forma explicativa, como um critério para 

entender um período ou uma época histórica – do historiador puro, o primeiro a 

utilizar, politicamente, o termo liberal. O termo liberal necessita de uma análise 

crítica, antes de aceito e/ou utilizado, pois certamente existem inúmeros e diferentes 

liberais, mas apenas um liberalismo. Além do que, muitos grupos e partidos usam o 

adjetivo liberal isoladamente, enquanto outros, apesar de não usarem, adotaram 

práticas liberais. 

                 No século XIX, outros termos acabavam negando ou limitando o conteúdo 

do adjetivo, tais como monarquias-liberais – com suas formas limitadas de 

representação política – e os liberais-nacionais – que acabavam identificando a 

causa nacional com a liberal de organização federativa ou subordinavam a liberdade 

à unidade nacional. Nestes últimos casos não podemos deixar de verificar alguma 

semelhança com o que aconteceu no Brasil oitocentista, durante a política 

constitucional e, naturalmente, a luta pela unidade nacional. Esta última, para ser 

alcançada, necessitava da autoridade real, de modo que a Assembléia Constituinte 

desconsiderasse a soberania popular. O pensamento constitucional de José 

Bonifácio idealizava e proclamava a necessidade de uma autoridade real que 

                                            
80 Idem, Idem. 
81 Ibidem, Ibidem. 
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subtraísse a vontade dos deputados: “O Imperador desfruta de um título 

independente, da perigosa dependência” dos representantes do povo, título que 

“emana da vontade direta do povo” 82. Aqui existe uma inversão da doutrina liberal. 

Após as acaloradas comemorações e condecorações da Aclamação, durante a 

sessão de inauguração da Assembléia Constituinte, D. Pedro fala: 

 
“É hoje o dia maior que o Brasil tem tido, dia em que ele pela primeira vez 
começa a mostrar ao mundo que é Império e Império livre (grifo nosso). 
Quão grande é o meu prazer vendo juntos representantes de quase todas 
as províncias, fazendo conhecer umas às outras seus interesses, e sobre 
eles basearem uma justa e liberal (grifo nosso) constituição que os rege”.83 

 

                O forte discurso liberal se inverte quando o mesmo Imperador declara 

prometer guardar a Constituição se esta fosse digna do Brasil e dele, ou seja, a 

Constituição funcionaria não por direito próprio; mas enquanto fiel ao sistema 

monárquico, – se insurgente ou extraviada – condenada à dissolução, como já 

citamos. 

                 Passando a uma definição definitivamente teórica do substantivo 

liberdade – e liberdade apenas com relação ao agir humano e, logo, também à 

política –, necessário se faz retornar ao princípio naturalístico da liberdade: “O 

homem é verdadeiramente livre quando pode fazer tudo aquilo que o satisfaz” 84, em 

face disso, deverá poder romper os obstáculos que socialmente se oporão à sua 

plena liberdade, utilizando-se da força ou do poder para coagir os outros homens, 

gerando uma relação de desigualdade. “Se a liberdade coincide com o poder, quem 

tem maior quantidade de poder será mais livre: paradoxalmente, o homem 

verdadeiramente livre é o déspota”.85 Hobbes e Freud, diversamente, descreveram 

este tipo de liberdade. Todavia, o que concluíram foi que a desproporção entre 

necessidades e instintos e os meios e recursos para alcança-los existem, originando 

“a política entendida como poder decisório quanto à distribuição destes meios e 

destes recursos”, ou seja, 
 
“(...) em todos os grupos sociais que têm o mínimo de organização, a 
liberdade dos indivíduos, para fazerem o que mais lhes apetece, é mais ou 

                                            
82 FAORO. Raymundo. “As Diretrizes da Independência”. In: Os donos do Poder – Formação do 
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85 Idem, Idem. 
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menos limitada, conforme a opinião das classes dominantes acerca da 
nocividade social desta ou daquela liberdade natural”. 

 

                 Ora, não foi esta última, nas condições sócioculturais do Brasil 

oitocentista, traduzida por liberdade anárquica e demagógica que condicionou o 

modelo de governo – monarquia constitucional – idealizado por José Bonifácio? Não 

foi a opinião das classes dominantes – neste caso, D. Pedro representava o topo da 

pirâmide – que, preocupando-se com os mesmos excessos demagógicos (que 

certamente feriam seus interesses políticos e econômicos, o que conduziria a uma 

provável anarquia) e anárquicos, planejaram e pensaram o anteprojeto de 

constituição imposto em 1824?  Sabe-se, a título de esclarecimento, que o então 

anteprojeto, apresentado pelo Conselho de Estado (grifo nosso) a 26 de dezembro 

de 1823, foi acatado, suspendendo as eleições para a nova assembléia, que não 

chegaram a acontecer. No dia 24 de março de 1824 o Brasil concluía uma 

Constituição, que perdurou por 64 anos. 

                 “A matriz liberal é clara, a primazia do ponto de partida é a ação 

individual, que cria o ordenado”.86 Esta matriz está relacionada à concepção de ação 

humana presente no pensamento de Maquiavel, sendo esta ação a criadora da 

ordem social. Direcionando este pensamento à ação política, Maquiavel 

 
“lança a idéia de que a ação humana é a matriz da construção do mundo” e 
“o ponto básico do qual o liberalismo parte é então exatamente este: a 
tensão entre a ação individual e o ordenamento exterior ao indivíduo que 
condiciona as ações deste mesmo indivíduo”.87 

 

  Somente participando e interagindo numa ordem social e política – 

interagindo a esfera privada com a esfera pública – o homem pode praticar 

livremente sua ação.  A obediência a um determinado poder é o que indica que o 

Indivíduo passa a pertencer a uma ordem liberal. “Eu obedeci porque a minha matriz 

individual me leva a obedecer e, assim, o poder que aí está é o poder cuja criação 

eu consenti”.88 

                 Estamos no campo do pensamento Hobesiano novamente. Somente 

escapando ao estado de natureza, o homem/indivíduo ultrapassa o estado pré-

                                            
86 PEIXOTO. Antônio Carlos. “Liberais ou Conservadores?” In: O Liberalismo no Brasil Imperial – 
Origens, Conceitos e Prática. Ed. Revan Rio de Janeiro. UERJ, 2001.p. 13. 
87 Idem, Idem. 
88 Ibidem, p. 15. 
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político, alcançando o poder organizado. E a decisão de saída é própria do 

indivíduo, ninguém o obriga a isso. Acerca disso, conclui-se que o poder ao qual o 

homem se deixa sujeitar “é algo que existe pelo consentimento dos homens, 

ocasionando o surgimento do Estado”. É exatamente neste emaranhado que nasce 

a ética liberal, “fundada na própria idéia da defesa da liberdade e dos resultados da 

ação que o ser humano, livre por definição, consegue alcançar”.89 

                 Contudo, é prioritariamente o século XIX que aqui analisamos, e sabemos 

que com ele nasceu uma época em que conviveram por certo tempo e juntamente, o 

Antigo Regime e as Luzes. O fim do Antigo Regime se dava à medida que se 

criavam as instituições que “assegurassem aos indivíduos os direitos do cidadão, a 

liberdade de expressão, de imprensa, de reunião e de associação”90, ou seja, uma 

constituição por meio de uma representação nacional. Foi neste contexto de 

mudança que Portugal e Brasil sofreram o impacto das idéias liberais e 

constitucionais.  

                 A partir de 1822, o conceito de liberalismo, que inicialmente foi utilizado 

como qualidade dos liberais, já indicava uma ordem política-social utilizada nos 

manifestos proclamados por D. Pedro I (1o e 6 de agosto de 1822) e redigidos por  

Gonçalves Ledo e José Bonifácio.91 A expressão liberdade política surgiu no Brasil 

apenas em relação à metrópole, contudo, já contribuía para a nascente animosidade 

entre brasileiros e portugueses, tornando o ideal liberal uma vertente separatista. 

                 O Brasil do século XIX era, pois, fruto das mudanças político-ideológicas, 

ainda que superficiais. Fundamentos da cultura política do liberalismo se apresentam 

e se realizam, “seja numa monarquia constitucional que continuava ligada à Igreja”, 

seja numa “sociedade em que reinavam os homens ilustrados, cujo papel era o de 

orientar a opinião pública ou até mesmo “numa liberdade que não ultrapassasse os 

direitos alheios e uma igualdade que se restringisse ao plano da lei”.92 No entanto, 

não se pode deixar de perceber a fragilidade destas transformações quando se 

verifica a  

 
“(...) manutenção do poder como um segredo corporativo do reservado 
grupo que gozava os favores da Corte; de outro, na persistência ao estilo do 
Antigo Regime na figura do monarca como pólo aglutinador das vontades 
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políticas, ao invés de transformar-se para a idéia, abstrata em demasia, da 
nação”.93 

 

               Assim como na Europa, no Brasil Liberalismo e Democracia, confundidos 

na teoria, vão se diferenciar na prática, principalmente após a Independência, 

quando os interesses dos grupos que governavam o país estavam em jogo e, em 

nome do liberalismo, disputam o poder frente ao Imperador. D. Pedro, assim como 

Bernardo de Vasconcelos – político  de destaque do Primeiro Reinado e da 

Regência – talvez se defendesse, da mesma forma que este, quando fosse acusado 

de renunciar os princípios liberais para abraçar os conservadores: 

 
“Fui liberal, então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de 
todos, mas não nas leis, não nas idéias práticas; o poder era tudo; fui liberal. 
Hoje (ano de 1838), porém é diverso o aspecto da sociedade (como o era 
quando da Dissolução e da Abdicação) (grifo nosso): os princípios 
democráticos tudo ganharam e muito comprometeram; a sociedade que até 
então corria risco pelo poder, corria agora risco pela desorganização e pela 
anarquia (...)”.94 

 

                 O liberalismo brasileiro passou, como se pode ver, por duas fases.  

Primeiro, quando da Independência e da Abdicação, por exemplo, lutou-se contra o 

“despotismo real” (já discorremos sobre este termo e temos ciência da incoerência 

do seu uso nas condições brasileiras); e o “liberalismo conservador”, que se defende 

das pretensões democratizantes dos radicais pós-abdicação. 

                 Todavia, devemos ressaltar que o liberalismo brasileiro não assentou sob 

as mesmas bases do liberalismo europeu. No Brasil, os princípios liberais não se 

impuseram na luta da burguesia contra a aristocracia e a realeza, nem evoluíram em 

função da Revolução Industrial, que aconteceria bem mais tarde no país. Era o 

Brasil um país de realidade histórica distinta: “um país colonial independente inserido 

dentro dos quadros do sistema capitalista”.95 As lutas liberais tiveram – numa 

sociedade em que, num primeiro momento, os adeptos do liberalismo eram as 

categorias rurais ou a sua clientela – um sentido bem específico. Ainda num primeiro 

momento, era na luta contra a metrópole que o liberalismo ganhava espaço. A 

oposição liberal se deu quando a Coroa Portuguesa se identificou com a metrópole.  

                                            
93 Ibidem, p.101. 
94 COSTA. Emília V. “A Consciência Liberal nos Primórdios do Império”. In: Da Monarquia à República 
–Momentos Decisivos. Ed. Grijalbo. 1a Edição.São Paulo. 1977.p. 110. 
95 Idem, p. 111. 
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                 A liberdade de pensamento e expressão, então reivindicada, era movida 

pelo desejo de denunciar o pacto colonial. Mais tarde, 

 
“(...) quando os proprietários de terras, o clero, os funcionários e a elite 
recrutada nesses meios até então comprometidos com o sistema colonial se 
antagonizaram com o sistema, os princípios liberais apareceram como 
justificativa dos movimentos revolucionários, em prol da emancipação 
política do Brasil”. 96  

 

 Era a libertação do país do jugo colonial que se pretendia, principalmente 

após as claras intenções das Cortes Portuguesas de recolonizar o Brasil e de manter 

as restrições à liberdade de comércio.   

                 A independência concluiu o objetivo maior, o alcance da emancipação 

política. A distribuição de poderes após a mesma é que foi a grande perturbadora da 

ordem. Agora (após a dissolução da Constituinte de 1823), a luta liberal era contra o 

próprio poder real. Os primeiros desejavam a ampliação do poder legislativo em 

detrimento do poder deste último. Era o favoritismo real o novo alvo e a oposição 

não “aceitaria a preferência do Imperador pelos portugueses, a falta de liberdade de 

imprensa e a pressão dos oposicionistas”.97 A dissolução da Constituinte foi o ápice 

do antagonismo.Todas estas são, contudo, questões a serem trabalhadas com mais 

vagar, no próximo capítulo. 

                 Com as discussões da Constituinte, se percebe uma clara dessemelhança 

entre as idéias revolucionárias e os constituintes: “a conciliação da liberdade com a 

ordem seria o preceito básico desses liberais, que se inspiraram em Benjamim 

Constant e em Jean Batiste Say”. Tais idéias implicavam a manutenção da estrutura 

escravista de produção e o cercear das pretensões democratizantes. Todavia, a 

dissolução da Constituinte em 1823 e a outorga da carta Constitucional de 1824 pelo 

imperador “causou ressentimentos até então refreados” 98.  O Norte e o Nordeste se 

opuseram violentamente aos acontecimentos, trazendo à tona reivindicações 

federalistas e sérias críticas ao poder moderador e à vitaliciedade do senado. As 

constantes lutas entre Executivo e Legislativo tornaram-se freqüentes, “culminando 

na Abdicação, com a vitória do Legislativo sobre o Executivo”.99 

                                            
96 Ibidem, p. 112. 
97 Ibidem, p. 115. 
98 Ibidem, p. 117. 
99 Ibidem, p. 118. 
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                 Por hora, a discussão sobre liberalismo e absolutismo no Brasil e, em 

específico, na atuação política de D. Pedro, nos permitiu confirmar o que expusemos 

logo no início deste texto, quando nos referíamos à dualidade do mesmo. Sim, foi D. 

Pedro um liberal, o qual prosseguiu com práticas absolutistas, mas nem por isso 

tirânicas e/ou despóticas, no sentido literal dos conceitos. Atuou de acordo com o 

seu tempo e com as conjunturas que este criou. Em defesa de interesses reais, da 

Corte Portuguesa ou não, do Brasil ou não... Ele atuou, liberal ou absolutamente, 

sob a proteção do poder que o pertencia. Novas discussões ainda faremos sobre 

este poder... Se o excedeu ou não, se o negligenciou ou não, é o que analisaremos 

ao avaliarmos o contexto da sua política, esbarrando-nos num período específico da 

mesma: A Abdicação! 

 

1.4. O Político 

 

                 Quando D. João VI é chamado a Portugal pelas Cortes de Lisboa e parte, 

a 25 de abril de 1821, deixando o filho D. Pedro como Príncipe Regente, o mesmo 

ainda não contava vinte e três anos completos. A pouca idade, juntamente com a 

pouca instrução não obstruíam a enorme responsabilidade que o Regente passou a 

ter desde então. Varnhagem já nos falava de muitas responsabilidades e poucos 

meios, o que obrigou o príncipe, em matéria de economia, a começar por fazê-la na 

sua própria casa.100 

                Tal proposição deve-se ao fato de que, além da atuação direta das Cortes, 

criando Juntas Governativas nas províncias que passavam a dever obediência a 

Portugal, e não ao príncipe, o Regente enfrentou sérios problemas financeiros no 

início do seu governo. Sem nos esquecermos dos vários decretos impostos ao 

Reino, dentre estes o de Primeiro de Outubro, que ordenava o retorno de D. Pedro a 

Portugal. 

                 O problema se agravou quando do decreto das Cortes sobre a criação 

das Juntas Provisórias de Governo, pois como estas passariam a ter que obedecer 

apenas  às  Cortes,  deixaram de cumprir com as suas obrigações fiscais para com o  

                                            
100 VARNHAGEM.Francisco Adolfo. “Regência de Dom Pedro até a entrada de José Bonifácio no 
ministério, depois do “Fico” e da partida de Avilez”. In: História Geral do Brasil. e  História da 
Independência do Brasil. Vol III.Tomo V. Ed. Itatiaia.Belo Horizonte. Ed. USP.São Paulo. 1981. p. 78. 
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Reino. Além dos problemas econômicos, questões políticas urgentíssimas 

apresentavam-se por se resolver. A pressão das Cortes portuguesas exigindo que D. 

Pedro jurasse obediência à Constituição portuguesa ainda por se fazer foi a primeira 

delas, além dos desmandos dos oficiais portugueses, contra os quais o Príncipe fez 

uso do Absolutismo. O fardo carregado nos primeiros meses de regência foi tão 

pesado que D. Pedro chegou a pedir ao pai que o dispensasse de tal emprego.101 

                 Após a Independência, os problemas não se resolveram. Durante todo o 

Primeiro Reinado, o “governo da marquesada” , como o define Manoel Bomfim, 

apresentou uma questionável administração no que se refere aos negócios. João 

Armitage fala de uma “administração financeira péssima; noutro, qualifica de 

despótica, a política; noutro, de inepta a administração (...) a notória imbecilidade da 

administração. (...) Os ministros de 1827 excederam os outros em incapacidade 

administrativa”.102  De fato, parece que estava na escolha dos ministros alguns dos 

maiores problemas do governo de D. Pedro. 

                 Para Bonifácio, o que mais desagradava na política de D. Pedro era o 

forte apego à fidalguia, como se a Idade Média ainda existisse, e o que é mais 

sinistro, no Brasil. “Fazer fidalgos é declarar que a nação é mecânica”103, no sentido 

de se estar formando uma nação de trabalhadores manuais, em vez de contribuir 

para o avanço da ciência e da educação do povo. Eis aqui o futuro previsto por 

Bonifácio...O nosso presente! 

                 O jornal A Aurora Fluminense publicou que, em seis anos os ministros de 

D. Pedro fizeram o que os não menos incapazes ministros de D. João VI não fizeram 

em doze anos: “Elevar a mais de 140 milhões a dívida pública” 104 .Contas, 

empréstimos, a bestial guerra do Sul, como quis Bonifácio, ou a Guerra da 

Cisplatina, gastos com os emigrados portugueses na Ilha da Terceira (a velha 

questão portuguesa), um vai e vem de ministros – portugueses X brasileiros –, 

insatisfação popular, descrédito do governo:  eis a política de nove anos de reinado, 

que levou o Imperador a perceber que a retirada era o melhor a se fazer; mesmo por  

                                            
101 MACAULAY. Neill. “O Príncipe Herdeiro”. In: D. Pedro I – A Luta pela Liberdade no Brasil e em 
Portugal 1798–1834. Ed. Record. Rio de Janeiro. Trad.  André Villalobos., 1993. p123. 
102 BOMFIM. Manoel. “A reação da nacionalidade”.In: O Brasil Nação. Realidade da soberania 
Brasileira.  Ed. Topbooks. 2a Edição. Rio de Janeiro. 1986. p. 113. 
103 SILVA. José Bonifácio de Andrada. “Política”. In: Projetos para o Brasil. (org.) Miriam Dolhnikoff. 
Companhia das Letras.São Paulo. 1998. p.194. 
104 BOMFIM. Manoel. “A reação da nacionalidade”.In: O Brasil Nação. Realidade da soberania 
Brasileira.  Ed. Topbooks. 2a Edição. Rio de Janeiro. 1986. p.114. 
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que se tratava de uma retirada estratégica. Mesmo abdicando do trono do Brasil, por 

mais cinqüenta e oito anos, de algum modo, este ainda continuou ligado a Portugal, 

ou aos portugueses... Era o antigo sonho do velho patriarca D. João VI vencendo o 

invencível: o desejo incontido, embora tantas vezes interrompido, de Nacionalidade! 

                Dois outros aspectos que consideramos importantes para a compreensão 

do homem dual são o espaço e o tempo (ou os espaços e os tempos) nos quais D. 

Pedro I viveu. Mas falar do tempo e do espaço nos quais viveu o nosso Imperador é 

voltar à dualidade política e pessoal que há pouco mencionamos. É lembrar, num 

primeiro momento, que ele nasceu numa dinastia que marcou a história de Portugal 

no sentido de ter representado e atuado num longo período de conflitos entre o 

liberalismo e o absolutismo. Momentos estes em que se percebe uma clara luta de 

afirmação do novo, por um lado, e, por outro, de sobreposição do velho. E, no meio 

disso tudo, “exprimia, assim, uma curiosa duplicidade, bastante comum na época, 

entre o soberano ilustrado, partidário das novas idéias liberais, e a tradição 

absolutista, que não admitia poder superior ao do monarca”.105 

                 Este era o tempo de D. Pedro! E essa clara falta de afirmação ideológica 

que pairou no Portugal Absolutista pós-Revolução Francesa, aguçada pelo ódio 

àquele a quem D. Maria I chamou de “o anti-Cristo”, ou seja, Napoleão Bonaparte, 

transferiu-se para a personalidade de D. Pedro.  É o que dá a entender Capistrano 

de Abreu ao analisar a obra de Alberto Rangel – D. Pedro I e a Marquesa de Santos 

– ao descrevê-lo assim: 

 
“Collocando-se além do bem e do mal apresenta-nos nos cinco capítulos 
seguintes as mil facetas desta personagem quase nietzscheana, brutal e 
meigo, deslinguado e chorão, com a tyrannia no sangue e a liberdade no 
pensamento (grifos nosso), superior ao meio tacanho, ultrajando a 
grammatica e acariciando a lógica, mecânico, marceneiro, tropeiro, 
magnífico e desbocado, cavalheiresco e frascario”.106 

 

                  Difícil arte a de compreender o homem, impossível a de conhecer, 

principalmente, dum homem que viveu toda  sua vida envolvido com o poder, logo, 

com o público; e este em constante conflito e atuações com o privado. Difícil buscar 

um  perfil  para  este  homem,  biografado  e  estudado  por  centenas  de indivíduos,  

                                            
105 MACHADO. Humberto F. NEVES. Lúcia M. B. P. “Portugueses ou Brasileiros?” In: O Império do 
Brasil Ed. Nova Fronteira. Rio de Janeiro. 1999. p. 84. 
106 ABREU. J. Capistrano. “Um Livro sobre a Marquesa de Santos”. In: Ensaios e Estudos (Crítica e 
História). 2a Série. Edição da Sociedade Capistrano de Abreu. 1932. p. 158. 
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alguns mais, outros menos compromissados com essa árdua tarefa. Mas o que se 

sabe é que dele, Pedro I, falou-se tudo, e se estivéssemos aqui para isso também 

poderíamos criar o nosso perfil. Todavia o nosso objeto é outro.  

                 Neste momento, o que queremos é lembrar que o nosso herói, como 

quiseram muitos, ou o nosso tirano, traidor, absolutista, como quiseram outros, foi, 

sobretudo, um homem, que, como qualquer outro homem, traz consigo – 

entranhados em sua personalidade – traços, nítidos ou não, daquilo que foi o seu 

tempo e daquilo que esteve representado nos espaços onde ele atuou. Poderíamos 

falar de heranças passadas ao longo de uma vida, ou até mesmo de memórias que 

ficaram desse tempo e desse espaço. Não o queremos como determinantes que, 

como todo e qualquer determinismo, simplificam demais, reduzem demais. Mas o 

queremos como relevantes. 

                Partindo do questionamento que muito se faz e se fez sobre a 

nacionalidade de D. Pedro e levando-se em consideração o espaço geográfico no 

qual passou a maior parte da sua vida, vemos, indubitavelmente, que se tratou de 

um brasileiro, um completo brasileiro. Quando deixava o Brasil, saudoso da pátria, 

dos filhos e dos verdadeiros amigos, ele não mentia. Deixava a pátria adotiva que 

tomou por sua quando aqui chegou aos nove anos e onde viveu por vinte e três 

anos. E por que era brasileiro? 

 
 “Brasileiro por assimilação do que havia de mais genuíno e característico 
na mentalidade, nos sentimentos, e nos costumes, nas idiossincrasias, nos 
defeitos, nas virtudes; brasileiro por contactos íntimos e profundos, por 
conquista do meio sobre o homem. O monarca que abdicara com trinta e 
dois anos só conhecia afinal uma pátria – o Brasil”.107 

 

                 Persistiram as lembranças da terra natal, da infância, do ambiente sempre 

político no qual nascera e crescera... Naquele Portugal saudoso do absolutismo do 

qual não conseguiu livrar-se totalmente – ao menos não ao mesmo tempo em que 

grande parte da Europa. As novas idéias, popularizadas pela França, aterrorizavam 

países como a Áustria de Metternich e Portugal dos Bragança. Sim, estas 

lembranças não morreram, mantiveram-se nítidas. Mas a adolescência e a mocidade 

ele viveu no Brasil, e as recordações são as da 

                                            
107 SOUSA. Otávio Tarquínio. “A Vida de D. Pedro I”.In: História dos Fundadores do Império do 
Brasil.Vol. IV. Tomo III. 3a  edição. Ed. José Olympio. Rio de Janeiro. 1957. p.141. 
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 “Quinta da Boa Vista, Santa Cruz, o paço da cidade, o Rio de Janeiro em 
seus menores recantos e arredores, a Tijuca, Paineiras, o Corcovado, mais 
longe além do Porto da Estrela, na Serra, a fazenda do Padre Correia, os 
caminhos de minas os de São Paulo, tudo lhe era ao cabo mais próximo, 
mais familiar do que Lisboa, o Paço de Queluz, o Ramalhão. Sem dúvida 
esteve sempre perto de companhias, amigos, vozes, assuntos, interesses 
portugueses. Mas o Brasil, a que não faltavam traços lusos, emprestou-lhe, 
incutiu-lhe outros próprios de sua formação social e, no fim de tantos anos, 
o fez um bom brasileiro.”108 

 
                  Conquanto afirme João Armitage o maior defeito de D. Pedro basear-se 

no fato de nunca ter sido brasileiro, ou nunca ter sabido sê-lo. Exceto por ocasião da 

Independência – quando, como Regente do Brasil levou adiante os planos do 

“Partido Brasileiro”, tornando-se “mero instrumento das reivindicações 

nacionalistas”109 – D. Pedro sempre governou ao lado dos portugueses. Quando em 

vez, lá estava ele, aliado ao Partido Português, o que causou desconfiança e revolta 

nos brasileiros. Moreira de Azevedo, contemporâneo, citado por Manoel Bomfim, já 

afirmava: 

 
“Era D. Pedro português, o antagonismo entre brasileiros e portugueses que 
se foi tornando mais saliente desde que se viu o imperador proteger 
interesses e intrometer-se nas intrigas do governo de Portugal, cooperou 
para exacerbar o ódio dos brasileiros que começara a considerar seu 
soberano como absolutista e estrangeiro”.110 

 

                 As heranças que o espaço brasileiro e o tempo das novas idéias de 

meados do século XIX lhe deram não incutiram na formação de D. Pedro marcas 

decisivas e incisivas, ao menos não a ponto de ofuscar o “Bragança ao natural” 111 

que ele sempre foi.  Para Bomfim, ele não passou de um tampo sobre o Brasil que 

nascia, sendo apenas um Bragança, nada mais, sem a menor roupagem de um 

estadista heróico...Capaz de trair quando a ação justificasse o seu interesse, e não 

os de uma Nação; lhe faltando “verdadeiros ideais políticos, nem propósitos de 

homem de estado, nem vigor de convicções”.112 

                 Manoel Bomfim reafirma o bragantismo de D. Pedro, encontrando nele as 

qualidades essências de um Bragança. Em defesa do servil ministro Joaquim 

                                            
108 Idem, p. 141. 
109 PRADO. Caio Jr. “A Revolução”. In: Evolução Política do Brasil. Editora Brasiliense. São Paulo. 
1999. p. 53. 
110 BOMFIM. Manoel. “Os Efeitos do 7 de Setembro”. In: O Brasil nação. Realidade da Soberania 
Brasileira. Editora Topbooks. 2a Edição.1996 p. 92. 
111 Idem, p. 59. 
112 Ibidem, p. 60. 
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Oliveira Alves (português), foi pessoalmente falar com os deputados. Quando da 

dissolução da Constituinte, o próprio Imperador participou das diligências que 

levaram à prisão os deputados brasileiros. Bomfim inda acrescenta que, naquela 

época de crise da nacionalidade, ninguém superou o imperador em matéria de 

lusitanismo. 

                 De fato, não existe denominador comum quando o assunto é D. Pedro I, 

mas pensamos que a frase de Capistrano de Abreu, talvez, sintetize tudo a seu 

respeito: “(...) com a tyrania no sangue e a liberdade no pensamento (...)”. Assim foi 

D. Pedro... Quando a razão (geralmente, a sua razão), o tempo e o espaço lho 

exigiam, era português, era liberal, era brasileiro, era absolutista! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 
O PROCESSO DE ABDICAÇÃO 

 

 
 
                 “Tomei o expediente de abdicar; e deste modo, pondo de parte todas as 

considerações, salvei a minha honra que prezo mais que tudo”.1 Note-se que, para 

D. Pedro, sua honra e a Constituição valiam mais do que o trono brasileiro. Todavia, 

é preciso esclarecer essa frase. Para manter a honra, D. Pedro abdicou, assim como 

para não romper com um dos artigos da Constituição, que lhe dava o direito de 

escolher seus ministros. No entanto, a experiência e o labor histórico nos conduzem 

e nos induzem a um estudo mais criterioso da questão apresentada. 

                 O processo de abdicação, num estudo como o que nos propomos, requer 

análises ulteriores de fatos que teriam composto o cenário da trama. O estadista e 

dinasta Pedro I – pois “jamais descurou de suas responsabilidades como tal, e das 

regras que então regiam as relações entre as famílias reais, e se projetavam 

decisivamente no contexto internacional” 2 – conviveu no Brasil e em Portugal com 

alterações políticas que o conduziram à abdicação do trono brasileiro e à luta pelo 

trono português, em favor da filha, D. Maria da Glória. 

                 Aqui analisamos a atuação política de D. Pedro no Brasil – priorizando 

atos como o da Dissolução da Constituinte e a outorga da Constituição de 1824, 

assim como os reflexos destes atos nos meios de comunicação, como a imprensa, 

através da qual as idéias do liberalismo alcançaram as ruas, ainda que com um 

                                            
1 SOUSA.Otávio T. “A Vida de D. Pedro I”.In: História dos Fundadores do Império do Brasil. Vol. 
IV.Tomo III. 3a Edição. Livraria José Olympio. Rio de Janeiro. 1957.p. 115. 
2 SILVA. Paulo. N. N. B. Nogueira. Pedro I. O Português Brasileiro. Ed. Gryphus. Rio de Janeiro. 
2000. p. 223. 
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conteúdo pouco objetivo e, essencialmente, muito alterado. A posição de D. Pedro 

frente a uma pátria intranqüila no final dos anos vinte, sua atuação liberal e 

absolutista, sua participação e/ou omissão frente às agitações liberais, sua postura 

frente a uma Câmara hostil e suas participações frente às questões da sucessão do 

trono português nos são de máxima importância, pois aqui encontramos o ponto 

principal de nossa reflexão: a influência dos fatores externos – sucessão do trono 

português – no processo de abdicação do trono brasileiro. 

                 Por que abdicou? Porque se encontrava desamparado da força, mas 

porque, sobretudo, não era para homem como ele mandar atirar em seus 

compatriotas, pois, afirmava: “(...) muito amo aos brasileiros para no meio deles 

ascender a Guerra Civil [...] e deste modo poupei o sangue e vida de meus amigos e 

patrícios e busquei segurar a coroa em meu filho”.3 Aqui ousamos perguntar...Não 

amava muito mais D. Pedro seus patrícios portugueses ao daqui partir e lá concorrer 

numa guerra fratricida com seu irmão, D. Miguel? Ora, queremos responder: suas 

medidas tratam-se de posições dignas de um estadista, de um homem além do seu 

tempo, que via o futuro, utilizando-se do máximo de consciência possível; “estava 

além do alcance intelectual e cultural dos rebelados e da classe política, àquela 

época já então aptos de passeatas inócuas e atos de impacto, quanto mais nos dias 

de hoje”.4  

                 Somente um estadista, em consonância com o seu tempo e com as 

mudanças rápidas da história, sabia que era “melhor abdicar do que reinar” 5. 

Reconheceria que – apesar dos atos muitas vezes anárquicos e desgovernados da 

Câmara e o povo, incitado por aquela e pela imprensa, dos momentos de 

enaltecidos sentimentos nativistas, que se viram até mesmo contra ele, num país 

onde ele mesmo lançou tons da liberdade de imprensa e expressão – não estaria no 

emprego da força a solução –, mas na indiferença e na perseverança, esperando o 

momento certo de agir e deixar o povo bestificado, ante os gritos de “abaixo ao 

Ministério”, vendo que “no dia seguinte o país caiu num grande silenciar, ninguém 

havendo desejado um tal desfecho, ninguém esquecendo o quanto o Brasil devia ao 
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abdicante, ninguém sabendo o que o futuro reservava” 6, como assinala Joaquim 

Nabuco. 

                 Abdicou também porque os seus últimos atos causaram  desconfiança 

nos brasileiros, que questionavam a sua ingerência nos negócios de Portugal; por 

que as dificuldades e as agitações que vinha enfrentando nos últimos anos do seu 

governo já o indicavam. Muitas eram as desconfianças, mas é a ingerência nos 

negócios de Portugal o que mais nos interessa, uma vez que pretendemos sustentar 

a tese de que a crise sucessória desencadeada em Portugal após a morte de D. 

João e a atenção dada pelo Imperador brasileiro a esta questão causaram a 

desconfiança dos brasileiros, acirrando as tensões entre estes e os portugueses, o 

que desencadeou a Abdicação... Desconfianças tais como a das armas compradas 

pelo 

 
“(...) senhor José Clemente Pereira, no curto espaço em que teve o anno 
passado a Pasta do Ministério da Guerra!!! (...) Para que era este 
armamento Sr. José Clemente lhe pergunta o povo brasileiro? Que gente 
tinha o governo do Brasil que armar com estas dez mil armas? (...) Seriam 
acaso os dez mil Estrangeiros, que nos dizem se esperavão, e que a 
sordina, e a formiga vem vindo da Europa como todo o Mundo sabe para cá 
se alistarem em Corpos?” (Do Astro)7 

 

E ainda, sobre o porquê da demissão do senhor Clemente Pereira: 

 
“(...) ou se dizia que o Brasil, ou o seu Ministério afiançara o empréstimo de 
hum milhão de libras esterlinas para ser gasto com a Questão Portuguesa. 
Se tal é, não o hemos qual grão de confiança mereça o actual Ministério, ou 
mais exactamente fallando, alguns actuais Ministros. Muito desejáramos 
que o Brazil podesse promover e auxiliar todos os povos do Mundo na 
reivindicação de sua liberdade; mas pode o Brasil fazel-o, sem comprometer 
muito e muito os seus interesses? E’ claro ainda ás mais curtas 
comprehensões, que naõ”.8 

 

                 Entretanto, as dúvidas quanto ao destino daquelas armas e quanto à 

finalidade do tal empréstimo se esvaecem, ao se examinar o teor de notícias 

veiculadas pela Matutina Meiapontense que não só demonstra que o dinheiro 

público do Brasil foi usado com fins nos negócios de Portugal como também 

comprova a nossa tese: 

                                            
6 SILVA. Paulo. N. N. B. Nogueira. Pedro I. O Português Brasileiro. Ed. Gryphus. Rio de Janeiro. 
2000. p. 172. 
7A MATUTINA MEIAPONTENSE. Terça-Feira. 4 de Janeiro de 1831. Número 120. p. 4. 
8 A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sabbado. 11 de setembro de 1830. Número 71. p. 4 
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  “Terceira. – Instalou-se uma Regência nesta Ilha em nome do Sr. D. Pedro 
4O. O Conde de Sabugal na qualidade de Ministro, e encarregado dos 
Negócios de Portugal pela Regência apresentou á S. M. I. suas 
credenciaes. Esperava-se nesta Ilha o Encarregamento do Brasil. Esta 
Regência já foi reconhecida por algumas potências da Europa, e em breve 
será por todos os governos”.9 

 
“O Imperador do Brasil acaba de reconhecer o Governo da Senhora D. 
Maria II estabelecido na Ilha Terceira: e de enviar-lhe meios para o seu 
desenvolvimento (...)”. (Do Correio Mercantil N. 48 e 51). 10 

 

                 Para muitos, isto é, os Moderados, que se preocupavam com a 

manutenção da ordem e do regime vigente, há tempos, a abdicação se apresentava 

como a melhor solução para todos, os quais viam naquele ato a saída do Imperador 

desacreditado: 

 
“Mesmo sinceros, os moderados nada compreenderam do momento 
nacional em que intervieram, nem tiveram consciência dos seus deveres. 
(...) Ora, as condições eram muito mais graves, e de significação muito mais 
extensa: havia a premência de motivos que vinham de longe, com força 
para determinar uma verdadeira revolução”.11 

 

                    Mas não foi a Abdicação o melhor para aqueles que olhavam além, isto 

é, os Republicanos e os Liberais Moderados (estes, apenas antes do 7 de Abril), que 

ansiavam por uma nova ordem política na qual não houvesse espaço para o rebento 

dos Bragança, cujo pai proclamara a Independência:  

 
“A revolução de 1831 vinha fazer o que 22 não fizera: vinha curar o mal que 
a Independência agravara. No momento, nada se obtivera contra os botes 
das ambições mesquinhas de uns, e o emperramento de outros, na covardia 
do grande número, os mais trêfegos e mais destemidos dentre os 
moderados, no seu acanalhamento, impuseram a sua vontade ao partido, e, 
em 1832, já era patente que a Revolução fora frustrada. Frustrada, sim, 
porque não havia, razoavelmente, nada a conservar, nem do regime, nem 
da gente, em que se organizara o bragantismo de 1823-24. É histórico: o 
Brasil esteve em crise desde o ataque do embusteiro à Assembléia 
Constituinte. Desse ataque saiu a Constituição que anulava a nação para a 
liberdade; é lógico que o essencial, no ataque ao Império, era eliminar a 
Constituição dos marqueses. A situação resultante dessa oposição 
intransigente de dez anos, e que vencera em 31, era nimiamente, 
excepcionalmente, salutarmente revolucionária: exigia, pela natureza 
mesma das causas, um novo equilíbrio político, em que se eliminasse o 
bragantismo. Não foi assim: o governo teve que voltar aos restos dos 
marqueses da de Santos, continuado nos outros marqueses e viscondes, e 
o Brasil teve que continuar a pregar e pedir revolução”. 12 

                                            
9 A MATUTINA MEIAPONTENSE. Quinta-Feira. 9 de setembro de 1830. Número 70. p. 4. 
10A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sabbado. 5 de Março de 1831.Número 146. p. 3. 
11 BOMFIM. Manoel. “A Reação da Nacionalidade”. In: O Brasil Nação. Realidade da Soberania 
Brasileira. Ed. Topbooks 2a edição Rio de Janeiro. 1986. p. 143. 
12 Idem, p. 142. 
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                 De fato, para os moderados que mantiveram a ordem institucional – mas 

não se furtaram da agitação e da anarquia que tomaram a capital e as províncias 

após o 7 de abril – abdicando D. Pedro I salvavam-se a instituição monárquica e o 

trono de seu herdeiro. Ele abdicou porque era o melhor a fazer e por que a sua outra 

herdeira pedia-lhe socorro: “A D. Pedro I, diante do país sublevado, só restava o 

caminho do despotismo ou a abdicação, esta com o aceno do retorno a Portugal, 

para cingir a Coroa usurpada”.13  Some-se a isso o fato de que, segundo João 

Armitage, ainda havia um outro fator adverso contra D. Pedro: 

 
“Na verdade, nem o progresso da instrucção, nem os esforços sediciosos do 
jornalismo, nem as irregularidades da vida privada de D. Pedro, eram a 
causa principal da sua impopularidade em todo o Império. Outra causa 
militava, além da má administração do Gabinete, causa de que nunca se fez 
menção, mas que, todavia se fazia geralmente sentir: era nunca ter elle 
sabido ser o – HOMEM DO SEU POVO –, nunca ter se constituído inteira e 
verdadeiramente Brasileiro. Muitas vezes manifestava a convicção em que 
estava, de que a verdadeira força do governo consiste na opinião pública do 
povo, sobre o qual era seu destino imperar”.14 

 

                  A Assembléia dos Deputados, enfim, aberta em 1826, foi um outro fator a 

estremecer a posição do imperador. Representou os rumos incompatíveis que o 

governo de D. Pedro I e a nação brasileira tornaram. Fazendo franca oposição ao 

governo, os deputados discutiam, questionavam e duvidavam do governo e do 

governante. E o próprio D. Pedro encontrava-se cônscio do quadro de crise e de 

qual seria o resultado da pintura concluída: o resultado, como sintetizou Caio Prado, 

da história de um Reinado que não foi mais do que o desenrolar de uma política de 

constantes choques do poder absoluto do imperador e os nativistas.15 

                  

 
2.1. Os móbiles no Brasil 

 

           Os primeiros sinais da presença dos ideais liberais europeus no Brasil 

remontam há tempos anteriores ao que aqui nos atemos. Pra ilustrar tal presença, 

podemos citar movimentos como a Inconfidência Mineira de 1789 a qual – adaptada 

                                            
13 FAORO. Raymundo. Os Donos do Poder. Formação do Patronato Político Brasileiro. Vol. 01. Ed. 
Globo. 10a Edição. São Paulo. 2000. p.336. 
14 ARMITAGE. João. A História do Brasil. Desde o Período da Chegada da Família de Bragança em 
1808. Até A Abdicação de D. Pedro 1o em 1831. 2a Edição. Rio de Janeiro. p. 206. 
15 PRADO. Caio Jr. “A Revolução”. In: Evolução Política do Brasil. Colônia e Império. Ed. Brasiliense. 
21a edição. São Paulo. 1999. 
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aos ideais franceses de liberdade, igualdade e fraternidade – foi marcada por um 

forte movimento de caráter separatista, o qual também tinha por objetivo o 

rompimento dos laços coloniais com Portugal. Assim como a Revolução 

Pernambucana de 1817, que gerou sérias perturbações ao Reino. Pernambuco, 

onde os ideais revolucionários já se encontravam em processo de difusão muito 

antes da chegada da Família Real, liderou a luta pela proclamação da República, 

fortemente apoiado por uma sociedade secreta ligada à Maçonaria. A loja 

"Patriotismo" acabou por instaurar um período de governo republicano na Província, 

que durou 74 dias, e depois foi reprimido pelo governo português. Esse movimento 

foi o primeiro a demonstrar claramente um espírito separatista no Brasil. 

            Contudo, precisamos deixar claro que os ideais revolucionários franceses 

chegavam apenas à elite minoritária de revolucionários, certamente os filhos dos 

homens mais ricos que iam se formar na Europa e voltavam imbuídos de um espírito 

crítico, revolucionário e inovador. Todavia, a maioria da população manteve-se à 

parte destas novas idéias que, com a Revolução do Porto, alcançaram novos 

patamares. Porém, os ideais do liberalismo europeu, defensores de uma "ideologia 

burguesa que atuava contra as instituições do Antigo Regime, os entraves do 

feudalismo ao desenvolvimento da economia” 16, não tiveram no Brasil o mesmo 

efeito, uma vez que não havia aqui uma burguesia dinâmica que impulsionasse 

fielmente tais idéias. 

           Os interesses da aristocracia e da realeza não foram de modo algum 

abalados, mantendo o latifúndio e a escravidão. O liberalismo brasileiro conciliava-se 

fortemente com a Igreja e com a religião católicas, isto é, pregavam a soberania do 

povo, mantinham escravizada metade da população e ainda se diziam favoráveis às 

formas representativas de governo. 

 
“(...) Onde o regime seria representativo, o rei governaria em nome da 
nação e em seu nome exerceria o poder. Mas o governo brasileiro, como 
atividade e manifestação jurídica, nada tinha de representativo”.17  

 

  Tal sistema representativo, como idealizaram os políticos do Vintismo, 

existiria como garantia de liberdade e propriedade aos cidadãos, assim como divisor 

                                            
16 COSTA, Emília Viotti. “Introdução ao Estudo da Emancipação Política do Brasil”. Cap. I. In: Da 
Monarquia à República: Momentos Decisivos. Segunda edição. Livraria Editora Ciências Humanas. 
LTDA. São Paulo. 1979. p. 28 
17 FAORO, Raimundo. “O Sistema Político do Segundo Reinado”.Cap. X - Os Donos do Poder - 
Formação do Patronato Político Brasileiro. Vol. 1 . 5ª edição. Editora Globo. Alegre. 1979. p. 364. 
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dos poderes de modo a barrar as tendências ao despotismo. Certamente por isso, 

os contra-revolucionários de Portugal, dos quais falaremos a posteriori, tanto o 

abominaram. 

           O nacionalismo brasileiro também não se revestia das mesmas bases do 

nacionalismo europeu, pois não tínhamos as condições materiais – maior integração 

nacional e ideológica para adotá-lo na íntegra, caracterizando-se apenas por um 

antilusitanismo generalizado, por ocasião dos movimentos nativistas e separatistas, 

além, é claro, da aproximação da Independência que, segundo Emília Viotti, 

representava para a massa mestiça a luta contra os brancos e seus privilégios. 

                 A exploração do movimento liberal no Porto teve no Brasil diferentes 

adeptos e oposicionistas. O desenrolar do mesmo encaminhou o conflito entre 

liberais portugueses e brasileiros. O novo texto constitucional português desejava 

restringir a autonomia administrativa e econômica do Brasil e reconduzi-lo à 

condição de colônia, em que predominava, antes da Abertura dos Portos, o limite à 

liberdade do comércio, os monopólios e os privilégios comerciais exclusivos de 

Lisboa. As Cortes portuguesas tomaram a decisão de transferir para Portugal órgãos 

que, desde a chegada da família real em 1808 encontravam-se instalados no Brasil. 

Medidas estas tomadas antes mesmo da chegada dos deputados brasileiros a 

Portugal. Também determinaram que D. Pedro teria que voltar a seu país.  

                 Nomearam para cada província um governador de armas, 

desconsiderando as juntas governativas que se tinham criado para as mesmas e 

mandaram tropas ao Rio de Janeiro e Pernambuco. Todas essas decisões 

funcionaram como uma declaração de guerra aos brasileiros nativistas, e a cada dia 

aumentava o número de adeptos à Independência do Brasil. O caminho para a 

realização da mesma estava traçado. Todas as camadas políticas do Brasil 

aspiravam à Independência, exceto os portugueses e seus descendentes próximos. 

Esses almejavam uma união entre os dois reinos. No entanto, os protestos contra as 

últimas resoluções das Cortes impostas ao Brasil não cessaram por nenhum 

instante.  

                 A decisão dos mesmos de que os deputados brasileiros nada poderiam 

fazer em favor do Brasil – uma vez que eram minoria frente aos representantes 

portugueses –, juntamente com o desejo de recolonização, do qual as Cortes não 

abriam mão, acabaram por desiludir até mesmo os membros das camadas 

dominantes que, no início, eram favoráveis a uma monarquia dual, segundo a qual 
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seria resguardado o direito de autonomia do Brasil. As decisões das Cortes fizeram 

os mesmos descrerem da possibilidade da união e aderirem à Independência.  

           Tornou-se D. Pedro, a partir de então, figura primordial para o processo de 

consolidação da autonomia desejada. Desobedecendo aos decretos de setembro e 

outubro de 1821 que exigiam a sua volta para Portugal, D. Pedro acatou o pedido da 

câmara do Rio de Janeiro, desobedeceu às Ordens de Lisboa e permaneceu no 

Brasil (9 de janeiro de 1822, "O Fico"). Em conseqüência desses últimos 

acontecimentos, os portugueses, percebendo a movimentação do povo brasileiro e a 

aproximação da Independência, viram em D. Pedro o único que poderia evitar a 

separação definitiva.  

           Enquanto isso, os brasileiros que pretendiam a monarquia dual também não 

abriram mão da permanência do príncipe no Brasil; e igualmente ainda pensavam 

aqueles que desejavam a ruptura definitiva. Todavia, as cortes não concordavam 

com a monarquia dual, pois esta representava a continuidade do regime de livre 

comércio presente no reino desde 1808, com a qual desejavam acabar. E a crise 

interna só aumentava. As Cortes viam o príncipe como rebelde e o seu assessor 

direto, José Bonifácio, como um traidor. 

                 O Brasil encontrava-se dividido entre três partidos. Um 

predominantemente português, formado por comerciantes que desejavam reaver 

antigos privilégios e que defendiam a política das Cortes. Já o outro, composto por 

brasileiros e portugueses, líderes das camadas dominantes, formado por altos 

funcionários, fazendeiros, comerciantes ligados ao comércio inglês ou francês, 

desejava a autonomia. Os dois partidos defenderam, por algum tempo, a monarquia 

dual, mas acabaram por aceitar a ruptura com Portugal.  E havia ainda o Partido 

Republicano, com tendências mais radicais e democráticas, formado por 

farmacêuticos, jornalistas, ourives, médicos, professores, pequenos comerciantes e 

padres, o qual apoiava a total independência de Portugal ou a proclamação da 

república. 
            D. Pedro acabou, após o Fico, por liderar o movimento. Não permitiu que as 

tropas portuguesas desembarcassem no Brasil, ordenou que nenhum decreto das 

Cortes portuguesas fosse executado sem a sua prévia autorização18 e recebeu, em 

                                            
18 COSTA, Emília Viotti. “Introdução ao Estudo da Emancipação Política do Brasil”.In: Da Monarquia à 
República: Momentos Decisivos. Segunda Edição. Livraria Editora Ciências Humanas Ltda. São 
Paulo. 1979. p. 44 



 77

maio de 1822, o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Convocou uma Assembléia 

Constituinte em 1822, que funcionou como uma declaração de independência, e 

colecionou muitos outros atos de rebeldia às determinações das Cortes.  

 O último ato das Cortes reduziu o 

 
 “Príncipe a um delegado temporário das Cortes, com secretários de Estado 
nomeados em Lisboa, circunscrevendo-se sua autoridade às províncias em 
que ela se exercia de fato, anulando a convocação do Conselho de 
Procuradores e mandando processar quantos houvessem procedido contra 
a política das Cortes”.19  

 

 Tais medidas funcionaram como estopim da deflagração da 

Independência do Brasil, a 07 de setembro de 1822, pelo Príncipe D. Pedro. 

                 É indispensável que ressaltemos a importância da maçonaria no 

desenrolar dos acontecimentos políticos que acabamos de explicitar. Pertencente às 

sociedades secretas, a maçonaria expandiu-se e destacou-se muito no meio político, 

preparando as pessoas mais proeminentes (inclusive o Imperador) no sentido de 

reivindicar a emancipação do Brasil em função das idéias liberais. Pregava uma 

filosofia liberal individualista adotada pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa do 

século XVIII, baseada na liberdade de pensamento e no racionalismo. Seus 

princípios "fundiam-se" aos das ideologias liberais individualistas que, trazidas para 

o Brasil desde a Revolução Francesa (e para o Porto a partir de 1820), 

impulsionaram o movimento dos liberais, que assumiu um caráter revolucionário, 

como a própria Revolução Pernambucana demonstrou.  

 
 

2.2. A Constituição e seus efeitos 

 

                 Diretamente ligada aos acontecimentos políticos, a maçonaria teve forte 

influência no processo de emancipação política do Brasil e na elaboração da 

Constituinte de 1823, dentre outros acontecimentos. A citada Constituinte de 1823, 

adepta das idéias filosóficas do monarquismo liberal, em que os âmbitos próprios 

dos três poderes deveriam ser claramente bem definidos e colocariam barreiras ao 

despotismo, pregava o anticolonialismo, o antiabsolutismo e o classismo, o que 

demonstrava que o poder político era controlado pela classe dos grandes 

                                            
19 Idem, p. 47 
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proprietários rurais; além de supervalorizar a “representação nacional (...), a 

soberania nacional em oposição à do monarca”.20 

                 Como se pode notar, a Constituinte limitava quase completamente o 

poder do imperador. Sendo este adepto do liberalismo, mas com fortíssimas 

tendências para absolutismo, apresentava-se insatisfeito com a diminuição dos seus 

poderes, o que o levou a dissolver a Assembléia Constituinte, apoiado pelos seus 

patrícios portugueses e pelas tropas imperiais. A reação dos deputados 

Constituintes ocasionou prisões e expulsões do país.  

                 Para Homem de Melo, citado por Manoel Bomfim, D. Pedro rompeu 

definitivamente o laço com a confiança nacional no ato de 12 de novembro de 1823, 

que teve como resultado o 7 de Abril de 1831.21 Em 1823, o lusitanismo mais uma 

vez vencia a nação brasileira e desencadeava uma luta voraz desta contra os 

antigos colonizadores.  

                 Uma outra interpretação, todavia, nos fornece Paulo Napoleão sobre a 

dissolução da Constituinte de 1823. Para este, D. Pedro não teria dissolvido a 

Constituinte mediante um simples ato de sua vontade absolutista. Num país em 

guerra, lutando pela manutenção de São Pedro das Missões, o atual Rio Grande do 

Sul, o estadista D. Pedro I não poderia admitir que o Exército fosse reduzido e 

desmobilizado, como determinava a Constituinte. A partir deste ponto, Paulo 

Napoleão questiona: a dissolução foi um “ato arbitrário ou um ato de um 

estadista?”22   

                 Respondendo à própria pergunta, o estudioso, ao contrário do que muitos 

historiadores afirmam, considera que a dissolução da Constituinte não foi o maior 

erro político de D. Pedro. Considera que as doutrinas liberais do século XVIII ainda 

não  se  encontravam  perfeitamente  definidas  no Brasil, o que o leva a concluir 

que “as novas liberdades com freqüência eram exageradas no próprio seio da 

assembléia; além disso, havia sentimentos nativistas de toda ordem, que deságuam 

em rancores”.23 

                                            
20 PRADO. Caio. Jr. “A Revolução”. In: Evolução Política do Brasil.Colônia e Império. Ed. Brasiliense. 
21a edição S.ao Paulo. 1999. p. 55. 
21 BOMFIM. Manoel. “Os Frutos do 7 de Setembro”. In: O Brasil Nação. Realidade da Soberania 
Brasileira. Ed. Topbooks. 2a edição. Rio de Janeiro. 1996. p. 75. 
22 SILVA. Paulo Napoleão N. B. N. “O Estadista”. In: Pedro I. O Português Brasileiro. Editoras 
Gryphus. Rio de Janeiro. 2000. p. 275. 
23 Idem, p. 275. 
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                 Caio Prado, porém, contesta esse ponto de vista e vê na dissolução a 

consolidação do poder do Imperador, causando o afastamento dos seus adversários 

nos negócios públicos. “(...) Este ato foi mesmo considerado um primeiro passo para 

a recolonização do país, que era afinal o objetivo último dos absolutistas”.24 Com o 

que concorda Manoel Bomfim, para quem o projeto da Assembléia de 1823 era uma 

obra realmente sã, “uma obra política não condizente com os planos de reunião e 

despotismo de D. Pedro I, e este eliminou-a antes que ficasse acabada e 

reconhecida a Constituição.”25 

                 Entretanto, Paulo Napoleão ainda relembra um fato relevante. 

Juridicamente, como já teria afirmado José Bonifácio, D. Pedro antes de tudo abre 

as discussões da Assembléia Constituinte, fazendo uso do poder absoluto e de sua 

vontade própria, “anuindo ao requerimento de José Clemente Pereira, com esse 

mesmo poder – e enquanto não houvesse constituição que o limitasse ou 

descaracterizasse – podia dissolvê-la”. 26 Assim sendo, não cometeu D. Pedro 

nenhum crime.   

               Esse estudioso analisa a propensão ao absolutismo em D.Pedro I. 

Segundo o mesmo, ao Imperador não interessava o absolutismo, contra ele lutou 

com todas as forças em Portugal. Contudo, era D. Pedro um homem dotado de um 

 
“(...) excepcional senso prático: buscando a liberalização, que hoje dir-se-ia 
“democratização, optou sempre pelos atalhos que poupassem tempo. Ou 
seja, usou sempre do seu poder absoluto – enquanto este existia – e do 
prestígio da monarquia, que personificava, para acabar com o próprio 
absolutismo e preservar o prestígio da monarquia”.27    

 

                 Ainda assim, a nova Constituição, inspirada pelo Imperador, foi outorgada 

em 25 de março 1824, após uma comissão nomeada por ele, tê-la elaborado. Seu 

texto atribuía ao Estado quatro poderes, Legislativo, Judiciário, Executivo e 

Moderador, estando este último acima dos demais e era exclusivo do Imperador; 

delimitava também o voto censitário e a vinculação da Igreja ao Estado. 

                                            
24 PRADO. Caio. Jr. “A Revolução”. In: Evolução Política do Brasil.Colônia e Império. Ed. Brasiliense. 
21a edição São Paulo. 1999. p. 60. 
25 BOMFIM. Manoel. “Os Frutos do 7 de Setembro”. In: O Brasil Nação. Realidade da Soberania 
Brasileira. Ed. Topbooks. 2a edição. Rio de Janeiro. 1996. p. 73. 
26 SILVA. Paulo Napoleão N. B. N. “O Estadista”. In: Pedro I. O Português Brasileiro. Editoras 
Gryphus. Rio de Janeiro. 2000. p. 277.     
27 Ibidem, p. 278. 
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                  O novo texto constitucional não era muito diferente daquele do projeto de 

1823, sendo que o seu teor legal alcançava uma pequena parcela da população. 

Contudo, favoreceu e avançou ao “organizar poderes, definir atribuições, garantir 

direitos individuais”.28O governo foi definido como monárquico, hereditário e 

constitucional; os títulos de nobreza concedidos pelo Imperador foram mantidos, 

contudo, deixaram de ser hereditários; e a religião oficial continuou a ser a Católica, 

permitindo, porém, o culto particular de outras religiões. A essa questão fazemos 

uma ressalva. O documento abaixo demonstra que tal liberdade de culto pode e 

deve ser interrogada: 

 
“Estas procissões e festas religiosas offereciam as melhores occasiões para 
aventuras amorosas. Todo posto, deante do qual passava a procissão, 
devia apresentar as armas, tirar o bonnet e ajoelhar-se. Exigiam também 
que as tropas allemans cumprissem estas formalidades, não obstante 
serem quase todas protestantes. A omissão deste ceremonial custou-me 
dous mezes de prisão. (...) O paragrapho 5o, til. I da Constituição concede o 
livre exercício da religião; os chefes dos corpos allemães, porém compostos 
quase exclusivamente de protestantes, não se pejaram em submettel-os a 
um constrangimento de consciência sob os olhos de S.M.I., forçando-os a 
praticar um culto, cujas ceremonias os dogmas da religião protestante, em 
absoluto, repellem”29 

 

                 O voto era indireto e censitário, a eleição para a Câmara era temporária e 

a do Senado era vitalícia; o país foi dividido em províncias que tinham seus 

presidentes escolhidos pelo imperador e foram instituídos o Conselho de Estado 

(com conselheiros vitalícios e com a função de ser ouvido nos momentos graves) e o 

Poder Moderador. Esse último foi inspirado nas idéias de Benjamin Constant que 

originalmente defendia a separação entre o Poder Executivo e o Poder Moderador, 

então apropriada ao Imperador. No Brasil essa separação não foi ressaltada, do que 

resultou num emaranhado de obrigações mantidas nas mãos do Imperador.  

                 Para Raimundo Faoro, a Constituição de 1824 nasceu fiel à lição de 

Benjamin Constant e “calcada sobre a tradição portuguesa assume um caráter 

próximo à oligarquia que o Imperador preside”.30 Acrescenta que era no Poder 

Moderador que se encontrava a chave de todo o poder político, de modo que, a 

                                            
28 FAUSTO. Boris. História do Brasil. 8a ed. EDUSP. São Paulo. 2000. p. 149. 
29 BÖSCHE. Eduardo T. “Quadros Alternados – Viagens terrestres e marítimas, aventuras, 
acontecimentos políticos, descripção de usos e costumes de povos durante uma viagem ao Brasil”.In: 
REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO BRASILEIRO. Tomo 83. Imprensa 
Nacional. Rio de Janeiro. 1919. p. 177 e 179. 
30 FAORO. Raimundo. Os donos do Poder. Vol 1. 10a ed.  São Paulo. Editora Globo. Publifolha. 2000. 
p. 328. 
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supremacia da Coroa acabava por reduzir a atuação dos demais órgãos, como o 

Senado e o Conselho de Estado.  E sintetiza: 

 
“Constituição puramente nominal, incapaz de disciplinar, coordenar, 
imperar, ideal teórico de uma realidade estranha à doutrina e rebelde à 
ideologia política importada. (...) A moldura legal desse aparelhamento 
político forma- -se pela monarquia limitada, monarquia que, coagida pela 
pressão liberal, admite, para sobreviver, restrições ao poder absoluto”.31 

 

                 Foi, no entanto, um texto regimentado de cima para baixo, o que causou 

revoltas e discussões, a maior delas foi a Confederação do Equador, que teve como 

grande porta-voz o indomável Frei Caneca, para o qual 

 
“o poder moderador de nova intenção maquiavélica é a chave mestra da 
opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. 
Por ele o Imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a 
representante do Povo, ficando sempre no gozo dos seus direitos o senado, 
que é o  representante dos apaniguados do Imperador”.32 

 

                  Por fim, havia uma clara oposição entre o texto legal apresentado em 

1824 e a realidade nacional. Legisladores conclamavam o liberalismo ao mesmo 

tempo  em  que  a  ordem  econômica  e a escravidão eram mantidas. Quanto a 

essa, afirma Emília Viotti33, nenhum artigo trata na carta de 1824 da questão da 

escravidão, aliás, não há menção alguma a sua existência no país, apesar de 

reproduzir quase literalmente num dos seus artigos a Declaração dos Direitos do 

Homem emitida na França em 1789. Em face disso, 

 
“omitiam-se entretanto a afirmação, constante na Declaração dos Direitos 
do Homem, da soberania da nação ( nenhum corpo ou indivíduo poder 
exercer autoridade que dela não emane), a definição da lei como expressão 
da vontade geral e declaração dos direitos dos povos de resistirem  à 
opressão.”34 

 

                  Atos como a Dissolução da Constituinte e a outorga da Constituição de 
1824 complicaram a posição política de D. Pedro I frente aos partidos, que viam nele 
muito mais um déspota do que um liberal. Para mais, a Confederação do Equador, a 

                                            
31 Idem, p. 329. 
32“Manifesto de Frei Caneca – Reunião Popular no Recife para deliberar-se sobre o juramento do 
Projeto de Constituição”.In: BONAVIDES. Paulo e AMARAL. Roberto. Textos Políticos da História do 
Brasil. Vol. 1. Senado Federal. Subsecretaria de Edições técnicas. Brasília. 1996. p. 504. 
33 COSTA, Emília Viotti. Da Monarquia à República: Momentos Decisivos. Segunda edição. Livraria 
Editora Ciências Humanas. LTDA. São Paulo. 1979. p. 137. 
 

34 MOTA. Carlos. G. (org.) “Introdução ao Estudo da Emancipação Política do Brasil”. In: Brasil em 
Perspectiva. 20a edição. Bertrand Brasil.Rio de Janeiro. 2001. p. 123. 
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Guerra da Cisplatina e a crise econômica de 1825, bem como o medo de que ele 
viesse a assumir o trono português, após a morte de D. João VI, acabaram por 
repercutir na decisão que tomou em 7 de abril de 1831. No entanto, ainda havia um 
interesse superior e uma guerra significativa para se fazer alhures: em Portugal, com 
o irmão D. Miguel, pelo trono português. 
                 E a Portugal ele também legou uma Constituição, a Constituição 
Portuguesa de 1826. As características dessa eram as mesmas da Constituição 
Brasileira de 1824, todavia, observando as peculiaridades daquele país. Membros 
do Parlamento Britânico, da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes a 
“classificaram como notável avanço das liberdades públicas”.35 Observando a 
atuação (digamos) constitucional de D. Pedro I, mesmo utilizando-se muitas vezes 
do poder absoluto, não podemos negar que se travava de um liberal. 
 

”Duas Constituições liberais para dois povos: O Imperador e Rei pressentia 
claramente os rumos que o mundo tomava, a flagrante adoção da doutrina 
de Montesquieu sobre a separação dos poderes, e do Estado de Direito, 
cujos princípios básicos enfatizavam a inviolabilidade dos direitos individuais 
e das garantias constitucionais”.36 

 

                 Soube D. Pedro, melhor do que ninguém fazer e doar constituições. 
Porém, as fazia com a mesma facilidade com que as infringia.  
 

“(...) De duas Monarchias, a que tinha direito, uma o expulsa por Liberal, 
outra por Déspota. Terrível fatalidade! De duas Constituições que tem feito 
D. Pedro, uma desappareceo entre as mãos de seu Irmão, e ele fez a outra 
em pedaços, de dois filhos, que tem querido fazer Monarchas, um vacila 
sobre seu Throno, e o outro corre em busca  do seu”.37 

           

 

2. 3.  Brasileiros e Portugueses 
 

                 Em nenhum outro momento da nossa história nacional ficou tão explicita a 

oposição entre brasileiros e portugueses quanto na famosa Noite das Garrafadas.38 

                                            
35 COSTA, Emília Viotti. Da Monarquia à República: Momentos Decisivos. Segunda edição. Livraria 
Editora Ciências Humanas. LTDA. São Paulo. 1979. p. 287. 
36 Idem, Ibidem. 
37 MATUTINA MEIAPONTENSE. 3 de Abril de 1833.Quarta-Feira. Número 425. p. 3-4. 
38 Trata-se da noite do dia 13 de março de 1831, quando voltava o Imperador de uma viagem que fez 
a Minas Gerais. “Era lá que a oposição a seu governo se mostrava mais violenta e o imperador 
esperava com sua presença captar as simpatias da província. A recepção foi contudo a menos cordial 
possível, e já então pensou D. Pedro em abdicar. Em desagravo, preparam-lhe os portugueses do 
Rio,  por ocasião de sua volta, uma recepção pomposa que apenas serviu para irritar os ânimos dos 
brasileiros. Acabaram as festas em lutas sangrentas que colocam o governo numa situação 
visivelmente insustentável.”In: PRADO. Caio. Jr. “A Revolução”. In: Evolução Política do 
Brasil.Colônia e Império. Ed. Brasiliense. 21a edição S.ao Paulo. 1999. p.63. 
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Não obstante, este momento simboliza apenas o desfecho de um quadro que já se 

pintava há muito tempo. Foi, digamos, a gota d’água! 

                 A Matutina Meiapontense traz, retirada do Astro, uma “Exposição fiel, e 

succinta dos acontecimentos que tiveram lugar nesta Corte do Rio de Janeiro, desde 

a chegada do Imperador da Província de Minas Gerais, a 11 de Março de 1831”.39 

Inicialmente, apresentaremos trechos desse jornal alusivos ao fato e, depois, os 

comentaremos. 

                  
“Logo que nesta Corte se soube, que o imperador se aproximava a ella, os 
Brasileiros adoptivos de todas as classes abrirão uma subscripção, para 
solemnisarem a sua chegada com festas públicas, a qual, em poucos dias, 
subiu a huma quantia de mais de vinte contos de reis: nada parecia mais 
justo, e rasoavel, do que esta subscripção considerada simplesmente como 
um sinal de amor, e respeito ao Chefe da Nação, porém ella não servio para 
o fim a que se destinara, foi sim para se desenvolver na Corte, o mais 
nefando, e abominavel dos crimes, assim como para com mão adestrada 
semear-se a zizania entre brasileiros natos, e adoptivos. As mil maravilhas 
serviu para um debate geral, a proclamação feita em Minas, ella 
apresentando franqueza de uma parte, deo azos a que se dicesse, que 
S.M.I. precisava de socorro dos Brasileiros adoptivos: estes naõ 
conhecendo seos verdadeiros interesses no Brasil, impondo-se assaz fortes 
para poderem esmagar o espírito Nacional Brasiliense, e vingarem-se de 
insultos, que nunca reveraõ-se taõ felizes circunstancias, qual festejo que 
na Sexta feira a noite, 11 do corrente Março teve começo pela iluminação 
das casas da Cidade e com particularidade as das Ruas da Quitanda, 
Direita, Rosário, Pescadores, Violas, e S. Pedro, as quaes pela maior parte 
são ocupados por Brasileiros adoptivos logistas, taberneiros, e mercadores. 
Dentre estes muitos com a sanha anti Brasílica se representaraõ nas ruas 
dando vivas a D. Pedro IV, a D. Maria II, briosa Nação Portugueza, e em 
magotes de cem, duzentos, trezentos, e quatro centos curvava-se ao seu 
arbítrio. (...) A iluminaçaõ teve começo como já disse na Sexta feira, e 
continunhando Sabbado, Domingo, e Segunda, foi a proporçaõ  
augmentando-se a audácia dos brasileiros adoptivos, tanto que no Domingo 
a noite de garrafas quebradas, pedras, pãos, e mesmo muitos tiros de 
pistola, sobre grupos da mocidade Brasileira, que passava pela Rua da 
Quitanda dando vivas a Const., e a Independência do Brasil, d’onde 
resultou saírem feridos quatorze; e trez ou quatro mortalmente (...)”. 

 

                  A famosa Noite das Garrafadas, que antecedeu os últimos dias do 

Governo de D. Pedro I, além de simbolizar o ápice da crise desse reinado, 

demonstrou o acirramento das relações entre os herdeiros dos antigos colonizadores 

e os novos filhos de uma nação que começava a sentir-se como tal. A nacionalidade 

que, como descreve Bomfim, “é a própria alma de um povo” 40, incitava 

violentamente os ânimos. 

                                            
39 MATUTINA MEIAPONTENSE. Terça-Feira. 26 de Abril de 1831. Número 168. p. 2-3-4. 
40 BOMFIM. Manoel. “Os Frutos do 7 de Setembro”. In: O Brasil Nação. Realidade da Soberania 
Brasileira. Ed. Topbooks. 2a edição. Rio de Janeiro. 1996. p.137. 
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                 Embora tal discussão possa nos induzir a uma reflexão sobre o 

nacionalismo, não podemos deixar de verificar alguns contratempos nessa questão. 

Falar de nacionalismo no Brasil é, antes de qualquer coisa, buscar compreender e 

analisar as peculiaridade que o conceito adquire no Brasil. Como já ressaltamos, 

assim como o liberalismo, frisa Emília Viotti da Costa, o Nacionalismo, que na 

Europa atuava no sentido de lutas e conquistas de uma burguesia, no Brasil tomou 

outras feições, o que é plenamente explicável ao se ter presente que o Brasil do 

início do século XIX “baseava-se essencialmente na exportação, onde o mercado 

externo era extremamente limitado, as vias de comunicação escassas e, por isso 

mesmo, difíceis os contatos entre as várias regiões”.41 

                O processo de independência não representou a rápida e brusca ruptura 
das várias províncias com a Europa, sendo que aquelas, às vésperas da 

Independência, identificavam-se muito mais com a metrópole. O que queremos com 
essa afirmação é dizer que faltava a tão importante unidade-integração nacional pela 
qual D. Pedro, assim como José Bonifácio, lutou por manter após a Independência. 

Naqueles anos, porém, a preocupação com a manutenção do território nacional faz-
se muito mais com a intenção de preservar um território íntegro do que em virtude de 
um forte ideal nacionalista. Era a consolidação da Independência que interessava, e 

não, como pode parecer, uma forte manifestação de nacionalismo (no seu sentido 
original). 
                O “nacionalismo brasileiro manifestou-se, sobretudo, sob a forma de um 

antiportuguesismo generalizado”.42 A Independência não cumpriu o papel ao qual 
estava, ainda que intrinsecamente, incumbida – “Torna o Brasil uma nação e, logo, 

nacionalizar os nativos, tornado-os ‘Brasileiros’ – vez que os laços com Portugal não 
se romperam assim, abruptamente, o que é historicamente compreensível. A cargo 
disso, dessa “nacionalização dos Brasileiros”, ficou o 7 de Abril. 

  Entretanto, a nítida oposição entre brasileiros e portugueses – aguçada 
nos anos pós-Independência e pré-Abdicação – não se estendeu apenas às 
pessoas comuns; mas também ao próprio Imperador, à medida que sua política 

governamental se tornou alvo de sérias críticas, principalmente devido à sua 
constante e, em alguns momentos, disfarçada ingerência nos negócios de Portugal, 

quando teve sua nacionalidade questionada.  

                                            
41 COSTA. Emília Viotti. “Introdução ao Estudo da Emancipação Política do Brasil”. In: Da Monarquia 
à República – Momentos Decisivos. Ed. UNESP. 7a Edição. São Paulo. 1999. p. 32. 
42 Idem, p. 33. 
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“O príncipe que ocupava o trono havia nascido em Portugal; dos seus 
criados quase todos dos seus ministros também estavam no mesmo caso. 
Daí ciúmes de nacionalidade, fomentados por leviandades e arrogâncias, 
daí um antagonismo odiento permanentemente azedando os elementos 
políticos do governo representativo. Nesse sentido, o caráter das primeiras 
lutas no Brasil pode antes ser considerado social do que político; o espírito 
democrático não aparecia em primeira linha, em primeira linha estavam os 
ciúmes nacionais: em breve foi timbre, foi como condição necessária, 
imposta até pelos respeitos humanos, pelo temor do ridículo e da 
humilhação a todo o nascido no Brasil, ser adversário do governo, ser 
liberal, e vice-versa aos nascidos em Portugal, como garantia de suas 
posições, de sua influência, foi condição necessária apoiar o governo, 
querer desenvolver e fortificar a sua ação”.43 

 

                 A propósito, cremos que não há nenhum exagero em se concluir esta 

reflexão e partilhando da idéia de que, ao se analisar a relação entre os brasileiros 

adotivos e brasileiros natos, na base do conflito político que conduziu à abdicação 

de D.Pedro I, encontrava-se também, como uma das reais causas internas da crise 

política, um forte conflito social que não foi resolvido com a Independência. Ao 

contrário, agravou-se ainda mais.                  

                A xenofobia exacerbada já havia sido apresentada no projeto 

constitucional de 1823. E é preciso notar que, desde aquela época, estrangeiro no 

Brasil era quase que diretamente proporcional a português, relação que conduzia 

imediatamente ao fantasma da recolonização.44 

                  A oposição entre os nascidos e os não nascidos no Brasil, em anos de 

apologia à “liberdade” da economia, da política, da ação, da expressão, da imprensa 

e, por que não, do sentir – e neste caso, sentir-se enquanto nação –, agravou-se a 

ponto de dividir o Brasil entre os liberais/nativos e os absolutistas/adotivos, uma 

dicotomia política e social. E, ao centro, o Imperador...Que, ainda que se sentisse 

brasileiro e o fosse constitucionalmente por direito, parecia não ser aos olhos de 

uma câmara arredia e desconfiada, além de estar envolvida por outros interesses 

políticos e econômicos e por uma imprensa muitas vezes violenta e excessivamente 

radical, para os quais ele sempre foi um português de nascimento, e mais do que 

isso, estava, reiteramos, envolvido com os assuntos políticos de Portugal. Este fato 

teve muito peso nos anos finais do Primeiro Reinado. 

                                            
43 ROCHA. Justiniano José. “Ação, Reação e Transação” In: REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Volume 214. Janeiro - Março. Rio de Janeiro. 1953. p. 210-211. 
44 PRADO. Caio. Jr. “A Revolução”. In: Evolução Política do Brasil.Colônia e Império. Ed. Brasiliense. 
21a edição S.ao Paulo. 1999. p.54. 
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2.4. Imprensa 

 
“A Liberdade da Imprensa he o mais forte baluarte da Liberdade da Nação, 
e naõ póde ser restringida se não pelos Governos Despóticos. – He a livre 
comunicação dos pensamentos, e opiniões; he dos direitos o mais preciozo 
do homem, por conseqüência todo o Cidadão póde fallar, escrever, e 
imprimir livremente nos cazos especificados na Lei”.45 

 

                Um outro aspecto a ser considerado é o papel da imprensa nos e para os 

acontecimentos atribulados que conduziram a história para o 7 de Abril...Sim, a 

imprensa teve um papel fundamental no processo de abdicação de D. Pedro I. Os 

ideais liberais chegavam, e aqui se revestiam de novas características, como 

assinalamos acima.   

                Em vários momentos, num país onde a liberdade se revestia de trajes em 

muitos aspectos dessemelhantes aos da Europa, a liberdade de imprensa foi 

censurada por cerceamentos e devassas, práticas corriqueiras num Império que 

estava nascendo, mas que tinha como berço muitos resquícios do Antigo Regime. 

                Outrossim, desde 1824, era o Brasil, constitucionalmente, um país onde   

vigorava a chamada Liberdade de Imprensa. 

 
 “Nossa Constituição he Liberal, já gozamos de huma liberdade, temos 
huma independência legal da Imprensa, temos o Juízo por Jurados, Lei de 
Responsabilidade, Código Penal, em fim quantos bens em 7 annos nos tem 
produzido a Constituição! Embora o Governo não se tenha ainda 
identificado com a Constituição, (grifos nossos) a Assembléia Geral, os 
Conselhos Gerais, as Câmaras Municipaes são garantias de Liberdade do 
Brasil, os Representantes dos Municípios, e os das Províncias estarão todos 
os esclarecimentos percisos aos Representantes da Nação, e o Governo 
por convicção, ou por necessidade há de dobrar-se, e se humilhar a Lei, e 
então o Imperador, e o último dos Brasileiros serão considerados 
igualmente sugeitos (sic) a Lei, e diante dela TODOS IGUAIS”.46 

 

           Entretanto, este preceito começou a ser questionado de acordo com as 

alterações na política do Império; e os excessos da imprensa nos anos finais do 

reinado de D. Pedro foram reais, chegando a ponto de se cogitar, na Assembléia 

Geral de 1829, a sua repressão. “A liberdade dos povos, como tudo que é grande e 

belo, caiu no domínio regular da discussão e da crítica”.47 No Senado, a voz da 

liberdade ressoava. Em 9 de maio de 1830, respondendo ao Marquês de Queluz, 

                                            
45 A MATUTINA MEIAPONTENSE. Terça-feira 1O de Fevereiro de 1831.Número 132.p. 4. 
46 A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sabbado 2 de Abril de 1831. Número 158. 
47 BARRETO. Tobias. Política Brasileira. In: Estudos de Direito e Política. Instituto Nacional do Livro. 
Ministério da Educação e Cultura. Rio de Janeiro. 1962. p. 120. 
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Conselheiro do Estado, que afirmava que “o regimen constitucional não era próprio 

para paizes onde as comunicações eram tão difficeis”, o Senador Vergueiro replicou, 

dizendo: 

 
“Logo que a legislatura (...) reprime os abusos do poder político, os da 
liberdade da imprensa devem igualmente ser reprimidos. Quanto a mim, não 
posso concordar com a opinião dos nobres senadores que desejam que a 
liberdade seja levada a tal ponto, que permita que o systema do Governo 
que temos adoptado, e que foi jurado pelas primeiras autoridades da nação, 
seja atacado impunemente. Se temos obrigação de manter, até com o 
sacrifício de nossas vidas, o sistema monarchico constitucional 
representativo, deveremos consentir que a imprensa o ataque? O nobre 
senador, o Marquez de Queluz, informa-nos que redigira um folheto, onde 
mostra que o systema constitucional,  não convém  a paizes onde as 
comunicações são difficeis. E consentirá o corpo legislativo que essa 
publicação circule entre nós? Uma publicação accusando-nos de termos 
adoptado e jurado um sistema  cuja  execução é impossível? Não”!48 

 
                 Fácil é de se perceber que a defesa que fez o Senador Vergueiro é a do 

Sistema Monárquico Constitucional Brasileiro, que sofria a oposição do Senado e os 

ataques da imprensa.Tal oposição prolongou-se e agravou-se de tal forma que 

passa a existir uma clara luta entre a opinião nacional e o poder. A imprensa passa a 

representar, eminentemente, a política nacional, servindo como estimuladora dos 

ataques dos deputados ao Imperador e ao seu ministério. E neste propósito, os 

jornais, que cresciam em quantidade e qualidade, não poupavam em matéria de 

audácia.  

                 Num país como o Brasil do final dos anos 20 e início dos anos 30 do 

século XIX, “a liberdade é como vinho simbólico do sangue redentor, que, embora 

sacrossanto, não deixa, todavia, de poder embriagar”.49 E, embasando-se neste 

enunciado, fica claro o porquê de homens como Joaquim Gonçalves Ledo e José 

Clemente Pereira – adeptos de um liberalismo mais radical que, fundamentado no 

indivíduo, transforma o soberano apenas no executor da vontade dos cidadãos, 

expresso numa assembléia de representantes – terem sido afastados e exilados, 

pois os seus discursos e a repercussão desses na imprensa desagradaram ao 

Imperador, à altura do dia da Aclamação, em 12 de outubro de 1822. 

                                            
48 ARMITAGE. João. A História do Brasil. Desde o Período da Chegada da Família de Bragança em 
1808. Até A Abdicação D. Pedro 1o em 1831. 2a Edição. Rio de Janeiro. p. 179. 
49 BARRETO. Tobias. “Política Brasileira”. In: Estudos de Direito e Política. Instituto Nacional do Livro. 
Ministério da Educação e Cultura. Rio de Janeiro. 1962. p. 120. 
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                 De fato, sob herança do Antigo Regime, os “brasilienses”, liderados por 

Gonçalves Ledo e José Clemente e favoráveis à proposta de Aclamação de D. 

Pedro I como Imperador Constitucional do Brasil, foram vítimas de uma devassa 

justamente nos anos de Constitucionalismo. Liderados por José Bonifácio, os 

“Coimbrãos”, que se recusavam a subordinar completamente o Soberano à vontade 

de uma Nação e mentores da cerimônia de Coroação solene do Soberano como “D. 

Pedro, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador 

Constitucional e Defensor perpétuo do Brasil, desarticularam o grupo brasiliense, 

com o fechamento de jornais, prisões e deportações, sob a acusação de 

demagogos, anarquistas e republicanos”.50 

                 Percebe-se no Brasil político daqueles anos uma nítida dualidade, em que 

conviviam lado a lado o tradicional e o novo, o absolutismo e o liberalismo... E foi 

nessa conjuntura que D. Pedro nasceu e viveu, governou e desgovernou; e também 

foi nessa conjuntura que surgiu, ou pelo menos se expandiu, a imprensa no Brasil, 

com base no decreto de 18 de junho de 1822, que vingou até 1823 e que, num 

primeiro momento, regeu a liberdade de imprensa no Brasil. Nesse decreto se lia: 

“nenhum escrito, de qualquer qualidade, volume e ou denominação [estava sujeito] à 

censura, nem antes, nem depois de impressos” 51, quer dizer, podia-se escrever e 

publicar livremente a respeito de tudo e de todos.  

                 Para Manoel Bomfim, é só em 1826 que começam a surgir as sérias 

críticas ao governo, uma vez que com a existência dos partidos Português e 

Brasileiro ou Patriota, começou a atuação radical e oposicionista  desse último, 

alimentado por um forte nacionalismo que se definia, basicamente, por uma franca e 

obsessiva xenofobia ao bragantismo. “Nunca, em tempo algum, em nenhum país 

teve a imprensa o prestígio de que gozavam os jornais oposicionistas do Brasil 

dessa época, afirma Armitage, (...) essa foi a corrente que levou a oposição à vitória 

de 7 de Abril.”52 

                 Na chegada dos anos 30, o Brasil contava com cinqüenta e quatro 

periódicos (dos quais se têm informações), um número considerável para um país 

que há dez anos tinha apenas A Gazeta, do Rio de Janeiro. Só nessa cidade havia 

                                            
50 MACHADO. Humberto F. NEVES. Lúcia M. B. P. “Portugueses ou Brasileiros?” In: O Império do 
Brasil Ed. Nova Fronteira. Rio de Janeiro. 1999. p. 86. 
51 Idem, p. 87. 
52  BOMFIM. Manoel. “A reação da nacionalidade”.In: O Brasil Nação. Realidade da Soberania 
Brasileira.  Ed. Topbooks. 2a Edição. Rio de Janeiro. 1986. p. 121-122. 
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16, sendo a maioria deles liberal. Bomfim nos fala em cinqüenta e três periódicos 

ativos na luta política, sendo quarenta e três de oposição e onze ligados ao 

governo.53 

 
“À Aurora Fluminense e à Astréia, severas nas críticas mas buscando 
guardar regras de decência e polidez, juntaram-se em fins de 1829 a Nova 
Luz Brasileira (em substituição à Luz Brasileira) e, em fins de 1830, o 
Republico, sem maior cautela nas acusações, bisbilhoteiros e atrevidos, mal 
encobrindo planos de agitação popular e subversão da ordem pública. As 
campanhas dos jornais de João Clemente Souto e de Evaristo ficaram num 
plano de pregação das doutrinas liberais e de censura a erros e desmandos 
do governo, sem nenhum intuito revolucionário, e só afinariam por esse 
diapasão na fase paroxística dos acontecimentos, depois da viagem do 
imperador a Minas Gerais. Já o Nova Luz, dirigida por João Batista de 
Queirós, desde o seu aparecimento discutia questões de fundo mais social 
do que político, apontando a nefasta influência dos escravos sobre a 
educação das crianças, pugnando pela liberdade dos homens de cor, 
sobretudo dos mulatos, a favor dos “cabras”  espezinhados pelos 
“brancalhões”, atacando não só os portugueses –  “canalha recolonizadora” 
–  como os estrangeiros em geral, de preferência os franceses –  a “racaille 
francesa”. O mesmo tom jacobino, nativista, mas particularmente lusófobo, 
feria o Repúblico, do jovem Antônio Borges da Fonseca, que tão grande 
participação iria ter nos meses crepusculares do reinado de D. Pedro e 
trouxera do Nordeste a prevenção e o ódio contra o antigo colonizador, ali 
porventura mais vivos do que em qualquer outro ponto do país”. 54 

 

                 Como vimos, a imprensa cresceu e expandiu as idéias que, violentas ou 

não, reforçaram a crise interna do país e, conseqüentemente, se opunham à política 

adotada por D. Pedro. Em princípio, toda liberdade ainda não estruturada em bases 

sólidas sofre pelos excessos de alguns e pela omissão de outros, e tal era o caso do 
Repúblico que não poupava nem media palavras nos seus ataques aos 

portugueses, incluindo entre eles o Imperador.  

                 Interessante também notar que a força da comunicação ultrapassava as 

barreiras impostas pelas distâncias entre as longínquas províncias do interior. 

Estamos falando da província de Goiás, mais exatamente do seu primeiro jornal, A 

Matutina Meiapontense. A sua primeira edição data do dia 5 de março de 1830, o 

que para o nosso estudo é um verdadeiro achado. Encontramos publicações dos 

jornais do Império, em sua maioria os da capital, veiculados nesse periódico, além 

de notícias estrangeiras, principalmente da guerra portuguesa, publicadas aqui, em 

Goiás, de 1830 até 1834, exatamente os anos mais críticos relacionados com nossa 

                                            
53 BOMFIM. Manoel. “A reação da nacionalidade”.In: O Brasil Nação. Realidade da Soberania 
Brasileira.  Ed. Topbooks. 2a Edição. Rio de Janeiro. 1986. p. 124. 
54 Sousa. Otávio T. A Vida de D. Pedro I. In: História dos Fundadores do Império do Brasil.Vol IV. 
Tomo III. 3a Edição. Ed. José Olympio. Rio de Janeiro. 1957. p. 883-884. 
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pesquisa.Tais notícias, obviamente, chegavam aqui com alguns meses de atraso. 

Mas o interessante é notar e saber que elas chegavam, tornando-se parte das 

conversas, senão de toda a população, ao menos da elite da mesma.  

         
 

2.5. A morte de Líbero Badaró 

 

                  Para concluir nossas considerações sobre os problemas internos 

vinculados à abdicação, há que mencionar ainda o assassinato do jornalista Líbero 

Badaró, ocorrido em 20 de novembro de 1830. Nascido na Itália, trabalhava no O 

Observador Constitucional de São Paulo. Esse fato – somado às suspeitas da 

existência de um Gabinete Secreto, que tinha como principal figura o melhor amigo 

do Imperador, Gomes da Silva, o Chalaça, à demissão do Ministério do Marquês de 

Barbacena e às crises de popularidade e oposição a D. Pedro I – veio a agravar 

mais a situação de crise generalizada, que culminou com o fim do 1º reinado: 

 
“O Doutor João Baptista Badaró, illustre Medico, e Redactor do Observador 
Constitucional de São Paulo, já não existe! (...) O pranto dos amigos da 
Liberdade corre sobre seu tumulo, e a gratidão que triste e saudosa o cobre 
de flores e de loiros, deseja levantar um momento á sua memória. (...) O 
Doutor J. B. L. Badaró nasceu no fim do século passado em Laigueglia 
pequena Villa marítima da ribeira occidental do atual Ducado de Genova, 
que naquele tempo formava a República Lingurá. (...) O Jovem Badaró fez 
seus estudos Médicos na Universidade de Pavia, na qual assim como na de 
Turim, adquerio o titulo de Doctor em Medicina. (...) mas a curiosidade 
juvenil, o amor da instrucção, e desejo de respirar o ar de um país livre, e de 
colher com sua mesma maõ as innumeraveis e bellas producções naturais 
que este offerece, o fizeraõ expatriar-se, e vir á Capital do Brasil, sem que a 
isto outra coiza o rezolvêra senão a sua espontânea vontade, e sendo 
mesmo a sua viagem contra a vontade de seus parentes que lhe 
preparavaõ em sua Pátria um cazamento mui vantajoso. (...) Resolvendo-se 
depois passar á S.Paulo para ali se estabelecer por algum tempo, 
exercendo sua profissão medica, e aproveitando a occazião de fazer novas 
colecçoens, transferio para ali sua residência. (...) O enthusiasmo da 
mocidade Brasileira que para ali afluía a uma scholla nascente, trazendo por 
assim dizer a flor e o sumo das doutrinas Liberaes de todas as partes do 
Império, communicou-se ao seo espírito e abalou seo coração que sempre 
ardêra pelo amor da Liberdade, (...).Ainda que pouco versado na lingoa do 
Paiz encarregou-se da redação de um novo jornal em sentido Liberal, e com 
moderação de decência fez soar por toda parte o grito da Lei, da ordem e 
do dever. O Brasil accolheo das mãos de um Extrangeiro o Obeservador 
Constitucional.(...) Na noite do dia 20 de Novembro d’este anno terminou 
antes do tempo a sua gloriosa e útil existência, e cobrio de luto a Cidade de 
S. Paulo. Um tiro de pistola desfeixado atrahiçoadamente ao seu ventre, e 
que sem offender-lhe muito os intestinos dilacerou um ramo de artéria lliaca, 
e deo lugar a uma hemorragia interna, o-arrebatou depois de 24 horas de 
sofrimento, deste mundo para a Pátria dos Justos na idade de 32 
annos!...Que perda!...O Brasil seria inconsolável se ao leito ensangüentado 
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da morte não aprendesse,da boca do Martir expirante, a mitigar sua magoa 
e a persuadirse de que o homem morre, mas a Liberdade fica. (...) Hum 
Povo inteiro o chora: hum Povo inteiro o quer vingar! Terás, sim, terás 
vingança!”55 (Do Farol) 

 

                 Em que pesem as palavras inflamadas do articulista, com certeza um 

liberal exaltado, elas nos transmitem as respostas às perguntas formuladas no 

soneto se que segue, infra-escrito em apologia ao jornalista.  

 
 

Soneto 

 
Morreste, ó Badaró, assassinado, 

Por um monstro traidor (da Pátria injúria!) 

Levado foi teu corpo à sepultura 

Com mais honras que um déspota c’roado. 

Pelo delito atroz será vingado 

Com a pena da lei, pena a mais dura, 

Esse Nero de orrenda (sic) catadura, 

Que um assassino fez premeditado... 

Tremem o Céo de tanta atrocidade! 

Vingansa (sic) clama um Povo justiceiro 

Pelo Mártir da Santa Liberdade. 

Da Pátria não existe o Granadeiro!!... 

Ou morre o protetor da iniqüidade, 

Ou nada em sangue o Povo Brasileiro. 

(Do Repúblico)”.56 

 

                 Claro fica, mediante o próprio documento, o porquê de ter sido a morte de 

Badaró motivo para tantos falatórios. Agora, seria o Imperador o “Protetor da 

iniquidade?” Nada, quanto a isso, podemos afirmar. Mas o seu assassinato 

aconteceu num momento de grave insatisfação e agitação popular e os nativistas 

não perderam a oportunidade de lançar mão daquele acontecimento em favor de 

seus propósitos.  

                                            
55 MATUTINA MEIAPONTENSE. 24 de fevereiro de 1831. Quinta-feira. Número 142.p. 2-3-4. 
56 MATUTINA MEIAPONTENSE. .Sabbado 26 de fevereiro de 1831. Número. 143.p. 4. 
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                 De fato, ante a situação de crise generalizada, Badaró era a voz dos 
maiores defensores dos ideais de liberdade, hauridos na Revolução Francesa, entre 
os quais Evaristo da Veiga, José Clemente Pereira, Gonçalves Ledo. Era o 
propagador dos sinais dos novos tempos, isto é, de substituição do Absolutismo pelo 
Constitucionalismo. Até com esse acaso D. Pedro deparou-se: o assassinato de um 
“mártir da Liberdade” nos anos em que ele era tachado – por uma imprensa ferrenha 
e atuante e por uma elite descontente57 – de autocrata. O acontecimento repercutiu 
negativamente sobre a imagem desgastada do Imperador: 
 

“À péssima situação financeira do Estado, o comportamento autocrático de 
D. Pedro I e de seus ministros, e seu envolvimento na política portuguesa58, 
sua desregrada vida pessoal, o fracasso da aventura expansionista na 
Cisplatina, o privilégio concedido aos lusitanos com nomeação e promoção 
dos oficiais militares e administrativos, tudo corroía inexoravelmente o 
prestígio do jovem soberano”.59  

 

               Tamanha era a insatisfação e o descrédito popular que, durante a viagem 
que fez a Minas gerais, – pois o abismo entre o governo e a nação se aprofundava 
em toda parte, agravado pelos fortes atritos com a Câmara e com a opinião pública, 
os quais deixavam evidente a impopularidade do Imperador e a evidente situação 
que só se resolveria pela Revolução60 __ o Imperador foi recebido em muitas 
cidades mineiras com extrema frieza e, em algumas, teve que acompanhar, em vez 
de Vivas ao Imperador, “homenagens fúnebres ao jornalista e democrata italiano 
Líbero Badaró”.61       

                                            
57 Segundo Mário Maestri, a incompatibilidade entre a poderosa classe dos grandes comerciantes e 
plantadores escravistas, que formava a facção hegemônica do bloco social dominante do novo 
Estado, em sua maioria representada na Câmara dos deputados, representando o Poder Legislativo, 
e o Imperador, deveu-se, sobretudo, à adesão deste último às reivindicações inglesas de abolição do 
tráfico transatlântico de escravos, o que também somaria como fator de sua queda. Ver: MAESTRI. 
Mário. “A Queda de D. Pedro I e o Período Regencial” In: Império - Uma História do Brasil.Ed. 
Contexto.São Paulo. 1997. p. 57.  Assim como VIANNA.Oliveira. O Acaso do Império. Ed. Livraria 
José Olympio. Rio de Janeiro. 1959. p. 73. Citando: “O pensamento emancipador e abolicionista não 
se propagou, nem venceu, sem tropeços, nem oposições. Ele ia ferir interesses poderosíssimos, para 
que fizesse o percurso através do nosso caminho político em tranqüilidade e imune. Teve, ao 
contrário uma rude oposição da nossa grande aristocracia rural – a classe mais rica do país, senhora, 
pode-se dizer da melhor parte da fortuna privada nacional e, o que é mais, a detentora de todo o 
prestígio eleitoral da época”. Embora o autor esteja tratando de um período posterior ao que aqui nos 
atemos, a descrição desta classe afortunada e hegemônica compatibiliza-se inteiramente com o 
mesmo grupo hegemônico do Primeiro Reinado. Se não são os mesmos homens, são os filhos 
daqueles. 
58 O que para nós é o fator principal, de cunho externo, da Abdicação de D. Pedro I. 
59 MAESTRI. Mário. “A Queda de D. Pedro I e o Período Regencial” In: Império - Uma História do 
Brasil.Ed. Contexto.São Paulo. 1997. p. 57. 
60 PRADO. Caio Jr. “A Revolução” In: Evolução Política do Brasil – Colônia e Império.Editora 
Brasiliense, São Paulo. 1a Reimpressão da 21a Edição. 1999. p. 63. 
61 MAESTRI. Mário. “A Queda de D. Pedro I e o Período Regencial” In: Império - Uma História do 
Brasil.Ed. Contexto.São Paulo. 1997. p. 60. 
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                 Como pudemos notar, a abdicação de D. Pedro não foi um acontecimento 

isolado e por si só explicável. Não foi também o resultado de uma única 

circunstância em desconexão com o governo ou com o Imperador. Na verdade, o 

desencadear do 7 de Abril foi o resultado de um processo de crise,  que surgiu antes 

mesmo da Independência, tal como o sentimento antilusitano generalizado, presente 

nos movimentos separatistas, precursor da forte oposição entre portugueses e/ou 

brasileiros adotivos e brasileiros natos. Além, é claro, da forte atuação da imprensa 

em defesa da opinião pública e em oposição ao governo; como também da ação 

política do Imperador mediante a Constituição.  

                 Em suma, convém frisar que, mesmo diante das crises de popularidade 

do Imperador – que se aguçam a partir de 1823 –, a ingerência deste na política 

interna de Portugal não deixava mais dúvidas. A situação nacional era crítica, e D. 

Pedro, racional e conscientemente, percebeu (ainda durante a viagem a Minas 

Gerais) que o melhor era abdicar, salvando assim os dois tronos, uma vez que estes 

lhe haviam sido assegurados, durante as negociações para o reconhecimento da 

Independência do Brasil por Portugal, como demonstramos no primeiro capítulo e do 

que ainda voltaremos a tratar no próximo, aliás, também, com o propósito de 

comprovar a hipótese/tese que sustentamos.  

 

 

2.6.O Desfecho 

 

2.6.1. O Brasil pós-Abdicação 
 

                 “A  pedra  rolou  do  alto  da  montanha, e não se sabe onde irá parar”.62 

O tempo aqui é o do pós-abdicação de D. Pedro I. E a pedra que rolou do alto da 

montanha, assinalou Evaristo da Veiga, trata-se dos anos de anarquia que se 

presenciaram após aquele 7 de abril de 1831. O documento registra posteriormente 

informações sobre um Estado em profundas mutações administrativas, juntamente 

                                            
62 AZEVEDO.Moreira. “Motim Político de 3 de Abril de 1832 no Rio de Janeiro”. In: REVISTA DO 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO.Tomo XXXVII. Departamento de Imprensa 
Nacional. Rio de Janeiro. Brasil. 1953 p. 368-381. 
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com uma crise violenta de ideais e convicções partidárias que se passa a presenciar 

no seio de uma nação que 

 
“cantava victoria do seu triumpho, e saudava o anjo da liberdade que 
avoejava no céo do cruzeiro do sul; estavam os brasileiros unidos no altar 
da pátria, e immenso era o regosijo porque nenhuma nódoa de sangue 
tingia o estandarte da liberdade; não se contavam victimas, e esplendida 
era a victoria; a nação erguera-se, e protestando contra o passado 
determinaram os brasileiros apagar os ódios, esconder os 
resentimentos,(sic) esquecer as vinganças, e unirem-se todos pelos laços 
da nacionalidade e do patriotismo”. 63 

 

                 O desfecho da Abdicação, como assinala Manoel Bomfim, foi frustrado e 

incompleto.64 O fim último e principal a que se prestaram os revolucionários estava 

na conquista da nacionalidade e na mudança, roubados no 7 de setembro. E o que 

se conseguiu com esse desfecho “sem nenhuma nódoa?” A continuidade das 

instituições monárquicas e a anarquia social... A revolta daqueles que viram os 

moderados no poder repetir as mesmas ações do passado. 

 
“Os verdadeiros revolucionários (exaltados, sim, na consciência desses 
motivos íntimos) não se podiam contentar com o desfecho írrito e 
antinacional que os moderados lhe deram, ansiosos de fazer da revolução o 
simples repasto das suas curtas ambições. Qualquer que seja o resultado 
de uma revolução liberal, há sempre, conduzindo-a, a intuição de uma 
conquista a realizar e de uma classe a substituir; e a revolução está 
frustrada, se os efeitos não correspondem a esta mesma intuição”.65 

 

                 A organização do novo governo reproduziu exatamente esse quadro: o do 
confronto dos moderados versus exaltados, os então antigos aliados na luta contra 
os desmandos D. Pedro I. A Câmara dos Deputados, que atuou tão decisivamente 
para a Abdicação, também revoltou-se contra o novo governo, formado basicamente 
pelo partido moderado: Evaristo da Veiga, Feijó, Vasconcellos, Vergueiro, Lino 
Coutinho e outros – os organizadores da sociedade defensora da independência 
nacional. Enquanto os exaltados conclamaram a República, desejando estabelecer 
nova organização política, “clamaram pela liberdade, mas não pela ordem”. À sua 
frente estava o ex-deputado das Cortes de Lisboa, Cypriano José Barata de 
Almeida, redator da Sentinela da Liberdade.66 

                                            
63 Idem, ibidem.  
64 BOMFIM. Manoel. O Brasil Nação. Realidade da Soberania Brasileira. Editora Topbooks. 2a Edição. 
1996. p. 142, 
65 Idem, p. 139. 
66 AZEVEDO.Moreira. “Motim Político de 3 de Abril de1832 no Rio de Janeiro”. In: REVISTA DO 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO.Tomo XXXVII. Departamento de Imprensa 
Nacional. Rio de Janeiro. Brasil. 1953.p. 369. 
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“A eleição do novo governo originou maior conflagração de idéias e 
opiniões; renhida tornou-se a luta política, as ambições despertaram-se, 
houve vencedores e vencidos, contentes e descontentes; (...) a fermentação 
dos ânimos, os motins políticos e militares que se tinham seguido ao 
acontecimento de 7 de abril, a exacerbação da imprensa (...)”.67 

 

                 Num outro documento, o Dr. Moreira de Azevedo nos fala do estado de 

anomalia em que a revolução sem sangue deixou o país. Na verdade, o sangue 

correu após a revolução: 

 
“Depois da revolução de 7 de Abril de 1831 entrou o país em uma situação 
de anomalia: surgiram desordens nas províncias; no Pará é deposto o 
presidente; a comarca do Rio Negro revolta-se e separa-se d’aquela 
província; no Maranhão os rebeldes guiados por Antonio João Damasceno 
commettem depredações; no Ceará há a revolta de Joaquim Pinto 
Madeira68; em Pernambuco as sedições de 14 de setembro  e 15 de 
novembro de 1831, e 14 de Abril de 1832; a província das Alagoas é 
assolada e despovoada pela guerra civil de Panellas; na Bahia proclama-se 
a ephemera república de São Félix em fevereiro de 1832, e na própria 
capital do Império, em presença do governo geral, subleva-se a força militar 
em julho de 183169, há o motim do Theatro70 de setembro, a sedição da 
guarnição da Ilha das Cobras71 em outubro do mesmo ano, os motins de 372 
e 17 de Abril de 183273, e todas as horas, todos os dias levantam-se novas 
ameaças, novas desordens, temores, preocupações e perigos”.74 

 

  E o ex-Imperador, antecipando o confronto, abdicando estrategicamente, 

contribuiu para esse resultado. Para Bomfim, a sua retirada em vez do confronto ou 

da resistência, foi um grande mal.  

 
“Admitir que bastava o afastamento do príncipe, era fazer o próprio jogo 
dele, que, verificando a situação, reconhecera a necessidade de, mais uma 

                                            
67 Idem, p. 369. 
68 NOGUEIRA. Paulino. “Execução de Pinto Madeira perante a História”. In: REVISTA 
TRIDIMENSIONAL DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO.Tomo L. Rio de 
Janeiro. 1887. 
69 AZEVEDO. Moreira de. “Sedição Militar de julho de 1831 no Rio de Janeiro”. In: REVISTA 
TRIDIMENSIONAL DO INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁPHICO E ETHNOGRAPHICO DO 
BRASIL. Tomo XXXVII. Rio de Janeiro. 1874. 
70 AZEVEDO. Moreira de. “Os Tiros no Theatro. Motim Popular no Rio de Janeiro”.In: REVISTA 
TRIDIMENSIONAL DO INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRAPHICO E ETHNOGRAPHICO DO 
BRASIL. Tomo XXXVI. Rio de Janeiro. 1873. 
71 AZEVEDO. Moreira de.  “Sedição Militar na Ilha das Cobras em 1831” In: REVISTA DO INSTITUTO 
E GEOGRAFICO BRASILEIRO. Rio de Janeiro. 
72 AZEVEDO.Moreira. “Motim Político de 3 de Abril de1832 no Rio de Janeiro”. In: REVISTA DO 
INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO BRASILEIRO.Tomo XXXVII. Departamento de Imprensa 
Nacional. Rio de Janeiro. Brasil. 1953. 
73 AZEVEDO. Moreira de. “Motim Político de 17 de Abril de 1832 no Rio de Janeiro”. In: REVISTA 
TRIDIMENSIONAL DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETHNOGRAPHICO DO 
BRASIL. Tomo XXXVIII. Rio de Janeiro. 1875. 
74 AZEVEDO. Moreira de. “O dia 30 de Julho de 1832. Memória lida em sessão do Instituto histórico 
no anno de 1877 pelo sócio effectivo. In: REVESTITA DO INSTITUTO HISTORICO GEOGRAFICO E 
BRASILEIRO. Tomo XLI, P. II. Rio de Janeiro. 1877. p. 30. 
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vez, transigir, a fim de salvar o regime na sua dinastia. E ele transigiu em 
1831, como em 21. Então, transigira – ficando; agora transigira –  
partindo”.75 

 

                 Era o Imperador agindo com o máximo de consciência possível que faltou 

aos moderados, ao não perceberem o verdadeiro sentido da revolução e 

contribuírem, ainda que inconscientemente, para que a mesma fosse frustrada. Não 

bastava o afastamento do Príncipe, nem tão somente a ascensão de um rei 

verdadeiramente brasileiro (mas que mantinha a continuidade dinástica portuguesa, 

como quis D. Pedro). As desordens do pós 7 de abril demonstraram que não 

bastava apenas isso. E não podemos culpar completamente os moderados. Para se 

alcançar a mudança de governo, as mudanças institucionais... Antes, é necessário 

que ocorram as mudanças estruturais, é necessário que existam alterações 

conjunturais; e a sociedade brasileira caminhava a passos lentos rumo à conquista 

real da nacionalidade.  O  Primeiro  Reinado  foi o tempo do próprio aguçar dos 

ânimos.  

  Mas, como o próprio desfecho da Abdicação demonstrou, ainda não era a 

hora... E a questão da nacionalidade não pode ser tema concluído no 7 de abril, se é 

que se pode concluir alguma coisa neste sentido. 

 

 

2.6.2. D. Pedro: O 7 de setembro e o 7 de abril 
 

               Uma vez dotada da função de “representação do mundo das relações 

sociais” e, assim, capaz de transferir para a ciência a “figura do sujeito, a narrativa 

se impõe – como discurso narrativo capaz de reconhecer a presença do sujeito no 

ato de formulação científica”.76 Bem, é exatamente esse sujeito (D. Pedro I) que aqui 

nos intriga. Observando e analisando a forma como o então Imperador do Brasil foi 

retratado nos jornais do Império – (A Aurora Fluminense, O Republicano, O Astréa, 

etc.), aos quais temos acesso através das reproduções do A Matutina Meiapontense 

–, algo nos chamou a atenção. 

                                            
75 BOMFIM. Manoel. O Brasil nação. Realidade da Soberania Brasileira. Editora Topbooks. 2a Edição. 
1996. p. 141. 
76 BOMENY. Helena. “Encontro Suspeito: História e Ficção”. In: Revista de Ciências Sociais. Rio de 
Janeiro. Vol. 33. Número 01. 1990. p. 92. 
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  Na verdade é como se existissem dois Pedro I, um antes e um depois do 7 

de abril ou, melhor dizendo, um D. Pedro do 7 setembro e um D. Pedro do 7 de abril.  
Há o herói da independência e o traidor da pátria. A mesma pessoa (?) ganha 
adjetivos diferentes em um período muito curto de tempo, apenas nove anos. 

  Aquele, símbolo da libertação, figura inseparável da imaginação popular, 
da memória e, por que não, da emancipação política nacional... Afinal, o 7 de 

setembro representava o momento da fundação da Nação77; “expressão da união de 

diversos grupos sociais em torno da figura do príncipe”; até quando fora assim 
memorado? O 7 de abril rompeu com este momento, ao revelar, como conseqüência 

do descrédito das elites políticas nas falas e ações do Príncipe, a situação de 
discórdia, ampliada pelo forte movimento nativista empolgado pelos ideais liberais do 
Rio de  Janeiro pós-1830, entre brasileiros e portugueses, e a constante 

incompatibilidade de idéia e de vontade política do Executivo e do Legislativo. Sim, 
“a Abdicação, aceita sem hesitação, assinalava um marco na construção da 

nacionalidade, dela retirando, ainda que parcialmente, as marcas do domínio 

português”. 78 
                Ousaríamos até falar de memória de uma nação, de um povo que começa 

realmente a se sentir como tal, uma memória que vinha se construindo desde o 7 de 
setembro de 1822, para então se concretizar como memória nacional no ou a partir 
do 7 de abril, sob a égide simbólica da Nação que se funda não mais pelas mãos de 

um português, mas pela simples presença de um “príncipe menino” que “nascera  no 

Brasil e aqui seria educado. Afasta-se, assim, o espectro do absolutismo, da 

anarquia e da recolonização”.79 Afasta-se, mais não elimina esses fantasmas que, 

como vimos no item anterior, continuam existindo, embora com outras roupagens. 
                 Antes do 7 de abril, temos um D. Pedro ainda digno de confiança dos 

brasileiros – apesar dos constantes problemas apresentados na forma de lidar com o 
Seu Ministério, das pendengas rotineiras com a Câmara, da discussão liberal que a 
cada ano se alongava, da política econômica em recessão, da questão portuguesa e 

das desconfianças que a ingerência nestes assuntos gerava nos brasileiros, das 
lutas portuguesas perenes e da progressiva impopularidade do Imperador, desde a 
dissolução da Constituinte de 1823. 

                                            
77 SANDES. Noé F. A Invenção da Nação: entre a Monarquia e a República. Ed. UFG. Goiânia.  2000. 
p. 09. 
78 Idem, p. 73. 
79 SANDES. Noé F. A Invenção da Nação: entre a Monarquia e a República. Ed. UFG. Goiânia.  2000. 
p. 73. 
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“(...)__ Se he certo que com o Rei se muda o povo__ temos as mais bem 
fundadas esperanças, que o Generoso exemplo, e influência do Nosso 
Imperador Converterá os Lobos em Cordeiros para que todos no Brasil 
sejão Contitucionaes legítimos sem muda e sem fingimento (...)”.80 

 

                 Mesmo sobre os rumores, tão presentes durante os anos próximos da 

Abdicação, que declaravam os atos do Imperador inconstitucionais, ainda existiam 

vozes que o defendiam: 

 
“(...) Há infelizmente no Brasil uma cabala, que trabalha incessantemente 
por persuadir aos Povos, que S. M. o Imperador diz uma coisa e sente 
outra; que Proclamou, jurou e Mandou jurar a Constituição (...) 
Pernambucanos, a Constitucionalidade do Imperador não carece de mais 
provas (...)”.81 

 

                 De “monstros” são chamados os que “acuzam (sic) ao Monarca de ter 

empatado o andamento dos negócios constitucionais”, com relação ao Art. 61, a que 

o Senado resistiu em 1827, e no que D. Pedro teria consentido. Após a acusação 

publicada, vêm os pedidos de “desculpas”: 

 
“(...) Como acarretar tanta odiozidade (sic) sobre a pessoa sagrada e 
inviolável do Imperador? (...) O nosso Imperador é um ente passivo, ele só 
obra e só pode obrar o bem; (...) Todo o mal do Governo da Boa Vista, é do 
Gabinete Secreto”. 82 

 

                 O Brasil era enaltecido como uma nação sem males e, por estar a “legoas 

(sic) de distâncias do Despotismo”, e se este insistia em levantar-se, a culpa era do 

Gabinete Secreto. Até então, o Imperador não portava  em sua fronte nenhuma 

mácula, era um cordeiro sem mancha: 

 
“(...) Ah! Brasileiros somos livres! Tremulando sempre sobre os nossos 
Estandartes a Constituição com o Imperador seremos felizes, porém sem 
elle, e sem ella, desenganai-vos: vossa desgraça é certa. (...) Ah minha 
doce Pátria! Brasileiros! Defendamos a Constituição com o Imperador, 
corramos às armas se necessário for (...)”.83 

 

                 Publicado no A Matutina no dia nove de abril, muito antes a Estrela 

Mariuense já havia editado tal texto de elogio ao Imperador e à Constituição, assim 

como ao Brasil livre. Claro fica também que se trata de um jornal governista. 

                                            
80A MATUTINA MEIAPONTENSE. Quinta-feira. 2 de dezembro de 1830. Número 106 p. 03. 
81A MATUTINA MEIAPONTENSE. Terça-feira. 15 de fevereiro de 1831. Número 138. p. 04. 
82A MATUTINA MEIAPONTENSE. Terça-feira. 23 de dezembro de 1830 Número117.  p. 2-3. Extracto 
do Repúblico. 
83A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sábado. 9 de abril de 1831. Número 161. p. 03. 
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Todavia, o mais interessante é que, em tempos tão próximos ao 7 de abril se 

louvasse o Imperador e que em dias não muito distantes do pós 7 de abril ele fosse 

abominado por todos e em toda parte.  

                 A partir do 7 de Abril ... Temos um D. Pedro ex-Imperador do Brasil, 

 
“(...) Iludido por pérfidos conselheiros, e entregue a huma facção, que ainda 
esperava recolonizar o Brasil, perdeo a confiança da Nação, que o eleva ao 
Throno, e pertinaz em seus negros  projectos criou o abismo em que se 
precipitou (...)”.84 

 

                 De fato, passados quarenta e três dias da Abdicação, a notícia chega a 

Meyaponte, e o juiz de paz, Joaquim Álvares de Oliveira iniciou suas memórias 

falando de um príncipe que se fez Imperador pela confiança de uma Nação (grifo 

nosso) e, pelos seus próprios erros, ao não perceber que, como aconteceu com 

Carlos X ao abdicar ao trono francês e contribuir para com os altos ventos 

alcançados pela bandeira do Liberalismo em 1830, 

 
“(...) Hum Ministério, que nutria sentimentos diametralmente oppostos aos 
interesses da Nação, não podia firmar seu poder, sem recorrer a medidas 
extraordinárias, e violentas!”.85  

 

                 Ora, o Príncipe que em 1822 torna-se herói de uma nascente nação,... 

 
“(...) Este Príncipe que outrora Proclamou – Os Reis são legítimos quando 
governão pela Constituição – A resistência do Povo he a âncora que pode 
salvar os Reis do abismo, em que pode lançar ao despotismo – Não se 
deve obedecer a outro governo, que não seja o estabelecido pela Const. – o 
Perjúrio do Rei a Constituição exige resistência da Nação – Quis (sic) ser 
aclamado Imperador Absoluto, e cessou de Imperar”.86 

 

                 E o herói tornou-se o vilão, não era mais digno de veneração a um povo 

com sentimento nacional conquistado – como queria e acreditava os redatores dos 

principais jornais e os atuantes políticos do Império dos dias imediatamente 

posteriores ao 7 de Abril. Enquanto filhos de um território “livre da soberania de 

qualquer outro Estado”87 e de uma Nação com população unida tanto por “laços 

materiais como espirituais, bem como conscientes daquilo que os distinguem dos 

                                            
84A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sábbado. 21 de maio de 1831. Número 179.  p. 05. 
85A MATUTINA MEIAPONTENSE. Terça-feira. 7 de dezembro de 1830. Número 108. p. 03. 
86A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sábbado. 21 de maio de 1831. Número 179p. 1-2. 
87 BONAVIDES. Paulo. Ciência Política. 10a  Edição. Revista Atualizada. Malheiros Editores. São 
Paulo. 1997. p. 87. 
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indivíduos componentes de outros grupos nacionais” 88; não queriam mais o 

Imperador estrangeiro. Agora tinham um chefe de Estado que, embora uma criança, 

era um Imperador verdadeiramente brasileiro... E se cantou um Hino à Pátria: 

 
“(...) Viva a Pátria, a Liberadade”, 
E viva Pedro Segundo, 
Os nossos representantes 
A Glória do Novo Mundo”.89 

 

                 Apesar disso, é preciso que se diga e que se reitere, para que fique 

gravado na memória, que abdicara sim, mas para salvar a honra: 
 

“(...) Eu me retiro para a Europa, saudoso da Pátria, dos filhos, e de todos 
os meus verdadeiros amigos. Deixar objetos tão charos (sic) he 
summamente (sic) sensível, ainda ao coração mais duro, mas deixa-los 
para sustentar a honra não pode haver maior glória. Adeos Pátria, adeos 
amigos, e adeos para sempre”. (D.PEDRO DE ALCANTARA DE 
BRAGANÇA E BOURBON).90 

 

               Aqui, fazendo uso da “história nacional” – sendo esta “um resumo fiel dos 

acontecimentos mais importantes que modificaram a vida de uma nação, dividindo 

os séculos em períodos” 91–, e da “memória histórica” – seqüência dos 

acontecimentos  dos quais a história nacional conserva a lembrança –, o Príncipe de 

1822 já não trilhava os mesmos caminhos daqueles anos. Os seus novos passos o 

conduziram à abdicação e, como acreditamos, a partir das ações circunstanciais que 

ensejaram os fatos, D. Pedro I quis o 7 de Abril ou,  como declarou Paula 

Beiguelman,92  ele forçou o 7 de Abril. Portanto, o texto acima mencionado para os 

seus contemporâneos certamente suscitou o efeito almejado por seu locutor. Mas, 

aos críticos da História, ou dos fatos, a sua despedida se torna bem menos 

saudosista quando se confirma que, há muito, um outro “destino” o incitava, a “luta 

pelo trono português, mesmo que não para si, mas para a filha, D. Maria da Glória”. 

Pobre D. Pedro, será mesmo que não sabia que: “(...) nada repugnava mais a 

opinião pública do que a ingerência do governo na questão portuguesa (?)”.93 

                                            
88 Idem, p. 79. 
89A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sabbado. 21 de maio de 1831. Número 170. p. 06 
90A MATUTINA MEIAPONTENSE. Quarta-feira. 25 de maio de 1831. Número 180.  p. 01 
91HALBWACHS. Maurice. “Memória Coletiva e Memória Histórica”. In: Memória Coletiva. Vértice. Ed. 
Revista dos Tribunais. São Paulo. 1990. p. 78 e 82.. 
92 BEIGUELMAN. Paula. Formação Política do Brasil. Ed. Pioneira. 2a Edição. São Paulo. 1076. p. 
236. 
93 SOUSA. Otávio T. “A Vida de D. Pedro I.” In: História dos Fundadores do Império do Brasil. Vol. IV. 
Tomo III. 3a Edição. Livraria José Oympio. Rio de Janeiro. 1957. p. 843. 
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                 E, a estas alturas, a única coisa que se confirmava era que, a um 

Imperador que se deixou vencer pela opinião pública, nem mesmo a proclamação 

feita ao povo e à tropa no Campo da Honra surtia os efeitos esperados (?). 

 
“(...) Poderia Eu attentar contra a Independência, que eu mesmo Proclamei 
sem ser rogado? Poderei Eu attentar contra a Const. Que vos Offereci, e 
convosco jurei? Ah Brasileiros! Socegai (...)”.94 

 

                 Ora, como sossegar um “povo unido” (?), ou melhor, como sossegar elites 

políticas desconfortadas com um Imperador que titubeava entre o velho (O 

Absolutismo) e o novo (O Liberalismo), entre a pátria natal (Portugal) e a pátria 

conquistada (Brasil)? Mas a pátria aclamava feliz, como descrevia A Aurora no Te 

Deum cantado em ação de graças pela ascensão ao trono do patrício Pedro II. 

Apesar disso, já então deixava escapar o redator: 

 
“(...) Tomem cuidado neste menino: não o deixem corromper: vigiem 
zelozmente (sic) a sua educação (...) o exemplo do seu pai pode-lhe ser 
muito útil, se souberem mostrar-lhe porque erradas veredas esse príncipe 
se desvairou, chegou a alienar de todo o amor dos brasileiros, e a tornar-se 
o objeto do ódio geral”.95 

 

                 E ao Imperador que partiu, no jornal do dia 13 de abril, as palavras nada 

tinham de nostálgicas: 

 
“(...) Deus lhe dê muita ventura longe de nós, longe de um povo, cuja 
felicidade podia ter feito, e que, aliás, depois de se ter sempre opposto á 
sua prosperidade, levou a borda do precipício (...)”.96 

 

                 E mais hinos e quadras se publicam no A Matutina em 7 de Abril. 

 
“Onde existe amor na Pátria”. 
Não se dá tempo servil: 
He prova desta verdade o dia Sete de Abril.” 97 

 

                 E as notícias alcançam o Velho Mundo. Paris, 12 de junho, do Globe and 

ataravellar: 

 
“(...) Huma notícia bem extraordinária nos chegou esta manhã do Brasil, 
nada he menos que a Abdicação de D. Pedro, em favor de seu filho D. 
Pedro, nascido a 2 de dezembro de 1825. (...) Fazem-se muitas conjecturas 

                                            
94A MATUTINA MEIAPONTENSE. Quarta-feira. 25 de maio de 1831. Número 180.  p. 05. 
95A MATUTINA MEIAPONTENSE. Quarta-feira. 25 de maio de 1831. Número 180. p.03. 
96A NATUTINA MEIAPONTENSE. Sabbado. 28 de maio de 1831. Número 182. p. 2. 
97A MATUTINA MEIAPONTENSE. Quinta-feira. 2 de junho de 1831. . Número 184. p. 02. 
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sobre este fato; entre outros temos ouvido dizer, que a chegada do 
Imperador à Europa, entra no projeto de lhe obter outro throno nesta parte 
do Meio da Europa chamada Hespanha. (...) Seria prematuro procurar 
determinar a influência, que este acontecimento exercia sobre o destino de 
Portugal, e do seu Soberano sem Nome. Mas não há risco de nos 
enganarmos, affirmando, a vinda de D. Pedro he de huma grande 
importância na situação atual do Reino”.98 

 

                 Ora, note-se que tranqüilidade nos transmitem as últimas linhas. O que 

páginas atrás escrevemos, se confirma. A Abdicação soava como uma possibilidade 

de mudança, de alteração da situação do reino de Portugal. Se os textos político-

jornalísticos assinalaram, ainda que sutilmente, tal conjuntura, o nosso trabalho se 

apresenta com insuspeitável credibilidade. 

                 E ainda, em Portugal, o jornal O Universal registrou notícias sobre um D. 

Pedro empenhado na guerra contra o irmão, e anunciava: 

 
“(...) Mas a Liberdade de Portugal ganhará bem pouco com a entromisação 
de D. Pedro. Quem não pode conter-se nos limites prescritos de hum 
Monarcha Constitucional, e se arriscou a perder um throno, levantando nos 
corações dos brasileiros, só por querer nutrir vãos caprixos (sic) não poderá 
ser um apoio firme para a Liberdade da Luzitania. Assim que ele se julgar 
seguro, mudará de tom, e arrogando pouco a pouco esses privilégios que 
hora concede para ganhar popularidade, fingindo se como entre nós amigo 
do que mais odeia, talvez o tenhamos de ver bem depressa senão tão ferós 
como D. Miguel, ao menos igualmente opressor do povo de que se 
proclama libertador; e se não fiser (sic) correr rios de sangue, porá todo o 
Reino em contribuição para saciar a sua ambição sem limites; o tempo no-lo 
mostrará”.99  

 

                 Interessante perceber como o discurso pós-Abdicação se torna cada vez 

mais depreciativo com relação a D. Pedro. A imprensa carioca não perdoava o 

Imperador, mesmo na sua investida em Portugal. O texto acima, produzido em 

Portugal e reproduzido em jornais do Rio de Janeiro e no nosso Matutina 

Meiapontense, soa como um alerta aos lusitanos, como um aviso de que o cordeiro 

transformar-se-ia em lobo, como aconteceu no Brasil. Eis a resposta àqueles que 

ousaram falar de restauração: 

 
“(...) taes são as pregações dos Caramurûs, sem se lembrarem que se D. 
Pedro loucamente tentar voltar ao Throno do Brasil, faria assolar todos os 
pontos do Brasil com a mais encarniçada Guerra Civil (...)”. 100                                                                    

                                            
98A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sabbado. 1o  de outubro de 1831. Número 236.  p. 04 
99A MATUTINA MEIAPONTENSE. Quarta-feira. 10 de outubro de 1832. Número 375. p.04. 
100A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sabbado. 10 de novembro de 1832. Número 384. p. 04. 
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   E o nosso famoso personagem alcança o mundo. A Gazeta Mercantil, de 

Buenos Aires, publicou um artigo extraído da Gazeta da França; a Matutina 

Meiapontense publica o mesmo artigo extraído de O Continentino. O texto é no 

mínimo interessante. Transcrevemos apenas um trecho, que julgamos mais 

relevante: 

 
“(...) Que commercio faz este D. Pedro de Reis, de Rainhas, de filhos, de 
filhas, de Liberalismo, e de Despotismo! (...) Usurpa, abdica, conquista 
Thronos com tanta fadiga, como se por seu nascimento não tivera tido um 
seguro. (...) Porém D. Pedro tem um vício, que lança em Gosto o seu irmão; 
a saber, a avidez de reinar. (...) De duas Monarchias, a que tinha direito, 
uma o expulsa por liberal, outra por déspota; terrível fatalidade”.101 

                                             

                 De fato, as idas e vindas do nosso D. Quixote – não coincidentemente o 

quarto, no Palácio de Queluz, onde nasceu e morreu D. Pedro, levava esse nome – 

surpreendia o mundo. Não podemos negar que suas ações, lutas e decisões o 

tornaram um homem no mínimo “curioso”. José Bonifácio o definiu de um modo mais 

inusitado, quando da sua morte em Queluz: “D. Pedro não morreu. Só os homens 

comuns morrem, não os heróis”.102 

                Também na Inglaterra uma carta fora escrita ao então Ministro dos 

Negócios Estrangeiros daquele país, Lord Palmerston, escrita por Guilherme 

Walsoer, em 1833, a qual  traz uma longa passagem sobre o nosso Pedro. Do jornal 

Verdade, a Matutina publica, e nós citamos trechos da longa carta que, dentre outras 

questões, analisa a ingerência de D. Pedro na política portuguesa: 

 
 “(...) Nunca Monarcha algum teve melhor oportunidade de fazer feliz uma 
Nação como D. Pedro (...). Um dos seus grandes erros quando esteve 
sentado no Throno Brasileiro, foi a creação de extensa aristocracia, tendo 
em vista sustentar antes o seu poder, do que della servir-se para ornamento 
do paiz. (...) Mas seu grande crime foi envolver-se nos negócios de 
Portugal, contra o seu juramento e interesses no Brasil. (...) Antes de ter ido 
a Minas Gerais, conheceu que a opinião popular se ia acabando, e foi então 
que pela primeira vez sentiu a força de censuras, porém não teve a 
sabedoria de confessar as suas loucuras, ou a coragem de emendar os 
seus erros. (...) Os brasileiros publicamente acusarão a D. Pedro de 
capricho, e não hesitarão declarar, que um espírito de amor próprio marcara 
todas as suas ações. (...) a ambição o engodou para a sua própria 
destruição no Novo Mundo, e a mesma visão, o mesmo espírito ainda para 
diante dos seus olhos, e o conduz para um semelhante desfecho dos seus  
projectos Europeos”.103 

                                            
101A MATUTINA MEIAPONTENSE. Quarta-feira. 3 de abril 1833. Número 425. p. 3-4. 
102 MACAULAY. Neill. D. Pedro I – A Luta pela Liberdade no Brasil e em Portugal. 1798 – 1834. Ed. 
Record. Rio de Janeiro. Trad. André Villalobos. 1993. p. 332. 
103A MATUTINA MEIAPONTENE. 14 de setembro de 1833. Número 472. Sábado. p. 2-3-4. 
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              A documentação citada, muitas vezes na íntegra, hoje, após diversos 

estudos, sujeitos a conceitos científicos e a um rigor metodológico, ganhou 

continuidade, periodicidade, artificialidade, ao compor uma narrativa histórica, ao 

compor um quadro de “mudanças que examina os grupos de fora e abrange uma 

duração bastante longa”104, ao compor a História. Trata-se, entretanto, de textos ou 

parte de textos jornalísticos produzidos no calor do momento, portanto, passíveis de 

exaltação, omissão, interpretações tendenciosas e empolgadas por ideais e 

sentimentos da época. 

              A  escolha desta documentação, mesmo incorrendo em todos esses riscos, 

deveu-se ao fato de querermos conhecer, analisar e compreender esses dois 

Pedros: o herói e o traidor da pátria. E então uma pergunta surge: como o 7 de abril 

se configura na memória nacional? E mais, por que o 7 de abril não é lembrado nas 

festividades comemorativas como marco nacional, se muito mais do que o 7 de 

Setembro, representou um “marco na construção da nacionalidade ?”105 

             O 7 de setembro superou o 7 abril ao adquirir “força de um lugar de memória 

a dominar a imaginação nacional”106, ao estabelecer  uma ruptura na continuidade 

histórica e ao ter vencido – em se tratando de uma disputa de memória – como 

história enquadrada por um grupo ou instituição. E ainda, adquiriu a força de um 

lugar de memória por ter sido construída simbolicamente e por ocupar o espaço de 

marco nacional na memória histórica.  

  Ao contrário do 7 de setembro, o 7 de abril não resistiu ao tempo e à 

critica histórica, por conseguinte, não significou um marco da identidade nacional, 

embora tenha sido exatamente isso que os liberais moderados e exaltados 

reivindicaram ao lutar contra os desmandos de um Imperador envolvido com os 

assuntos de Portugal, de um Imperador que parecia não temer a sanha de nativistas 

em revolta. Desejaram, ao menos até o dia 7 de abril, a verdade dessa identidade 

nacional, ao expurgar do poder os portugueses. O erro, entretanto, foi não terem 

mantido os seus ideais após o 7 de Abril, e sim se dividido e se apresentado como 

grupos díspares e com convicções abaladas. 

                                            
104 HALBWACHS. Maurice. “Memória Coletiva e Memória Histórica”. In: Memória Coletiva. Vértice. 
Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 1990. p. 78 e 82.. 
105 SANDES. Noé F. A Invenção da Nação: entre a Monarquia e a República. Ed. UFG. Goiânia.  
2000. p. 73. 
106 Idem, p. 09. 
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                 Não houve mudança, apesar de se ter lutado por ela. Mas e o 7 de 

setembro, trouxe vicissitudes? Estruturalmente não. O poder era da mesma dinastia 

e o governo ainda era monárquico, como no 7 de abril. Todavia, politicamente, o 7 

de setembro significou a ruptura com a antiga metrópole, isto é, mesmo que na 

prática isso não representasse grandes mudanças, o fato é que o Brasil deixava de 

ser colônia de Portugal. 

                 Ao contrário do 7 de abril, o 7 de setembro transpôs o tempo e efetivou-se 

como um lugar de memória por ter apresentado, num determinado momento, um 

forte desejo de memória, de retorno a ritos que definem os grupos.107 Era preciso 

lembrar, relembrar, rememorar, para não esquecer, já que o desgaste da imagem do 

Imperador, iniciado em 1825, contribuiria para o esquecimento do seu grande feito. 

Foi necessário todo um investimento simbólico em torno do 7 de setembro.108 Era 

necessário reconstruir simbolicamente o grito do Ipiranga, dando a este espaço 

nacional uma roupagem política mitológica. E, para tanto, o próprio Imperador 

encomendou uma obra sobre a Independência ao historiador José da Silva Lisboa, a 

qual tinha por finalidade enaltecer a sua imagem na luta pela emancipação política 

do Brasil.109 

                 O mesmo ocorreu em relação ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

que, colocando em prática o projeto monárquico-conservador, “elaborou a nossa 

história mitológica”,110 passando também a um lugar de memória, onde as 

discussões sobre a formação da nação tornaram-se constantes. Todavia, era uma 

nação que se coadunasse com o centro político do IHGB de finais do século XIX que 

se queria como pregavam os defensores da monarquia constitucional.  
                 Não poderia o 7 de abril transpor-se ao tempo, porque essa data nunca 

incitou nem incita desejo de memória, pelo menos não por parte do Estado Nacional 

e/ou por grupos ou órgãos como o IHGB de finais do século XIX. Para as elites 

políticas e os grupos que compunham a ala exaltada dos revoltosos que após a 

Abdicação conclamavam a República, não havia o que lembrar no 7 de Abril. Para 

os  primeiros,  porque  a  Abdicação  representava  um  confronto direto com o poder  

                                            
107D’ALESSIO. Márcia Mansor. “Memória: Leituras de M. Halbwachs e p. Nora.” In: Revista Brasileira 
de História. São Paulo. V. 13,  Número 25/26. p. 102. 
108 SANDES. Noé F. A Invenção da Nação: entre a Monarquia e a República. Ed. UFG. Goiânia.  
2000. p. 25. 
109 Idem, Idem, 
110 Ibidem, p. 27. 
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vigente e, ainda que temporariamente, a vitória dos revolucionários;  para os 

segundos, porque o desfecho da Abdicação não foi o esperado, e a Revolução foi 

frustrada. 

                 Sim, eram dois os Pedros. O herói do 7 de setembro precisava ser, foi e é 

lembrado. O traidor do 7 de Abril foi e precisava ser esquecido, ao menos para  as 

elites  políticas  vigentes.  Certamente, não se tornou o 7 de Abril um lugar de 

memória, pois não se sacralizou, não se comemora nem se celebra. E as 

contribuições da documentação citada neste item demonstraram bem o porquê de o 

7 de Setembro prevalecer ao invés do 7 de Abril. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 
AS QUERELAS EM PORTUGAL 

 
 
 

                 O Portugal da primeira metade do século XIX encontrava-se assolado 

econômica, social e politicamente. A Guerra Civil Portuguesa de 1832-34 foi a 

principal conseqüência do quadro conjuntural de crise política e sucessória que 

mobilizou o país. Em face disso, faz-se necessário discorrermos sobre os 

acontecimentos que contribuíram diretamente para tanto, entre os quais a Revolução 

do Porto, a contra-revolução, as disputas partidárias entre liberais e absolutistas, a 

Independência do Brasil e a morte de D. João VI. Esses acontecimentos são, 

igualmente, fundamentais para compreendermos o desenrolar da crise sucessória e 

a conseqüente Guerra Civil, pressupostos esclarecedores que fundamentam a nossa 

hipótese sobre a abdicação de D. Pedro I. 

                 A Revolução do Porto desencadeou em Portugal sérios problemas 

econômicos e, juntamente com o crescimento da "fome do pão", aumentou a 

insatisfação da nação diante do abandono do país pelo rei, o que acarretou o 

surgimento dos fatores materiais e ideológicos que antecedem as grandes 

catástrofes. A crise econômica somou-se ao já existente inconformismo dos 

portugueses por terem que conviver com o desagradável fato de seus 

representantes e governantes os terem abandonado, fugindo à luta, e terem levado 

consigo bens materiais que, naquele momento, valiam muito pouco, perto da indigna 

sujeição a que se encontravam expostos. 

                 A crise econômica era caracterizada por uma industrialização precária e 

incipiente e pelo desequilíbrio comercial. A abertura dos portos brasileiros às nações 
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amigas (Inglaterra), a instalação da corte e, logo, da sede do governo no Rio de 

Janeiro (1808), a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido (1815) e a adoção 

de novas instituições adequadas à nova condição do Rio de Janeiro1, assim como a 

extinção do monopólio comercial exclusivo da parte de Portugal com o Brasil, foram 

fatores determinantes nesse quadro de desequilíbrio comercial.  

                 Miriam Halpern Pereira afirma que ao fim dos difíceis anos de 1808-1820 

– em Portugal, que sempre teve sua economia basicamente sustentada pela 

atividade agrícola e pelo comércio externo, mas que precisou adequar-se à nova 

divisão internacional do trabalho após a perda da principal colônia, o Brasil, das 

possessões orientais e das colônias africana –, “a antiga estrutura industrial 

encontrava-se destroçada, como os inquéritos dessa época o testemunham”.2 

                 Quanto à industrialização, havia ainda a impossibilidade portuguesa de 

"enfrentar a concorrência inglesa, tanto nas manufaturas quanto na produção 

agrária". Emília Viotti da Costa fala dos métodos rudimentares que punham os 

cereais produzidos em Portugal em condições inferiores, quanto à qualidade, a dos 

estrangeiros e chama a atenção para o fato de que a "crise que afetava a economia 

portuguesa era, pois, essencialmente uma crise de caráter internacional relacionada 

com a Revolução em curso na Inglaterra”.3  

                 As condições políticas, econômicas e sociais de Portugal dos anos vinte 

tornaram inviáveis a este país quaisquer meios para acompanhar a Revolução 

Industrial Inglesa. Da mesma forma, é importante lembrar que, nesta conjuntura de 

crise, à permanência da Corte no Brasil eram direcionados todos os males, 

principalmente devido à autonomia que a mesma Corte proporcionou à ex-colônia.  

                 O desequilíbrio econômico do país também se deu devido às constantes 

transferências de capitais para o Brasil em forma de contribuições. Juntam-se a isso 

– como causas da crise interna em Portugal –, a influencia inglesa no Exercito e na 

Regência e a impulsiva e vertiginosa "consciência liberal" (trazida pela Revolução 

Francesa e difundida pela Maçonaria), que surge entre o Exército e a burocracia, 

                                            
1COSTA, Emília Viotti. “Introdução ao Estudo da Emancipação Política do Brasil.” In: Da Monarquia à 
República: Momentos  Decisivos. Segunda Edição. Livraria Editora Ciências Humanas Ltda. São 
Paulo. 1979. p. 35. 
2PEREIRA. Miriam H. “Diversidade e crescimento Industrial”.Cap. 12. In: História de Portugal. (Org.) 
TENGARRINHA. José. MATTOSO. José.  2a Edição. Revisada e Ampliada. Ed. UNESP. São Paulo. 
EDUSC. Bauru. Instituto Camões. Portugal. 2001. p. 295. 
3 Idem, p.34 
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liberalismo este que já tomava, por volta de 1820, a Espanha“4; juntamente com o 

início do uso da energia a vapor na indústria portuguesa. 

                Do ponto de vista político, também surgiram as primeiras movimentações 
e a emergência para a Reunião das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da 

nação Portuguesa, com a função de elaborar o mais antigo texto constitucional 

português. Esse teria em suas bases os princípios do liberalismo... Era a instauração 

do que se convencionou chamar de "Revolução do Porto". Dentre várias outras 

prescrições, esse movimento pretendia limitar a concorrência industrial britânica 

através de medidas incentivadoras do desenvolvimento da indústria nacional.5  

                 A esse conjunto de problemas, acrescia-se a necessidade de redigir o 
novo texto legal: a Constituição. Essa devia ser votada pelas Cortes de Lisboa. Além 

da questão da industrialização, visava reconstituir o antigo estatuto econômico-

administrativo luso-brasileiro, fortemente afetado pelo deslocamento da corte 

portuguesa para o Rio de Janeiro, e pelo desejo das classes decadentes e do povo 

que, queixando-se, exigia o regresso do rei, a saída dos ingleses e a recondução do 

Brasil à posição anterior6, ou seja, colônia portuguesa sobre a qual a coroa exercia o 
monopólio comercial através do já então decaído sistema mercantil e da política do 

pacto colonial. 

                 A   Constituição   Portuguesa   de   1822,   influenciada   pela  

Constituição Francesa de 1791, mantinha os direitos e deveres individuais 

preconizados pela Constituição Espanhola de Cádiz, de 1812. Adaptada ao caso 

português firmou-se sobre os princípios de soberania nacional e de independência 

dos três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. 
                 O Legislativo, equivalente às antigas Cortes, constituído por uma câmara 

única, era exercido pelos deputados eleitos diretamente por todos os varões que 

soubessem ler e escrever, exceto frades e criados.7 O Executivo era exercido pelo 

rei e pelos secretários de estado, nomeados por ele, e o Judiciário, constituído pelos 

magistrados. Quanto às leis, o rei dispunha apenas do "veto suspensivo", que nada 
mais era do que devolver às cortes qualquer lei com a qual não concordasse. 

                                            
4 MARQUES. A. H. O. “A Monarquia Constitucionalista”. In: História de Portugal - Das Revoluções 
Liberais aos nossos dias. Volume III.  Palas Editores. Lisboa. Terceira edição, março, 1896.p.3-5. 
5 CAPELO. Rui G. de. MONEIRO. Augusto J. Nunes. João P. A. de. RODRIGUES. Antônio S. 
de.TORYAL. Luis F. de. VITORIANO Francisco M. de. História de Portugal em Datas. Círculo de 
Leitores. Setembro. 1994 p. 202. 
6 SARAIVA. J.H (direção) História de Portugal. s/local Publicação Alfa. 1983 volume 3. p. 408 
7 MARQUES. Oliveira. A. H. de. "A Vida Política - Constituição de 1822.” In: História de Portugal. 
Volume II - Das Revoluções Liberais aos nossos dias. Palas Editores. Lisboa. 2ª edição. 1974 p.63.          
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                 Com relação ao Brasil, a Constituição determinava a criação de uma 

espécie de regime federal, com uma regência de cinco membros e um governo de 

três que residiriam no Brasil.8 Um Conselho de Estado composto por treze 

conselheiros escolhidos pelo rei, foi criado; seis destes ficavam em Portugal, seis no 

Brasil e um seria tirado na sorte. 

                 Essa Constituição caracterizou-se basicamente pelo caráter demasiado 

democrático para o seu tempo, mas não satisfazia nem à nobreza nem ao clero, 

nem mesmo ao rei, cujo poder foi restringido. Enfim, também ressaltava a 

supremacia das Cortes, a união real com o Brasil (com a delegação do Poder 

Executivo neste país), a ausência de liberdade religiosa, isto é, a religião católica 

romana como a única permitida pelo Estado e a sujeição da Igreja Romana à 

Coroa9, o que suscitou graves atritos entre o clero e o governo, a ponto de muitos 

que discordaram da medida legal terem sido expulsos do país.   

            Uma outra questão de forte resistência foi a das Câmaras e a do veto real, 

além do fato de os deputados conservadores desejarem um sistema bicameral. 

Embora  tal  questão  tenha  colaborado  para  o  surgimento  de sérias controvérsias 

entre  os  deputados  da  linha  conservadora  e  os da linha radical, a posição 

destes últimos preponderou. Instaurou-se o sistema unicameral, assim como a 

questão do veto, que se manteve suspensivo. Se o rei não concordasse com uma 

determinada lei, remetê-la-ia ao congresso, para uma segunda votação. Todavia, 

aquela era definitiva, e mais nada cabia ao rei, senão aceitá-la. Por fim percebemos 

que os legisladores liberais da Constituição tinham alcançado seu objetivo principal: 

o poder político maior passava a ser o das Cortes e não o do Rei.10 

               O novo governo implantado com a Revolução do Porto formou uma Junta 

Provisional do Governo Supremo do Reino, cujos objetivos eram convocar as Cortes 

– que deveriam adotar a Constituição – e controlar a Regência, que dava mostras de 

resistência aos revolucionários. Contudo, os regentes acabaram sendo expulsos 

pelos revolucionários, que formaram um Governo Interino constituído por eles 

próprios, os quais organizaram novas eleições – realizadas por sufrágio indireto das 

Cortes. A maioria dos eleitos constavam de proprietários, comerciantes e burocratas. 

                                            
8  Idem, p.64. 
9 SARAIVA. J. H. (direção) História de Portugal. S/ local. Publicação Alfa. 1983. Vol. 3 . p.412. 
10 SARAIVA. J.H (direção) História de Portugal. s/local Publicação Alfa. 1983 volume 3. p. 411 



 111

                 Após as eleições das Cortes, o novo governo exigia a volta de D. João VI 

para Portugal, o que veio a ocorrer em 4 de julho de 1821.  

 

 
3.1. A Contra-Revolução e o retorno ao Absolutismo 

 
                 A chegada de D. João VI a Portugal foi marcada pela desconfiança de 

muitos liberais, que logo exigiram do rei o juramento da futura Constituição. Ainda 

assim, não conseguiram arrancar o mesmo da rainha Carlota Joaquina, a qual, 

juntamente com parte da nobreza, do clero e dos comerciantes, insatisfeitos com a 

perda de muitos de seus privilégios, passaram a se organizar no grupo e, depois, 

partido chamado de contra-revolucionário absolutista. Ademais, as dificuldades  

enfrentadas por parte de alguns países envolvidos e membros da Santa Aliança11, 

para colocar em prática as idéias liberais na Península, acabaram por contribuir 

permanentemente para a frustração e a derrocada da Constituição de 1822.  

                De fato, as concepções conservadoras não haviam desaparecido 

completamente da mentalidade de alguns grupos: aqueles que não se beneficiaram 

com a Revolução do Porto e declaravam-se, “Em nome de Deus, da Pátria e d'El - 

Rei" 12, oponentes dos liberais, da maçonaria e da soberania do Congresso em favor 

do absolutismo e da autoridade da Majestade Real.  

                 Questões como o fim dos privilégios da nobreza e do clero, a insatisfação 

dos militares (que há muito não recebiam os seus soldos), assim como a dos 

funcionários públicos e a dos que viviam da agricultura, a separação do Brasil, o 

enfraquecimento do poder do Estado e, finalmente, o abuso da liberdade de 

imprensa, que incitava os revoltosos, foram questões relevantes para os 

absolutistas, que as usaram como argumentos para denegrir e destruir os 

instauradores da Revolução do Porto.  

                                            
11 “Trata-se dum pacto firmado em 1815 pelos monarcas da Áustria, Prússia e Rússia no qual se 
comprometiam a manter os acordos estabelecidos após a derrota de Napoleão Bonaparte e instaurar 
governos pacíficos das nações mais fracas. (...) Previa o direito de intervenção contra qualquer 
manifestação nacionalista ou liberal. (...) Em breve, a Santa Aliança tornou-se impraticável e ineficaz, 
até porque a Inglaterra não demorou a converter-se na pátria do Liberalismo”.In: AZEVEDO. Antônio 
Carlos Amaral do. Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos Históricos. 2a ed. Editora Nova 
Fronteira.Rio de Janeiro. 1997 p. 374. 
12 SILVA, Armando B. M. Miguelismo ideologia e mito. Coimbra: Livraria Minerva, l993, p.3 
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                Grupos de conspiradores formaram-se em torno da Rainha e de D. Miguel 

que, juntos, hastearam a bandeira da causa e do triunfo absolutista. Em suma, a 

recusa de D. Carlota Joaquina quanto a jurar a Constituição deixou visível a 

fraqueza das novas instituições (segundo as quais qualquer pessoa que agisse ou 

reagisse como a Rainha, ou de modo semelhante, teria como pena a perda da 

nacionalidade e seria expulsa do país), as quais ficaram como que letra morta, não 

tendo força para serem  postas em prática.                 

                    Embora tenha perdido a nacionalidade portuguesa, a Rainha não foi 

expulsa do país, nele permanecendo e passando a conspirar ativamente, junto a um 

importante núcleo absolutista. Começou em Portugal um período de revoltas e 

manifestações, e adeptos do poder absoluto saíam às ruas, aclamando o rei 

absoluto e bradando contra a Constituição. Houve também movimentos como o de 

abril de 1822, ocorrido na oficina tipográfica situada na Rua Formosa, que, entre 

outros, desejavam dissolver o Congresso, convocar as Cortes com duas Câmaras, 

depor D. João VI, nomeando D. Carlota Joaquina em seu lugar, e entregar a D. 

Miguel o comando do Exército.13  

               A despeito disso, foi a 27 de maio de 1823 que D. Miguel lançou-se em 

revolta num conflito que veio a ser denominado de Vila-Francada. Em Vila Franca, o 

Infante começou o movimento que mais tarde culminou na Guerra Civil Portuguesa. 

A causa maior desse confronto – a sucessão – conduziu muitas pessoas aos 

campos de batalha, numa guerra que envolveu fatores políticos, econômicos, sociais 

e ideológicos. Dois partidos lutavam por uma causa pessoal, pela realização dos 

interesses individuais, em detrimento dos interesses e condições de uma 

coletividade. Naquela ocasião, D. Miguel dizia estar em luta pela restauração do 

poder absoluto, danificado pelos liberais. 

               A revolta de Vila-Francada pôs fim ao período constitucional de 1822, 

dessa forma, as Cortes foram extintas e D. João VI acabou por fazer parte das 

forças rebeldes, uma vez que D. Miguel tantas vezes afirmou ter por objeto manter 

intocável a majestade real e não poder aceitar a situação de submissão e dormência 

do trono. 

                                            
13 HISTÓRIA DE PORTUGAL. Edição Monumental da Portucalense. Editora Porto. Comemoração do 
8º Centenário, da Fundação da Nacionalidade. Vol. VIII. Quinta Época - 1916-1918. Direção Literária: 
Damião Peres. Direção Artística: Elutério Cordeiro. Primeira Parte - História Política por Damião 
Peres. Joaquim de Carvalho. Carlos. Passos. Marcos Guedes. Ângelo Ribeiro.p.121. 
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                Como o fim da revolta de Vila-Francada não dava vitória aos liberais, 

imaginou-se que seriam feitas mudanças na Constituição. Todos os adeptos do 

absolutismo vangloriavam e aclamavam o rei absoluto, mas jamais podiam imaginar 

que D. João VI fosse declarar "(...) os sentimentos do meu coração repugnam ao 

despotismo e à opressão"14, embora ele fosse um conservador que ainda mantinha 

uma tendência moderada. Apesar disso, os contra-revolucionários pretendiam que o 

rei fizesse uma reviravolta no sistema trazido pelos liberais, mas D. João não fez 

grandes transformações.  

                 Acabou D. João propondo um texto moderado, priorizando, contudo, a 

preeminência do poder soberano do monarca sobre os demais, à semelhança da 

ideologia do Antigo Regime. E mais, a maioria dos componentes do novo ministério 

era composta de representantes da ala moderada do absolutismo, atitude que muito 

desagradou à Rainha e aos partidários da ala radical do absolutismo. O novo corpo 

escolhido para a produção do texto constitucional era formado por 14 membros e 

chefiado por Palmela, personalidade que participou ativamente desses 

acontecimentos e dos posteriores. Um texto moderado que não deixava de conter 

também características conservadoras.   

                 Essencialmente, esse texto não se preocupava com teorias bem 

elaboradas, visando priorizar as questões reais do país naquele momento, embora 

não alcançasse objetivos práticos. Direcionou seus fins ao bem público, ao 

progresso, fazendo constantes comparações com textos de outros reinos da Europa, 

ficando evidente, em alguns trechos, a fidelidade à Carta Francesa de Luís XVIII.  

                 Os ultra-realistas, que compunham a ala dos radicais, queriam, entre 

outras coisas, o afastamento do Rei e a ascensão de D. Miguel ao trono – 

semelhante desejo ficava cada vez mais nítido à medida que percebiam que os seus 

objetivos últimos com a Revolta de Vila-Francada, e após esta, não foram atingidos. 

              Não demorou muito para que nova revolta acontecesse, com o "pretexto" 

claro de que "seria" pela causa maior da preservação do poder absoluto do Rei, 

mas, na verdade, era o seu afastamento do poder que se almejava. Não havia 

sentido em fazer nova revolta lutando pela restituição do poder absoluto do Rei que 

já havia sido conquistado em Vila-Francada. O caráter violento e surpreendente do 

movimento que se denominou de Abrilada deixou claro que os objetivos maiores do 

                                            
14 SARAIVA. J.H (direção) História de Portugal. s/local Publicação Alfa. 1983. Volume III. 
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mesmo  constituíam-se mais de uma conspiração contra o rei, da parte de D. Carlota 

Joaquina e do Infante D. Miguel, do que da restauração e da preservação dos 

direitos daquele. 

                 Com efeito, D. Miguel era o líder do exército que, a 30 de abril de 1824, 

revoltou-se dizendo lutar pela manutenção da ordem estabelecida a 27 de maio de 

1823. Contudo os contra-revolucionários planejavam um verdadeiro golpe 

absolutista, pois acusavam “a Maçonaria de pretender assassinar o Rei e a Família 

Real".15 Membros do governo foram presos, os chamados "pedreiros livres" e os 

revoltosos ainda afirmavam estar D. João VI cercado de facciosos e de não ter 

vontade própria. 

                 Embora alguns autores16 afirmem que os diplomatas, ao intervirem na 

revolta, tenham convencido D. João VI de que era o seu afastamento do trono o que, 

de fato, desejava D. Miguel, para poder assumi-lo, a verdade é que o rei não tinha 

mais domínio da situação de revolta criada por D. Miguel. Um grupo de diplomatas, 

liderado pelo embaixador francês Hyde de Neuville, intercedeu com o propósito de 

ajudar o rei a restabelecer o domínio da situação que o generalíssimo Infante (título 

dado a D. Miguel pelo pai após a vitória de Vila-Francada) criara.  
                 Outros17ainda afirmam que o mencionado corpo diplomático interpôs-se 

com o intuito de libertar, no sentido literal, D. João VI que havia sido aprisionado 

pelo próprio filho. Segundo Carlos Miguel Gonçalves18, os fins da Abrilada 

direcionavam-se à eliminação da contínua interferência dos dois diplomatas 

Thornton e Neuville nos assuntos internos portugueses. Ainda afirma que o Rei tinha 

conhecimento de tudo e que, na falta de uma medida mais enérgica, concordava 

embora com reservas. Para Gonçalves, a intervenção de Neuville acabou 

                                            
15 CAPELO.Rui G. de MONTEIRO. Augusto J. NUNES. João P. A.de RODRIGUES. Antônio S. de 
TORYAL, Luís F. de VITORINO. Francisco M. de. História de Portugal em Datas. Círculo de leitores. 
Setembro, 1994. p. 205. 
16 SERRÃO. .Joaquim V. História de Portugal - A Instauração do Liberalismo. 1807 - 1832. Viseu 
Verbo. 1984.p.395. 
HISTÓRIA DE PORTUGAL. Edição monumental da Portucalense Editora Porto. Comemoração do 8o  
Centenário da Fundação da nacionalidade_ Vol. III, Quinta época- 1816-1948 Direção literária: 
Damião Pires; Direção artística: Eleutério Cordeiro. Primeira Parte – História Política: por Damião 
Pires.  
MARQUES. Oliveira. A. H. de. "A Vida Política - Constituição de 1822”.In: História de Portugal. 
Volume II - Das Revoluções Liberais aos nossos dias. Palas Editores. Lisboa. 2ª edição. 1974 p.63.          
17 GONÇALVES. Carlos. M. S. M. F. El-Rei D.Miguel I - O Rei mais Português de Portugal. 
Conferência no Centro de Cultural Popular. 30 de Julho de 1952. Braga - 1967. 
18 GONÇALVES. Carlos. M. S. M. F. El-Rei D.Miguel I - O Rei mais Português de Portugal. 
Conferência no Centro de Cultural Popular. 30 de Julho de 1952. Braga - 1967. 
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convencendo os seus colegas da "falsa" prisão de D. João VI no próprio Paço e, 

segundo o autor, estariam os revolucionários obedecendo às instruções do Grande 

Oriente, loja maçônica que pretendia desfazer o íntimo entendimento entre D. João 

VI e D. Miguel, existente desde a Vila-Francada. Vale ressaltar que, para a maioria 

dos autores – Oliveira Marques, J. Saraiva e Joaquim de Serrão –, o corpo 

diplomático liderado por Hyde de Neuville de fato libertou D. João VI e permitiu que 

este se refugiasse num navio inglês ancorado no Tejo.  

                 A situação de afronta com a qual foi tratado o soberano obrigou-o a 

decretar o afastamento de D. Miguel do comando do Exército, impondo-lhe a saída 

do país. Diante do desejo do pai, D. Miguel "curva-se e obedece", saindo de 

Portugal, para onde voltaria só para usurpar a Coroa. O motivo pelo qual volta a 

Portugal deixa claro quais foram, desde sempre, os interesses de D. Miguel quanto 

ao real lugar que ele almejava ocupar na Monarquia Portuguesa. 

                 Após a saída de D. Miguel do país, D. João VI restituiu a ordem antiga, 

anterior a Abrilada: as Cortes com os Três Estados do Reino – clero, nobreza e povo 

– sendo que essa medida não foi obedecida a rigor. Essa ordem antiga e tradicional 

revivida por D. João VI era um pouco contraditória em relação ao ato de represália à 

Abrilada, pois o rei mostrou-se bastante conservador. Mas o que mudou, 

certamente, foi o fato de ser ele a modificar as coisas, e não o filho. 

                 Antes da sua morte, que ocorreu em março de 1826, D. João VI ainda 

precisou dirigir sua atenção para uma questão brasileira: o reconhecimento da 

Independência do Brasil. No Brasil, era importante que D. João VI – que ainda 

acreditava que o país pudesse voltar à condição de Reino Unido a Portugal – fizesse 

logo o reconhecimento. Pretendendo adiar esse momento, uma delegação de 

Parlamentares foi mandada pelo governo português ao Brasil, com a intenção de 

chegar a um acordo para reverter a separação.  

                 A título de esclarecimento, o rompimento com Portugal já era fato 

consumado. O retorno ao antigo modelo não era mais viável nem possível.  Em carta 

ao pai, datada de 22 de setembro de 1822, D. Pedro I tornava consumado o 

rompimento com Lisboa e, num trecho da mesma, imbuído por idéias  absolutistas, 

afirmava:  

 
“Firmes nestes inabaláveis princípios, digo (tomando a Deus por 
testemunha e ao mundo inteiro), a essa cáfila sanguinária, que eu, como 
Príncipe regente do Reino do Brasil e seu defensor perpétuo, hei por bem 
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declarar a todos os decretos pretéritos dessas facciosas, horrorosas, 
maquiavélicas, desorganizadores, hediondas e pestíferas Cortes, que ainda 
não mandei executar, e todos os mais fizeram para o Brasil, nulos, írritos, 
inexeqüíveis, e como tais como um veto absoluto, que é sustentado pelos 
brasileiros todos, que unidos a mim, me ajudam a dizer: De Portugal nada; 
não queremos nada”.19  

 

 E sobre o reconhecimento da independência do Brasil pelo Governo de 

Portugal, D. Pedro escreveu: 

 
“Portugueses, toda a força é insuficiente contra a vontade de um Povo, que 
não quer viver escravo: a História do Mundo confirma esta verdade, 
confirmam-na ainda os rápidos acontecimentos, que tiveram lugar neste 
vasto Império, embaído a princípio pelas lisonjeiras promessas do 
Congresso de Lisboa, convencido logo depois da falsidade delas, traído em 
seus direitos os mais sagrados, em seus interesses os mais claros; não lhe 
apresentando o futuro outra perspectiva, senão a da recolonização e a do 
despotismo legal mil vezes mais tirânico, que as arbitrariedades de um só 
Déspota: o grande e generoso Povo Brasileiro passou pelas alternativas de 
nímia credulidade, de justa desconfiança, e de estranhável ódio: então ele 
foi unânime na firme resolução de possuir uma Assembléia Legislativa sua 
própria, de cuja sabedoria e prudência resultante do novo Pacto social, que 
devia regê-lo, e ela vai entrar já em tão gloriosa tarefa: ele foi unânime em 
escolher-Me para seu Defensor Perpétuo, honroso Encargo, que com ufania 
Aceitei e que saberei desempenhar à custa  de todo o Meu Sangue”.20 

 

                 Há, sem dúvida, no trecho supracitado, ampla demagogia. Sabemos que 

o “Povo” muito pouco ou quase nada participou e participa ainda hoje das decisões 

políticas, o que nos levaria a questionar de qual Povo o Imperador estava falando. 

Certamente não se tratava dos excluídos, a saber, dos negros, pobres e miseráveis, 

mas da antiga e inabalável aristocracia rural brasileira. Entretanto, em defesa dos 

interesses da classe hegemônica ou de interesses pessoais, implicando pretensões 

dinásticas, o que é inquestionável é o fato de ter sido ele o promotor da nossa 

independência política e, como  demonstra a fonte, um defensor ferrenho da mesma.  

                  Mas voltemos à chegada da missão portuguesa ao Brasil. A 

irredutibilidade de D. Pedro nem sequer permitiu que a mesma desembarcasse.  A 

firmeza nos seus propósitos, a ambição e o gosto que havia tomado pelo poder 

conduziram  o  Imperador  à desobediência à Coroa por mais uma vez. D. João pede  

                                            
19 BONAVIDES Paulo. AMARAL. Roberto. “Rompimento com Lisboa. Carta de D. Pedro a D. João VI 
de repúdio aos decretos das Cortes (22 set. 1822)”.In: Textos Políticos da História do Brasil. Vol. 1. 
Senado Federal. Subsecretaria de edições Técnicas. Brasília – 1996. p. 421. 
20 BONAVIDES Paulo. AMARAL. Roberto. “Proclamação do Imperador D. Pedro I aos portugueses 
sobre o reconhecimento da independência do Brasil  pelo governo de Portugal”.In: Textos Políticos da 
História do Brasil. Vol. 1. Senado Federal. Subsecretaria de Edições Técnicas. Brasília – 1996. p. 
426. 
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apoio à Inglaterra e a Áustria.  À primeira, há muito não era oportuno manter o Brasil 

sob condição de Reino Unido a Portugal. Dentre muitas causas, pode-se citar a 

possibilidade de 

 
"poder conservar Portugal sob sua tutela, de se assenhorear de todo o 
comércio do Brasil como a mãe-pátria, dominar o Brasil por uma longa 
sucessão de anos e retalhar esse reino para não ter de renunciar do seu 
poder nascente".21    

 

                 A questão brasileira transformou-se numa questão internacional. Para 

resolver a contenda, reuniram-se brasileiros, portugueses, ingleses e austríacos. Os 

primeiros desejavam "completa autonomia administrativa, com governos e 

parlamentos separados e, também, segundo Palmela, na igualdade de direito de 

portugueses e de brasileiros na Constituição”.22 Para os portugueses, o interessante 

era manter a união entre os dois países e, os ingleses, devido às pretensões já 

descritas, construíram todo um "jogo diplomático" 23 a favor do Brasil. 

                 Para Manoel Bomfim, o ato de reconhecimento da Independência do 

Brasil não passou de um acordo entre a Inglaterra e Portugal, e o governo inglês 

dominou todas as negociações, tendo sido D. Pedro excluído da mesa de 

negociações. Mesmo porque este devia “aparecer sem poder aparecer, porque o 

seu intuito exclusivo era garantir a sucessão na coroa de Portugal”.24 

                Na verdade, o que Bomfim sugere é que por trás das negociações de 

reconhecimento  da  independência,  havia por parte de Portugal outros interesses: a 

manutenção, após o reconhecimento da independência do Brasil, dos direitos de D. 

Pedro à sucessão do trono português, como queria D. João, alimentando o seu 

velho sonho de reunir novamente os dois países: 

 
“Passado o tratado, D. João VI voltou a insistir, junto do governo inglês, para 
que lhe fosse dada a garantia de que D. Pedro, por sua morte, assumiria a 
coroa de Portugal. Responderam-lhe de Londres, ainda pela voz de 
Canning: “não podemos garantir a D. Pedro um direito que ele próprio não 
poderia, talvez, ou não quereria reivindicar. Por si, D. Pedro parecia, 
ultimamente, inclinado a aceitar a coroa de Portugal. Quanto ao direito de 
sucessão, esse tinha sido escrupulosamente respeitado”.25 

                                            
21 SARAIVA.José.H. (direção). "A Revolução adiada". In: História de Portugal. Local / Publicação. 
Alba. Volume III. 1983.  P 423. 
22 Idem, p.423. 
23 SERRÃO. .Joaquim V. História de Portugal - A Instauração do Liberalismo. 1807 - 1832. Viseu 
Verbo. 1984.p. 396. 
24 BOMFIM. Manoel. “Os Frutos do 7 de Setembro”. In: O Brasil Nação. Realidade da Soberania 
Brasileira. Editora Topbooks. 2a edição. Rio de Janeiro. 1996. p. 87. 
25 Idem, p. 91. 
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  Para que tal direito fosse, realmente, respeitado, D. João teria que ser 

antes reconhecido Imperador do Brasil, para só então poder transferir ao seu filho as 

duas coroas, a real e a imperial. D. Pedro, num primeiro momento (como 

demonstramos no capítulo anterior), declara que os brasileiros jamais aceitariam tal 

desmando, ao que o embaixador Stuart o 

 
“fez compreender que era , essa, condição essencial para ser o seu 
herdeiro e sucessor, não só no trono de Portugal, mas, na riqueza da casa 
de Bragança. Diante de tal  argumento, desapareceu o Brasil, e o seu brio, 
e a realidade da sua soberania”.26  

 

                 Para os portugueses, o andar dos acontecimentos no Brasil não 

apresentou outra alternativa senão o reconhecimento da separação definitiva, 

consumada pela Independência. O sentimento nativista, moldado pelo desejo 

exacerbado de ser de fato e de direito livre, tornou-se muito forte, impelindo e 

levando os brasileiros – os próprios portugueses que no Brasil viviam e trabalhavam 

e o próprio D. Pedro – a não desejarem quaisquer formas de governo que 

mantivessem o Brasil ligado a Portugal. Mesmo por que os direitos dinásticos às 

duas casas reais já haviam sido resguardados, mais uma vez, aos Bragança. 

                 Os Estados Unidos já haviam reconhecido a Independência, e a Inglaterra 

o  fez  em  1824,  em  troca  de  acordos  e/ou tratados comerciais com o Brasil. Esta 

última pressionava Portugal para também o fazê-lo. Com esse propósito, a Coroa 

inglesa mandou um "conciliador" – Sir Carlos Stuart – ao Rio de Janeiro para que 

restabelecesse os laços de amizade entre Portugal e Brasil.                 

                 Não tendo outra alternativa, D. João VI reconheceu a Independência do 

Brasil em 15 de novembro de 1825: 

 
“O Reino do Brasil será daqui em diante tido, havido e reconhecido com a 
denominação de Império em lugar da de Reino, que antes tinha. (...) A 
administração, tanto interna, como externa do Império do Brasil será 
distinta, e separada da Administração dos Reinos de Portugal e Algarves, 
bem como a destes da daquele. (...) E por a sucessão das duas Coroas 
Imperial e Real diretamente, pertencer a Meu Amado e Prezado Filho o 
Príncipe Dom Pedro nele por este Ato, e Carta Patente, Cedo e Transcrevo 
já de Minha livre vontade, o pleno exercício da Soberania do Império do 
Brasil para o Governar denominando-se Imperador do Brasil, e Príncipe 
Real de Portugal e Algarves (...)”.27   

                                            
26 Ibidem, p. 89. 
27BONAVIDES Paulo. AMARAL. Roberto. “Elevação do Brasil à categoria de Império por Portugal. 
Carta Patente de D. João VI. (13 de maio de 1825)”.In: Textos Políticos da História do Brasil. Vol. 1. 
Senado Federal. Subsecretaria de edições Técnicas. Brasília – 1996. p.525. 
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                 Pouco depois, foi assinado pelos dois reis um tratado de paz e aliança. 

Entre as cláusulas do mesmo constam o direito de os comerciantes lusitanos 

permanecerem no Brasil, bem como o direito de imigração aos portugueses. Pronto, 

já estava a nossa independência negociada, comprada e controlada pelos Bragança. 

A conta? Os brasileiros pagam, não duvidem, ainda hoje! 

Contudo, chegado o ano de 1826, D. João VI adoeceu gravemente e, a 6 de março 

de 1826, nomeou um Conselho de Regência, confiando o cargo de regente à sua 

filha, a Infanta Isabel Maria. Dias depois, 10 de março, posto que viesse dando 

mostras de frágil saúde, o rei faleceu, surgindo suspeitas de que teria sido 

assassinado.28 

 
3.2. A sucessão 

 
 

                 O Rei morreu!! Viva o novo Rei!!! Mas quem era o novo rei? D. Pedro ou 

D. Miguel? É o problema que, agora, iremos tratar.  

                 Patriarca de uma prole de nove filhos, dos quais apenas três eram 

homens, D. João VI ficou com apenas dois filhos varões. O mais velho, D. Antônio, 

morreu antes mesmo da vinda da família real para o Brasil. D. Pedro era, então, o 

primogênito, o herdeiro e sucessor da Coroa, como prescrevia o costume dinástico. 

                 Como é sabido, por ocasião da morte de D. João VI, D. Pedro era 

Imperador do Brasil e havia sido ele mesmo o "doador" do manto de liberdade ao 

país. Em função desse ato, D. Pedro denegriu e ofendeu profundamente as leis, as 

constituições e as intenções portuguesas. O povo português jamais o perdoou por 

isso, por ter ocasionado a perda do único território que ainda poderia reerguer e 

sustentar Portugal, face à grave crise econômica, política e social que assolou o país 

desde as invasões napoleônicas. 

                 D. Miguel, o outro filho varão de D. João VI, encontrava-se exilado em 

Viena,  na  Áustria e,  ao contrário de D. Pedro, detinha grande simpatia do povo por  

                                            
28 Foi comprovado, por uma equipe de um médico legista e um arqueólogo, em 2000, através de 
exames químicos, que D. João VI morreu envenenado com arsênico. Todavia, não se sabe se por 
ordem dos liberais ou dos absolutistas. A Rainha, que compunha o último grupo, é uma forte suspeita 
do crime, pois há muito os dois não se entendiam e viviam em constantes desavenças.  In:- Mataram 
o Rei. Exames comprovam que D.João VI, rei de Portugal morreu envenenado com arsênico - 
História - VEJA. São Paulo. Edição 1652, p.126, 07 de julho de 2000. 
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liderar revoltas como a Vila Francada, à qual nos referimos em páginas anteriores. 

Era considerado “o libertador”, aquele lutaria para que Portugal retornasse às suas 

tradições absolutistas. 

                 Todavia, esta discussão é muito mais complexa do que aparenta. 

Pensemos... O que impedia D. Pedro ser coroado rei de Portugal sem que 

ocorressem grandes problemas, ainda que fosse ele o primogênito? Além desse 

direito, D. Pedro contava também com a Carta Patente de 13 de maio de 1825, 

firmada por seu pai, e transformada em lei, em 15 de novembro de 1825, a qual, 

como vimos, lhe assegurava a sucessão ao trono português.  

                  

 
3.3. D. Pedro e a legitimidade perdida 

 

                D. João VI sempre expressou claramente o seu desejo de manter o Brasil 

ligado a Portugal, e isso – mediante a conjuntura política, social e econômica em 

que se encontrava o Brasil depois da vinda da família real em 1808 __ só seria 

possível através de D. Pedro. A Carta Patente de 13 de maio de 1825 vislumbrava 

ainda essa união, que, como vimos no tópico e no capítulo anterior, D. João foi 

pressionado a ignorar, ao reconhecer a Independência do Brasil em 15 de 

novembro do mesmo ano, embora conservando a antiga intenção: manter o direito 

dinástico  sucessório de ambas as coroas a D. Pedro.  

                 Se bem que esses direitos não foram o bastante para assegurar o trono 

português a D. Pedro, que deixou de ser o herdeiro legal e legítimo devido a uma 

série de atos ilícitos e indignos dum príncipe. Sendo assim, havia óbices legais que 

prejudicavam seriamente o direito de D. Pedro ao trono português, a saber, uma 

decisão tomada pelas Cortes, reunidas em Lamengo em 1640, que ainda vigorava, 

segundo a qual o monarca ou o Infante que viesse a governar em Portugal tinha de 

ser português. Então, não era D. Pedro português? De fato, sim, conquanto em 

inúmeras ocasiões tivesse se negado a obedecer às leis portuguesas. Recordemos 

que, primeiramente, desobedeceu às Cortes Constituintes Portuguesas quando 

estas, por ocasião da elaboração da Constituição de 1822, exigiram a sua volta para 

Portugal (18/02/1821) e ele permaneceu no Brasil. O mesmo fez por ocasião da 
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morte de D. João VI, quando teve de optar entre Portugal ou Brasil e, sob 

condições29, optou pelo Brasil. 

                Dado que seja considerado um texto sem autoridade nestes anos, vale 

ressaltar que em 1826 eram as Cortes de Lamengo que detinham a credibilidade 

quase unânime, e as próprias Cortes de Lisboa de 1641 baseavam-se nelas. E 

ainda, segundo estas cortes, ficava determinado que D. Pedro também se tornava 

ilegítimo porque eram inadmissíveis a posse, a “herança (ao trono) de rei algum, 

nem príncipe estrangeiro”.30 Também as Leis Fundamentais da Monarquia 

portuguesa excluíam do trono o príncipe estrangeiro31, sendo que  esse príncipe ou 

rei deveria ser naturalmente de Portugal e residir neste país. Além de D. Pedro não 

se encaixar neste último quesito, a legislação portuguesa dizia: “Declaram 

estrangeiros a Portugal os portugueses que se ausentarem deste reino para residir 

noutro”.32  

                 Em face do conflito de interesses, na legislação D. Pedro se enquadrava 

como brasileiro. Isso fica nítido nas seguintes citações da Constituição Brasileira: 

“Como cidadãos brasileiros todos, os nascidos em Portugal, sendo residentes no 

Brasil na época de sua independência, aderiam expressa ou tacitamente a esta pelo 

único fato de continuarem a residir no Brasil”. E ainda: “Nenhum estrangeiro poderá 

suceder na Coroa do Brasil”. E D. Pedro tinha consciência dessa situação. Vejamos 

o que ele diz numa carta ao pai, datada de 14 de março de 1822: “Deus guarde a 

preciosa saúde de Vossa Majestade e viva que tão preciosa é para todos os 

portugueses honrados, e para nós, os brasileiros a quem está incorporado (grifo 

nosso)”.33 

                 Se não bastasse, D. Pedro “encarregado por seu pai de o representar no 

Brasil, auxilia, favorece e acaba por chefiar a revolta de que resulta a autonomia 

daquele país (Brasil)”. 34 De acordo com as ordenações do Reino de Portugal, essa 

                                            
29 Oportunamente, quando estivermos tratando da Carta Constitucional de 1826 falaremos dessas 
condições mais detidamente. 
30 O Estatuto dos Povos. Cap II e III. Apud. AMEAL, João. “Calvário da Legitimidade” In: História de 
Portugal das Origens até 1940. Nova Edição. 10º, 11º, 12º milhares. Livraria Tavares Martins. Porto. 
1949. p. 547.  
31 AMEAL, João. “Calvário da Legitimidade” In: História de Portugal das Origens até 1940. Nova 
Edição. 10º, 11º, 12º milhares. Livraria Tavares Martins. Porto. 1949.  p. 546 
32 As ordenações do Reino, Livro 2º, Título 55, 3º apud. AMEAL, João. “Calvário da Legitimidade” In: 
História de Portugal das Origens até 1940. Nova Edição. 10º, 11º, 12º milhares. Livraria Tavares 
Martins. Porto. 1949. p. 547 
33 Idem, ibidem. 
34 Idem, p. 548. 
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atitude de D. Pedro foi interpretada como crime de lesa-majestade, uma vez que ele 

levantou-se contra o seu pai e o Reino ao qual ele pertencia até então. Foi 

considerado traidor da pátria, portanto indigno dela. Também se declarou em guerra 

com Portugal, quando lutou pelo reconhecimento da Independência do Brasil. Além 

de crime de lesa-majestade cometeu também crime contra o estado português. 

Finalizando, poderíamos falar ainda das declarações feitas pelo próprio D. Pedro em 

correspondências  trocadas  com  o  pai: “De  Portugal,  nada,  nada,  não queremos  

nada” (15 de Julho de 1824). 
 
 “De Portugal, já disse a Vossa Majestade, não queria nada”.À nação 
Portuguesa, zelosa da sua independência e exigindo de mim uma prova 
irrefragável do meu desejo de a ver para sempre separada da Nação 
Brasileira, sou servido declarar: que já não tenho pretensão alguma, nem 
direito à Coroa de Portugal”.35 

 

                 Todas essas referências deixam claro que os direitos que antes cabiam a 

D. Pedro já não lhe pertenciam mais. João Ameal cita que a 20 de março de 1826, 

quando a regente Isabel Maria – à frente da regência nomeada por D. João VI antes 

de sua morte, a 6 de março de 1826, que deveria, mediante regência provisória, 

governar até “que o legítimo herdeiro da Coroa provesse a este respeito36”– o 

reconheceu como “legítimo” sucessor de D. João VI, D. Pedro IV surpreendeu-se” 

.37  

                 Vê-se, logo, o porquê de D. Pedro ser considerado ilegítimo ao trono 

português, pois como assinala as declarações acima, era um português que residia 

fora do Reino, que jurou à Constituição que prescrevia que os portugueses que se 

encontrassem nessas condições passariam a ser brasileiros, e ainda era Imperador 

do Brasil; era brasileiro38 e assim se portou até mesmo ao despedir-se do Brasil, em 

12 de abril de 1831. 

                                            
35 Ibidem, p. 549 
36 SARAIVA, José H. (direção). A Revolução Adiada.” In: História de Portugal. Local. Publicações. 
Alba. Volume 3. 1983. p. 424 
37 AMEAL, João. “Calvário da Legitimidade” In: História de Portugal das Origens até 1940. Nova 
Edição. 10º, 11º, 12º milhares. Livraria Tavares Martins. Porto. 1949. p. 550 
38 Em outra parte do trabalho, reconhecemos D. Pedro como português, visto que pode parecer uma 
incoerência neste momento tratá-lo como brasileiro. Contudo, vale ressaltar que neste momento 
estamos analisando os acontecimentos pela ótica dos portugueses, mais exatamente os adeptos do 
absolutismo e que faziam frente ao lado de D. Miguel. Presentemente, a propaganda anti-Pedro I é 
ampla e embasada, pois o que se pretendia era provar a sua ilegitimidade ao trono de Portugal e a 
conseqüente legitimidade de D. Miguel. E ainda é bom lembrar que nessa parte do Trabalho, estamos 
nos fundamentando, basicamente, na historiografia portuguesa. 
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                 Em suma, por tudo isso D. Pedro não poderia nem teria direitos para 

suceder a Coroa Portuguesa. Entretanto, poderíamos levantar algumas questões: 

se não fosse a firme ação dos absolutistas portugueses, no sentido de deixar clara a 

ilegitimidade do primogênito, teria a guerra civil alcançado os patamares que 

alcançou? Teriam os fatos mencionados pelos absolutistas que comprovaram a 

ilegitimidade de D. Pedro I tido algum peso na questão sucessória se não tivessem 

sido esclarecidos, ou seja, permanecido omissos? Teria havido algum problema 

quanto à sucessão se os absolutistas (favoráveis a D. Miguel, rei absoluto) não 

tivessem sido tão enfáticos? E, só para finalizar, teria havido a Guerra Civil 

Portuguesa de 1832-1834? Tentaremos responder a questões como essas nas 

próximas páginas. 

 
 

3.4 D. Miguel 
 

“Pergunta. Quanto tempo durará o despotismo do Infante D. Miguel e, 
Portugal?” 
(Pulinuro). 
(Do Correio Mercantil. N. 48 e 51).39 

 
                 Por ocasião da morte de D. João VI, D. Miguel encontrava-se em Viena 
na Áustria, sob os olhares ambiciosos do astuto Metternich, Chanceler da Áustria. 
Além de cuidar da educação e da formação política do infante,  Metternich também 
o mantinha alheio dos direitos que, segundo as leis da sucessão, ele adquiriu 
mediante os atos de D. Pedro. Segundo as mesmas leis, a ilegitimidade do 
primogênito acarretaria na automática legitimidade do segundo irmão varão: D. 
Miguel. 
                 No entanto, embora todas as evidências indicassem que D. Miguel era 
seu sucessor, D. João VI não considerou as mesmas. Maior que as evidências 
quanto à legitimidade de D. Miguel era o interesse de D. João VI em unificar 
Portugal e Brasil, e para este papel não havia ninguém melhor que D. Pedro. Devido 
a isso, a legitimidade de D. Pedro foi aceita, uma vez que este dizia abdicar em 
favor da filha, D. Maria da Glória, e do irmão, D. Miguel.40 Semelhante atitude 

                                            
39 A MATUTINA MEIAPONTENSE. 5 de março de 1831.Sabbado. Número 146.p. 4. 
40 D. Pedro abdicou em favor da filha a 2 de maio de 1826. A 4 de outubro do mesmo ano, o Infante 
D. Miguel jurou a Carta, ainda em Viena, e segundo os partidários do absolutismo, sob coação de 
Metternich. No dia 3 de julho de 1827, foi nomeado lugar tenente por D. Pedro para regência do reino 
em obediência à Carta durante a menoridade de sua filha D. Maria II.  
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contribuiu muito pouco para minimizar as dúvidas quanto à sucessão e à possível 
reunião das duas Coroas, possibilidade que não agradava a ninguém (no Brasil). 
                 Os ânimos cada vez mais se acirravam, as principais potências 

envolvidas nos trâmites dos acontecimentos começaram a apresentar as suas 

preferências. A Inglaterra reconheceria os direitos de D. Pedro se este, de fato, 

abdicasse em favor da filha, pois para esta, o interesse maior era o de que as duas 

coroas permanecessem totalmente separadas, devido aos seus empreendimentos 

comerciais no Brasil e a dominação que detinha e pretendia continuar detendo 

sobre Portugal. 

 
  “O Governo Hespanhol tem constantemente fallado em dar auxilio a D. 
Miguel, mas a Inglaterra e França tomarão ultimamente hum tom dicisivo, 
em declarar que neste caso, igualmente darão prompto auxilio a D. Pedro. 
(Times, e Stor.).”41 

 

                 Para a Áustria, país onde D. Miguel encontrava-se exilado, e, logo, para o 

Imperador Francisco I – pai da primeira mulher de D. Pedro, D. Leopoldina, e avô de 

D. Maria da Glória, filha por quem D. Pedro abdicou condicionalmente seus direitos 

à Coroa – o interessante era a consumação do casamento de D. Miguel com a 

sobrinha. Assim, D. Miguel teria os seus direitos efetivados e a neta, D. Maria da 

Glória, não sofreria nenhum dano. Para tanto, cumpria-se o que prescrevia a Carta 

Constitucional de D. Pedro: a declaração do casamento de D. Mª da Glória, filha de 

D. Pedro, Rainha de Portugal, e D. Miguel – que devia casar-se com ela –, seu 

regente. Contudo, era a realeza que D. Miguel almejava, e por tal motivo todo esse 

discurso existia sem o consentimento do mesmo, que desde a morte do pai, D. João 

VI, só era informado daquilo e sobre aquilo que convinha aos interesses do esperto 

Chanceler da Áustria, Metternich.  

                 Só num momento oportuno, Metternich informaria a D. Miguel os 

acontecimentos, apresentando-os do modo que melhor conviesse aos interesses da 
Áustria e, logo, da Santa Aliança. D. Miguel não sabia, por exemplo, que desde o 
juramento da Carta Constitucional de 1826 pela regente Isabel Maria que Portugal 

vivia em clima de revoltas entre liberais e absolutistas, estes últimos em defesa dos 
direitos do então infante. A 6 de março, D. Miguel, sob instruções do chanceler 

Metternich, mandou uma Carta à infanta regente e ao imperador do Brasil, 
reconhecendo os direitos de D. Pedro e se abstendo de qualquer ato subversivo 

                                            
41 MATUTINA MEIAPONTENSE. Quarta-feira 25 de julho de 1832. Número 353. p. 4. 



 125

contra o irmão. Escrevia fazendo o mesmo reconhecimento e homenageando-o. E, 

ainda sob instruções de Metternich – sob coação, como trazem vários dos livros 
analisados –, jurou a Carta Constitucional de D. Pedro assim que ela foi outorgada 
em Portugal, prometendo obediência à mesma e às condições impostas pelo seu 

executor. 
                 A política de Metternich seguiu o esperado até o momento da outorga da 

Carta Constitucional de 1826 doada por D. Pedro a Portugal pela Infanta Isabel 

Maria, assim como o juramento da mesma. A partir de tal episódio – um ato 

precipitado da regência, assim como também o foi o reconhecimento de D. Pedro 

como legítimo sucessor a 20 de março de 1826 – ampliou-se o quadro de crise em 

Portugal, e os absolutistas, mais vorazmente, uniram suas forças contra os liberais. 

As potências européias viram, também, na outorga e no juramento da Carta o 

aumento do impasse quanto à sucessão. Até mesmo Metternich mudou de idéia “e 

passou à ofensiva, apoiado pela Espanha e França, ficando a Inglaterra na 

defensiva”.42  

                 A Espanha, ao contrário das demais, devotava em favor dos direitos de 

D. Miguel, trabalhando até mesmo com a possibilidade de invasão e tomada do 

poder por D. Miguel. Enquanto isso, em Portugal os ânimos se agitavam e os 

adeptos do retorno de D. Miguel viam que só a luta armada, ou seja, a revolta, 

garantiria ao infante o poder. Aumentou então a preocupação e a necessidade de 

mostrar que eram legais os direitos de D. Miguel e, assim como os absolutistas, a 

Casa da Áustria também se mostrava favorável a esclarecê-lo. 

                 Quando a rainha menor, D. Maria da Glória, foi mandada para ser 

educada na Áustria, o propósito era “europeizá-la e formá-la, a fim de tê-la 

inteiramente em nossas mãos”, este era o plano: “casaria com o tio na ocasião 

oportuna e, se ele fosse hábil, reformaria ou aboliria a Carta, com a aprovação da 

Rainha, cujo espírito estaria convenientemente preparado”.43 Em face disso, o 

ânimo agitado das conspirações que se espalhavam pelos quatro cantos de 

Portugal   e   o   despertar  na  pessoa  de  D.  Miguel  dos  direitos  que  lhe  cabiam  

                                            
42HISTÓRIA DE PORTUGAL. Edição monumental da Portucalense Editora Porto. Comemoração do 
8o Centenário da Fundação da nacionalidade_ Vol. III, Quinta época- 1816-1948. Direção literária: 
Damião Pires; direção artística: Eleutério Cordeiro. Primeira Parte – História Política: por Damião 
Pires. p. 139. 
43 MONTEIRO Tobias. “A Coroa Usurpada”.In: História do Império. O Primeiro Reinado. Ed. Itatiaia 
de Belo Horizonte. Ed. Universidade de São Paulo – SP. Vol 42. Coleção Reconquista do Brasil 
(Nova Série) p. 47 
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conduziram a política de Metternich a outros caminhos. 

                 Dos direitos de D. Miguel, prevalecia o fato de ser ele o filho varão de D. 

João VI depois de D. Pedro e, estando a ilegitimidade deste comprovada, seria ele o 

sucessor. Além disso, a carta outorgada por D. Pedro tinha um artigo que favorecia  

D. Miguel, ao determinar “que, durante a menoridade da Rainha, o reino fosse 

governado por uma regência, pertencente ao parente mais próximo do Rei, segundo 

a ordem da sucessão, maior de vinte e cinco anos, sem preferência de sexo”.44 Isso 

significava que a Regência, até a maioridade da Rainha, pertencia a D. Miguel e era 

essa mesma regência que Metternich desejava arrancar de D. Pedro quando 

Neuman, enviado pelo Chanceler ao Brasil, partiu em defesa dos direitos do infante. 

                 Todavia, o desejo de D. Pedro era o de que o próprio D. Miguel viesse ao 

Brasil, para tê-lo então mais próximo de suas vistas e do seu domínio; com o que 

Metternich jamais concordou. Segundo suas previsões isso seria péssimo para a 

Áustria e para a Santa Aliança, pois D. Pedro e seus partidários incutiram-lhe as 

novas ideologias “liberais” no Brasil. O que nem Metternich nem D. Pedro sabiam, 

ou não imaginavam, é que D. Miguel já se encontrava, desde a outorga da Carta em 

Portugal, ciente, através dos esclarecimentos que os conspiradores absolutistas 

trouxeram-lhe à tona, dos acontecimentos.  

                 O ano de 1827 transcorreu, e o infante continuou afirmando os seus 

compromissos com a Carta e com a sobrinha, D. Maria da Glória.45 Mas o seu 

espírito já se encontrava impregnado da certeza de que o trono português lhe 

pertencia e se preparava para agir com o próprio pulso, sem deixar influenciar-se 

pelo mentor Metternich e pelas deliberações do irmão D. Pedro. 

                 Nesse ínterim, Portugal se encontrava em Estado de Guerra Civil, os 

absolutistas  em  luta  contra os liberais, e o povo insatisfeito com a situação de 

crise interna, acusava a Carta e os liberais de causadores das desgraças e pedia o 

retorno do infante, o rei absoluto. O ano de 1827 serviu para acelerar a vontade de 

D. Miguel em voltar para Portugal. O líder da vitoriosa contra-revolução de 1823 – a 

Vila Francada –, que lutou pela derrubada do liberalismo e pela restituição da 

autoridade real absolutista, e da revolta de 1824 – a Abrilada – desde então já 

pretendia resguardar para si a autoridade real.  

                                            
44 Idem p. 47 
45 Os esposais de D. Miguel com D. Maria da Glória foram realizados a 9 de outubro de 1826. 
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                 Tais revoltas, que simbolizaram atos de coragem, audácia e desrespeito, 

além de violentas, obrigaram-no a viajar para Viena. Foi esse D. Miguel que voltou a 

Portugal a 22 de fevereiro de 1828. Como ainda permanecia fiel aos juramentos 

feitos à Carta de 1826 em fins de 1827, D. Pedro ainda o nomeou regente de 

Portugal. E é como regente que ele “chega a Lisboa e jura à Carta no Palácio da 

Ajuda, assumindo a regência e nomeando um novo Executivo”.46 

                 Recebido com vivas ao rei absoluto, vivas a D. Miguel, pelo povo e pelos 

partidários da causa miguelista, não tinha nada que o impedia, naquele momento, 

de entrar em Portugal, pois (sob os desígnios de Metternich) havia jurado à Carta 

Constitucional de 1826, que vigorava sob protestos e revoltas. Em várias 

localidades do território português, os absolutistas encontravam-se em armas contra 

os liberais, revoltas que só chegaram ao fim no dia 30 de junho do ano de 1828 em 

Elvas, onde D. Miguel era aclamado rei absoluto pelo povo, o qual gritava pela 

morte da Carta Constitucional imposta por D. Pedro I do Brasil e D. Pedro IV de 

Portugal. 

                 Embora as revoltas tivessem chegado ao fim, dando vitória – ainda que 

temporária – aos absolutistas, a guerra política continuava mais acirrada do que 

nunca. As Câmaras, que haviam sido abertas a 2 de janeiro, encerraram-se a 2 de 

abril. A volta de D. Miguel a Portugal era cogitada pelas potências envolvidas. O 

artigo da Carta que favorecia o infante47 com relação à sua maioridade (D. Miguel 

havia jurado à Carta e à Celebração dos esposais com a Rainha menor) deixou as 

potências mais desejosas de fazê-lo retornar a Portugal e assumir a regência da 

rainha menor. 

                 D. Pedro, todavia, pretendia deixar D. Miguel bem longe de Portugal, até 

planejou a sua ida para o Brasil, como foi mencionado. Isso porque, quanto mais 

perto dele, melhor seria para controlar os impulsos revoltosos e mantê-lo longe até a 

maioridade da filha, D. Maria da Glória, que só alcançaria a mesma a 4 de abril de 

1837. Entretanto, a Santa Aliança o reconheceu como regente de direito, para tanto, 

deveria assumir logo o que lhe cabia.   

                                            
46 CAPELO.Rui G de. MONTEIRO Augusto J. NUNES. João P. A. de RODRIGUES Antônio S. de. 
TORYAL. Luís F. de VITORINO. Francisco M. de História de Portugal em Datas. Círculo de Leitores. 
Setembro. 1994. p. 207 
47HISTÓRIA DE PORTUGAL. Edição monumental da Portucalense Editora Porto. Comemoração do 
8o  Centenário da Fundação da Nacionalidade. Vol. III, Quinta época- 1816-1948 Direção literária: 
Damião Pires; direção artística: Eleutério Cordeiro. Primeira Parte – História Política: por Damião 
Pires. p. 136 
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                A Inglaterra, embora em princípio discordasse da volta do Infante ao país, 

reconheceu que só seu retorno resolveria a questão nacional. E, aos poucos, 

Canning, representante diplomático da Inglaterra, já não podia tolerar, assim como 

as demais potências envolvidas, a situação criada por D. Pedro. A sua abdicação 

condicional havia perdido o sentido, uma vez que as condições impostas já haviam 

sido aceitas. A Áustria de Metternich desejava que terminasse o impasse criado e 

se reconhecesse a regência do infante.  

                 Enquanto isso, a popularidade de D. Miguel era infinitamente superior em 

relação a D. Pedro e este começava a perder partidários, devido à neutralidade 

criada e mantida em torno de si. Saldanha, um auxiliar de D. Pedro e da questão 

liberal em Portugal, mantinha-o consciente de que o número de revoltas no país 

crescia, e agora com o auxílio – ainda que indireto – das potências. O regime 

constitucional sustentava-se sobre bases totalmente trêmulas e podia cair a 

qualquer momento. 

                 Em síntese, D. Miguel, de volta a Portugal, assumiu a regência e nomeou 

novo executivo, começou a modificar resoluções anteriores e acabou alterando e 

inovando o processo político vigente no país – medida de cunho absoluto48. 

Posteriormente dissolveu as Câmaras e declarou abertas as Assembléias dos 

Estados Gerais do Reino – que julgaram a questão sucessória e reconheceram os 

direitos de D. Miguel como legítimo sucessor ao trono.    

                Entretanto, a convocação deste órgão deixava evidente que D. Miguel 

retornava ao sistema absoluto de governo, rompendo com a Carta e com o irmão. A 

usurpação – vista desse modo pelos liberais e partidários de D. Pedro – estava 

evidenciada, principalmente, no ato da convocação do Três Estados em si. Esses 

representavam uma Assembléia Tradicional da Monarquia absolutista, onde clero, 

nobreza e povo voltaram a reunir-se junto às Cortes Gerais, as quais o 

reconheceram como rei absoluto, legítimo e sucessor direto à Coroa a 30 de junho 

de 1828.  
 
“Guerra ao Déspota: Elle está desautorado. Como Carlos X, D. Miguel jurou 
e apunhalou a Carta: como Carlos X deve perder para sempre á Pátria que 
assassinou e a coroa que usurpara. Elle roubou a uma jovem rainha o 
throno, e aos Portugueses a Liberdade”.49 

 

                                            
48 Idem, p. 139. 
49 A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sabbado 5 de março de 1831. Número 146. p. 4. 
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 Estava instaurado o período conhecido como terror Miguelista.  

 
“Os cárceres cheios de victimas; os patíbulos tintos de sangue innocente; a 
míseria viúva vendo a cabeça do caro esposo no cadafalso, e seos bens 
seqüestrados; a segurança publica em risco; o sagrado direito da 
propriedade do Cidadaõ sem garantia, o commercio estagnado, a 
agricultura abandonada!”50 

 

 Perseguições aos liberais, mortes e violências nesse governo 

demonstraram que, em tese, a questão política sucessória havia terminado embora 

tenha inaugurado o período da guerra armada. Não era mais pelos direitos de um 

ou de outro que guerreavam – estes já haviam sido analisados e direcionados ao 

legítimo sucessor –, guerreavam pelo trono, que seria daquele que vencesse a 

guerra. 

                 Foi assim que se apresentou o infante, então rei de Portugal – muitas 

vezes opressor e violento, que se enfurecia quando o assunto era a derrubada do 

prestígio da autoridade real e, para mantê-la ou reavivá-la, foi capaz dos mais 

sanguinários atos. Por motivos díspares, os dois irmãos negligenciaram as leis, 

alteraram e ignoraram-nas, mas ambos com o mesmo fim: o trono. Um trono de dois 

irmãos... Um herdeiro direto, mas ilegítimo; o outro herdeiro conseqüente e 

personalidade de suma importância para e na composição do quadro sóciopolítico 

de Portugal do período compreendido entre 1826-1834. 

 

 
3.5. A Guerra 

 

                 A volta de D. Miguel a Portugal e suas práticas governistas foram movidas 

pela violência e pelo terror. Seu regresso, a 22 de fevereiro de 1828, reforçou o 

absolutismo em Portugal, seguidos por fortes conflitos entre liberais e absolutistas. 

Dono de um breve reinado D. Miguel viu-se no trono erguido como Soberano “pela 

vontade da Nação e pela força do Direito”.51 O forte apego às crenças religiosas, o 

exacerbado amor à pátria e a defesa intransigente da tradição absolutista aliaram-se 

à sua habilidade espantosa em lidar com a população, totalmente seduzida por 

                                            
50 A MATUTINA MEIAPONTENSE. Terça-feira. 4 de Janeiro de 1831. Número 120. p. 4. 
51 SERRÃO, Joaquim. V. História de Portugal. A Instauração do Liberalismo. 1807-1832. Lisboa 1984. 
p. 559 
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aquele quem muitos comparam a D. Sebastião. Ambos, segundo Oliveira Martins, 

“foram os últimos a quem o povo português compreendeu e amou”. 

                 É sabido que, assim que desembarcou em Lisboa, D. Miguel jurou 

obediência à regência deixada pelo pai e à Carta Constitucional no Palácio da Ajuda, 

assumiu a regência em nome da rainha menor, D. Maria II, sua futura mulher, e 

nomeou um Executivo, que futuramente facilitou a execução dos seus planos e a 

sua vida. Até aqui tudo bem, D. Miguel é o regente e mantém-se fiel ao irmão e à 

sobrinha. Porém a paz não reinaria tranqüilamente por muito tempo. Já em março, 

do mesmo ano, o regente começou a mostrar que voltara para alterar a situação 

imposta por D. Pedro I. Dissolveu a Câmara dos deputados e começou a 

providenciar a nomeação de uma junta, com o intuito de convocar a antiga 

Assembléia dos Três Estados do Reino. 

               Líderes liberais como Palmela, Terceira e Saldanha que se encontravam 

exilados na Inglaterra, voltaram a Portugal, a bordo do vapor Belfast. Vinham lutar 

contra as medidas desenfreadas de D. Miguel, numa tentativa de instalar um 

Governo Provisório no país, mas nem chegaram a desembarcar, sendo novamente 

expulsos pelos miguelistas, esse fato recebeu a denominação de Belfastada. 

                 A reunião dos Três Estados do Reino – clero, nobreza e povo – acabou 

por reconhecer e declarar D. Miguel rei absoluto e legítimo ao Trono, sob forte 

aclamação e delírio popular. A partir de então a Guerra Civil só não havia ainda sido 

deflagrada por uma questão de tempo. As condições internas e externas não eram 

favoráveis a D. Miguel nesse momento, em que tomou para si a Coroa. Embora aos 

miguelistas não fizesse muita diferença, o Infante havia jurado à Carta Constitucional 

que vigorava em Portugal e aceitado casar-se com a sobrinha, então rainha de 

Portugal: “a posse da coroa em tais condições, no ano de 1828, era considerada por 

muitos uma privação de direitos”. 52 Com esse ato D. Miguel usurpou não os direitos 

de D. Pedro, mas os de D. Maria II. 

                 A volta do absolutismo trazia, ou reforçava, uma série de problemas 

extras, espalhando revoltas e terror contra os liberais por todo o país. Foram 

registradas mais de mil prisões, julgamentos sumários e numerosas condenações à 

forca. Saraiva afirma que foram doze os enforcados. Entre os condenados figuravam 

juristas, funcionários públicos, militares, oficiais e sargentos. De 1828 a 1833 foram 

                                            
52 Idem, p. 409. 



 131

registrados 618 presos políticos53, sendo que entre eles encontravam-se militares, 

estudantes, professores, membros de profissões populares, funcionários públicos, 

eclesiásticos, proprietários e lavradores. 

                 Os dados sobre os cargos que compunham os grupos de aprisionados e 

executados durante o reinado de D. Miguel demonstravam de forma clara a 

composição  social  do  partido  liberal:  intelectuais  e  pessoas abastadas. As novas  

idéias também se espalhavam entre aqueles que compunham as profissões 

populares (sapateiros, boleiros, marítimos, alfaiates, etc.), que se encontravam 

inquietantes com a forte crise econômica e financeira que vinha se arrastando desde 

a Revolução do Porto e, com a ascensão absolutista, veio a se agravar. 

                 O clima era de Guerra Civil! As perseguições miguelistas faziam exilados 

milhares de portugueses na Inglaterra e França, que serviriam a D. Pedro mais 

tarde, num futuro bem próximo, na luta pela causa liberal. A situação financeira 

também se agravou devido aos gastos com as revoltas e com a Guerra; além da 

dependência que tanto D. Miguel quanto D. Pedro ficaram dos empréstimos 

estrangeiros, o que gerou, naturalmente, o aumento de fome e miséria. 

 
“A Regência da Terceira negociou em Londres hum empréstimo de L. 
300$000, e tem obtido vantagens sobre os servos de D. Miguel, havendo 
ultimamente se apossado da ilha do Faial. Se diz que a Esquadra Francesa 
não deixará o Tejo enquanto ali não chegarem as Tropas da Terceira, e que 
para destronar o Tyrano he que o ex-Imperador forceja na Europa.”54 

 

                 Nesse ínterim, D. Pedro enviou sua filha à Europa para a consumação do 

casamento com o tio, sob os cuidados de seu conselheiro o Marquês de Barbacena. 

Mediante os acontecimentos, a rainha desembarcou na Inglaterra, onde foi recebida 

com as honras de majestade. A presença de D. Maria II na Inglaterra foi importante 

pois criou um novo alento aos milhares de exilados que ali se encontravam. 

                 Contudo, apesar das dificuldades que encontrou para ter o seu governo 

reconhecido pelas potências européias – em grande parte devido ao seu despotismo 

e arbitrariedades –, D. Miguel tinha o incondicional apoio popular e da imprensa 

nacional. Seu reinado seguiu então com dois propósitos: combater os liberais e, 

conseqüentemente, anular a Carta Constitucional à qual há muito ele próprio não 

obedecia. 

                                            
53Saraiva, em História de Portugal, nos fala no número de 612. 
54A MATUTINA MEIAPONTENSE. 17 de dezembro de 1831. Sabbado. Número 269. p. 3 
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3.6. Em busca do Reconhecimento 

 

                 Ter rompido com o compromisso feito (o casamento com a sobrinha), a 

partir do instante em que convocou as Cortes e proclamou-se rei, e com o juramento 

à Carta, assim como ter convocado as Cortes sem ter para tanto as prerrogativas 

necessárias55, deixavam o então rei de Portugal em difícil situação com as potências 

européias. Estas, assim como o Infante, haviam reconhecido a validade da Carta de 

D. Pedro e a feito vigorar, logo, reconheciam os direitos da rainha menor, D. Maria II.  

                 D. Miguel, que num dado momento tinha a seu favor toda a legislação, 

transformou-se em “rei usurpador”. Sob coação ou não, consciente ou não dos seus 

direitos, havia jurado à Carta e aceito as condições que ela impunha, logo estava 

cônscio de que era o regente e não o rei – embora pudesse vir a sê-lo. Como 

assiná-la Oliveira Martins, numa citação feita por João Ameal; 

 
 “Rei, e com letra maiúscula, D. Miguel tê-lo-ia sido, sem oposição nem 
repugnância de qualquer potência estrangeira se somente houvesse sido 
mais jeitoso ou mais hipócrita, em todo caso mais fundamentalmente 
condescendente”.56  

 

                 Em Londres, o reconhecimento de D. Maria II aconteceu em outubro de 

1828, o que demonstrou que as investidas diplomáticas do Infante não vinham 

surtindo nenhum efeito favorável. Também a Alemanha não concordava com a 

convocação das Cortes pelo infante em 1828. Entretanto, a Rússia, os Estados 

Unidos, a Santa Sé e a Espanha aceitaram a causa de D. Miguel. A Rússia, antes 

favorável ao Partido Liberal, devido à pretensão de ocupar Constantinopla e se 

contrapondo à posição da Inglaterra, reconheceu a causa de D. Miguel.  

                 Os Estados Unidos justificaram sua escolha com base em interesses 

econômicos. Queria ver Portugal definitivamente separado do Brasil, equilibrando 

assim a forte presença britânica e favorecendo ideológica e materialmente a 

libertação brasileira do jugo português. A Espanha sempre esteve de acordo com o 

reconhecimento, desde que o infante casasse-se com a sobrinha. Em todo caso, o 

reconhecimento foi feito em outubro de 1829. Apesar da forte presença diplomática 

liberal em Roma, também a Santa Sé acabou fazendo o reconhecimento a 5 de 

                                            
55 SERRÃO.Joaquim. V. História de Portugal. A Instauração do Liberalismo. 1807-1832. Lisboa. 
Verbo 1984 
56 AMEAL João, “Calvário da Legitimidade”.In: História de Portugal: Das origens até 1940. Nova 
Edição. 10ª, 11ª, 12ª Milhares --Livraria Tavares. Martins. Porto. 1949. p. 573 
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agosto de 1831. D. Pedro manifestou-se contra semelhante decisão da Sé, 

levantando até mesmo a possibilidade de um cisma, que não vigorou.57  

                 Áustria, Inglaterra e França exigiram da diplomacia realista um trabalho 

mais árduo. Exigiam de D. Miguel o matrimônio com a sobrinha e a anistia geral aos 

milhares de presos exilados, assim como a liberação dos bens confiscados dos 

liberais. A essas exigências, o governo miguelista não cedeu facilmente. Se 

houvesse aproveitado as boas relações que mantinha com o ministério inglês de 

Wellington, a causa miguelista poderia ter-se resolvido. Mas D. Miguel se negou 

consentir a anistia, e na mesma ocasião o ministério de Wellington caiu, ascendendo 

outro – Grey e Palmerston – adverso à causa miguelista. Com isso, o 

reconhecimento não foi feito. Com base nos mesmos aspectos (realização do 

matrimônio, autoridade real de D. Miguel até à maioridade da rainha, anistia geral 

com restituição dos confiscos e reabilitação dos executados), D. Pedro também 

tentou conseguir a conciliação com D. Miguel, que rejeitou novamente a proposta, 

dando continuidade à usurpação. 

                 Um outro acontecimento favorável ao liberalismo e que contribuiu para a 

manutenção do impasse, no que se refere ao reconhecimento da autoridade real de 

D. Miguel, foi a Revolução Francesa de julho de 1830, que nasceu repleta de 

liberalismo e maçonismo, dando novo ânimo aos espíritos revolucionários. Essa 

revolução derrubou definitivamente o Antigo Regime, retirando de cena a monarquia 

aristocrática de Carlos X, que deu lugar à monarquia burguesa de Luís Felipe, como 

demonstramos em outro momento. Tal mudança política e ideológica transformou o 

rumo dos acontecimentos em toda a Europa e nas Américas. A Bélgica e a Inglaterra 

garantiram sua Independência e neutralidade, a Rússia concedeu uma Constituição 

à    Polônia   e,    no   Brasil,   as  notícias    chegadas,   além  de   aumentarem   a  

oposição ao governo de D. Pedro, garantiram a volta de vários portugueses liberais 

que se encontravam emigrados no país, para a Ilha Terceira, reduto liberal durante a 

Guerra. 

                 Em síntese, a forte repressão aos liberais, o ambiente de terror que se 

alastrou de norte a sul do país, o número exorbitante de liberais expatriados, a 

desobediência à Carta e o rompimento com a sobrinha, juntamente com as 

transformações político-ideológicas favoráveis ao liberalismo que se alastrou por 

                                            
57 SERRÃO, Joaquim. V História de Portugal. A Instauração do Liberalismo. 1807-1832. Lisboa. 
Verbo 1984. p. 412 
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todos os cantos, dificultaram a situação miguelista a olhos vistos com relação às 

potências européias, e favoreceu a causa liberal. O antibritanismo de D. Miguel 

também direcionou a preferência inglesa à Carta de D. Pedro. 

 
 

3.7. O Confronto 

 

                 Desde a usurpação de D. Miguel e dos seus firmes propósitos de 

combater os liberais – mesmo que para isso tivesse que usar de forças excessivas e 

práticas desumanas – , Portugal entrou num estado de Guerra Civil. 

                 Após a tentativa de intervenção dos liberais (com a Junta do Porto, que 

atuou contra as arbitrariedades de D. Miguel, ocasionando o movimento 

revolucionário no Porto que resultou na Belfastada), a seqüência de revoltas no país 

só se intensificou. A Junta Provisória que tentou fazer a revolução no Porto voltou 

para Inglaterra, e muitos dos seus membros refugiaram na Galiza, de onde só 

sairiam depois que D. Pedro rebelou-se. Enquanto isso, as revoltas alastravam-se, 

alcançando as regiões insulares. A Ilha da Madeira logo foi dominada por tropas 

miguelistas; já a Ilha Terceira manteve-se firme, transformando-se em porto dos 

refugiados que se encontravam na Inglaterra. A Ilha Terceira tornou-se reduto das 

tropas liberais, onde se refugiaram todos os perseguidos pelo governo miguelista. O 

ano de 1828 só aumentou a concentração de liberais na Ilha. 

                 Após a revolta do Porto (Belfastada), os ânimos também se acirraram ao 

sul do país, na região de Algarve, que também se opôs à realeza de D. Miguel. 

Testemunhos portugueses publicados com o título de Memórias de um Preso 

Emigrado pela Usurpação de D. Miguel trazem relatos da saga de um preso desde 

sua prisão – durante da Revolução do Algarve contra a usurpação de D. Miguel de 

1828 –, por suspeitarem os realistas de sua participação e agitação em favor da 

legitimidade e da Carta de D. Pedro, até as submissões mais humilhantes das 

masmorras, violências, exílio, etc... “As prisões se acumulavam de presos de todos 

os sexos e idades. Os mendigos, os loucos e os embriagados eram lançados nas 

masmorras como criminosos políticos...” 58 Isso só deixava nítido que se viveria a 

partir de 1828 sob constante alerta de guerra civil. Porém, a insurreição do Algarve 

                                            
58 MEMÓRIAS DE UM PRESO EMIGRADO PELA USURPAÇÃO DE D. MIGUEL. Testemunhos 
Portugueses. Manuscritos do século XIX. Morais Editores. 1ª edição 1845. 2ª Edição 1984. 
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foi mantida sob controle dos miguelistas, enquanto o combate perdurava nas tantas 

ilhas absolutistas. 

                 No Brasil, a situação de D. Pedro complicava-se a largos passos. A 

oposição popular ao seu governo intensificava-se emparelhada à grave crise 

econômica – fortemente agravada pelas retiradas de dinheiro feitas por D. Pedro 

para manter os emigrados portugueses na Inglaterra e, principalmente, na Ilha 

Terceira. A abdicação aproximava-se. No entanto, não podia apresentar o Imperador 

do Brasil (por pouquíssimo tempo) como rei de Portugal, uma vez que havia optado 

pela coroa do Brasil. Começou então a agir em nome da filha, D. Maria II, na luta 

pelos seus direitos obliterados. Devido aos constantes ataques absolutistas nas 

ilhas, a ala liberal conquistou as ilhas dos Açores em nome da causa liberal. 

                 Diante de uma derrota miguelista na região de Pico Velho59, os liberais 

animavam-se e, em Angra, constituiu-se uma Junta Provisória que lutou pelos 

direitos da Rainha menor, D. Maria II, em nome D. Pedro I. Uma regência liderada 

pelo Marquês de Palmela, o conde de Vila Flor e o duque da Terceira, e José 

Antônio Guerreiro, que de Angra governava Portugal e Algarves, além das 

possessões do Ultramar, passou a considerar nulos todos os atos praticados por D. 

Miguel.  

                 Enquanto isso o número de emigrados chegados à Terceira avolumou-se, 

era o exército liberal que se formava. No Brasil a situação de D. Pedro complicou-se 

e ele abdicou a 7 de abril de 1831. Era a sua saída para a Guerra, e foi com o título 

de Duque de Bragança, regente de D. Maria II, que ele lutou até derrubar os 

miguelistas.  

 
“D. Pedro vem de publicar hum manifesto sobre os negócios de Portugal, 
em que deixa escrever a sua vontade de imperar na Luzitania. Debaixo do 
título de Duque de Bragança sob o texto de entronisar sua Filha, (...) Este 
Príncipe acha-se no mar com uma esquadra para ir expulsar do Throno a 
seu irmão, e anda acompanhado de muitos nobres de Portugal”.60 

  

Em princípio não obteve apoio nem da França nem da Inglaterra. Londres, 

entretanto, acabou cedendo-lhe um empréstimo com o qual comprou armas, navios 

de guerra, recrutou mercenários, etc. Em 8 de julho de 1832, direcionou a sua 

expedição para os Açores, desembarcando em Midelo, próximo do Porto. Não foi 

                                            
59 SERRÃO, Joaquim. V. História de Portugal. A Instauração do Liberalismo. 1807-1832. Lisboa. 
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60 A MATUTINA MEIAPONTENSE. Sabbado. 26 de maio de 1832. Número 336. p. 3. 
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recebido com os aplausos calorosos que esperava. Apesar de tudo, a grande 

população ainda se mantinha fiel ao “libertador” e herói que ela via na pessoa de D. 

Miguel. 

                 A inferioridade do exército liberal era gritante. Com 7.500 homens, 

composto basicamente de emigrados portugueses expulsos pelo governo de D. 

Miguel e por mercenários internacionais, lançou-se D. Pedro contra um exército de 

80.000 mil homens miguelistas. Com essas proporções, começou a guerra. Um 

ataque miguelista a Angra mostrou que a sua superioridade numérica não valia 

muito. A derrota Miguelista próximo à Vila da Praia mostrou que a racionalização e o 

comando liberal eram bastante eficazes. 

                 A aproximação do exército de D. Pedro ao Porto foi frustrante porque nem 

conseguiu fazer as tropas miguelistas aderirem nem conseguiu evadir-se, devido ao 

fato do Porto encontrar-se cercado. Durante um ano, a guerra se reduziu, no 

continente, ao Cerco do Porto; mas D. Pedro resistia, tendo abertura apenas para o 

mar – de onde abastecia as suas armas, os mantimentos dos soldados comprados 

ou recrutados na Inglaterra e na França.61 As condições do Porto não eram boas 

para nenhum dos lados. Os ataques miguelistas começavam a perder espaço devido 

à incapacidade e/ou rivalidade apresentadas dentro do próprio comando.  

 
“As notícias do Porto até o 1o do corrente. Depois da ação de 24 de Março 
os sitiados não tornarão a ser atacados; mas continuava o 
bombardeamento da cidade, cada vez com mais vigor. Corre que o duque 
de Bragança pertende (sic) agora tomar a ofensiva, por ter recebido gente 
de sobejo para sahir a campo, sem deixar desguarnecidas as suas actuaes 
posições. Parece também que os partidários de D. Miguel começaõ a 
mostrar alguma vacillação nos princípios, a que d’antes erao taõ aterrados 
(...)”.62 

 

                 Tal clima de guerra criou problemas sociais vistos nas péssimas 

condições – fome, desavenças entre oficiais e epidemias – do exército miguelista.63 

Diante desse quadro, a população portuense começou a aderir à causa liberal, 

ajudando com dinheiro, trabalho e soldados64. A essas alturas, D. Pedro já havia 

tomado  para  si a Regência da Terceira, antes pertencente a Palmela, e tornou-se o  
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regente, líder da guerra. Inglaterra e França mais uma vez tentaram o armistício, 

buscando a paz entre os irmãos. Mas já não era possível. Naquele momento, só as 

armas mostrariam o rumo dos acontecimentos. 

                 Nesse ínterim, no ano de 1832, Mousinho da Silveira promulgou uma 

legislação alicerçada na ideologia de um estado moderno, publicada pelo poder 

liberal, com o fito de dar novo alento aos ânimos liberais que, dentre outras coisas, 

“prescreviam a abolição dos pequenos morgados, a extinção dos impostos do dízimo 

e das sisas, a reordenação das finanças públicas, da justiça e da divisão 

administrativa, etc.” 65  

                 Retornando ao Cerco do Porto, em 1833 as condições liberais 

complicaram-se, tomando um caráter desesperador. O próprio comando – liderado 

por Saldanha e Palmela – entrou em crise, e as previsões não eram nada boas para 

os constitucionalistas. Percebendo que a vitória miguelista se aproximava, e com o 

intuito de atrair forças para o Sul, uma expedição de combate é enviada ao Algarve; 

o que aliviou assim a pressão sobre o Porto. No entanto, essa região foi apanhada 

desprevenida, não sendo difícil para os liberais apropriarem-se do Algarve, em vista 

disso partiram vitoriosos para Lisboa a fim de conquistá-la. 

                 Os liberais ainda receberam no seu comando o francês Soliganic, que 

conseguiu, em defesa da Carta, entrar vitorioso no Porto. O Londrino Napier também 

participou com suas estratégias de guerra do exército liberal e, ao lado de Saldanha, 

conferiu maior dinamismo e arrojo aos combates. Segundo ele, na defensiva não se 

ganharia a guerra, era preciso, portanto, agir no sentido de tomadas de decisões. 

Com essa mudança de estratégia, obteveram-se resultados vultuosos, com fortes e 

consecutivas derrotas miguelistas. 
 
“A estrondosa Victoria naval de Napier, e marcha ousada do Duque da 
Terceira sobre Lisboa pareciaõ ter dado hum golpe mortal ao parido de D. 
Miguel. (...) D. Pedro alem do immortal Napier, e do Duque da Terceira 
conta muitos oficiais peritos, que o Partido Liberal lhe tem mandado. D 
Miguel  agora com a chegada da Bourmont, á frente de hum estado maior 
numeroso e aguerrido, todos em fans (sic) perdas do absolutismo, não está 
em peores circunstâncias.(...)”66 
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                 Buscando uma recuperação, o exército miguelista contou com a presença 

do Marechal de Boumont, mas um rápido avanço da Terceira em direção ao Tejo, 

que acabou por ocupar Lisboa, prejudicou os planos de Boumont, que também 

perdeu num ataque ao Porto. D. Pedro ocupou então a capital. Estava chegando a 

decisão final e a França e a Inglaterra já reconheciam o governo liberal. Os liberais 

controlavam as principais cidades de Portugal, e a união do comando entre Napier e 

Terceira deixava vislumbrar a vitória liberal. Todavia, o forte e desesperado D. 

Miguel ainda controlava toda a sua gente e grande parte da população, o que 

indicava que a guerra seguiria até o fim. 

                 A situação miguelista ficou ainda mais difícil quando estourou na 

Espanha, em 1833, uma grave crise sucessória, muito semelhante à questão 

portuguesa. Nesse momento, o quartel general de D. Miguel se encontrava 

confinado em Santarém, de onde conduziu os últimos meses de guerra. Com a 

morte de Fernando VII – irmão de D. Carlota Joaquina – ascendeu ao trono Isabel II, 

sua filha de apenas três anos. No entanto, D. Carlos, infante irmão de D. Fernando 

VII, a quem pertencia o trono segundo as leis sucessórias do reino, e defensor da 

causa absolutista, não aceitou de bom grado tal rainha e tomou para si a causa 

sucessória. Ao lado de D. Miguel, D. Carlos passou a usar o título de Carlos V, 

fazendo a guerra civil na Espanha assumir grandes proporções. “Tanto D. Miguel 

quanto D. Carlos ergueram a bandeira do tradicionalismo político”.67 

                 Todavia, um acontecimento barrou os ânimos violentos e absolutistas dos 

“reis” D. Miguel I e D. Carlos I a  assinatura da Quádrupla Aliança (França, 

Inglaterra, Portugal – o Governo da Regência de D. Pedro e o governo espanhol da 

Regência de D. Maria Cristina (viúva de Fernando VII)), que patrocinada pela 

Inglaterra, a 22 de abril de 1834, definiu que tanto Portugal quanto Espanha 

deveriam por fim às guerras civis; e prescreveram o exílio de D. Miguel e de D. 

Carlos.  

                 A guerra civil caminhava rumo às suas últimas batalhas, com derrotas 

realistas. Santarém, reduto miguelista, sofreu com uma epidemia (febre tifóide) que 

se alastrou, fazendo 40.000 óbitos, dentre estes havia milhares de soldados de D. 

Miguel. Na batalha de Almoster, que tinha por objetivo evitar o avanço de Saldanha 

rumo a Santarém, as tropas miguelistas novamente perderam. Porém, com a 
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Batalha de Asseiceira, que foi comandada pelo Duque da Terceira, as tropas 

miguelistas foram finalmente derrotadas. O próximo e último passo foi dado rumo à 

tomada de Santarém. D. Miguel retirou-se para Évora, onde o armistício, enfim, foi 

assinado.  

                 A concessão de Évora-Monte, decidida pelos marechais Saldanha e 

Terceira, juntamente com o marechal miguelista José Antônio de Azevedo Lemos, 

colocou fim à Guerra Civil. A concessão decretou o exílio de D. Miguel, que recebeu 

uma pensão (que alguns autores declaram não ter chegado a se efetuar)68, a anistia 

geral a todos os prisioneiros políticos, assim como o regresso livre dos vencidos às 

suas casas e de posse de fazendas e de todos os bens militares. Mantiveram 

também os militares miguelistas os postos que possuíam.69  

 
 

3.8. O Porquê da vitória liberal 

 
 
                 A guerra acabou e o triunfo foi liberal. Algumas causas são levantadas 

para tentar explicar esse resultado, uma vez que vimos a maioria militar do exército 

miguelista frente ao liberal. João Ameal ressaltou a 

 
“inferioridade dos comandos legitimistas e a superioridade dos comandos 
liberais, além da questão política que evoluía rapidamente na Europa, 
favorecendo a ideologia liberal, declarando que o que vencia não eram 
apenas as armas, mas a marcha irresistível do século nos trilhos abertos 
pelos homens de 1789”.70  

 

                 Na verdade, a luta não era apenas de dois irmãos por um trono em estado 

de vacância, era uma guerra político-ideológica de Portugal contra a França de Luís 

Filipe, a Inglaterra de Palmerson e a Espanha de Maria Cristina. José Hermano 

Saraiva retratou o triunfo liberal falando da importância da emigração dos exilados 

durante o governo miguelista, os quais voltaram lutando não por uma simples vitória, 

mas pelo direito de retorno à pátria.  
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                 O terror miguelista também teria enfraquecido o governo de D. Miguel e 

irritado as potências européias envolvidas. A Regência da Terceira, reduto liberal 

inabalável, de onde partiram os reforços ao exército liberal nas horas mais críticas, 71 

também foi um outro fator relevante. E, por fim, Carlos Miguel Gonçalves assinalou 

uma ajuda financeira do judeu Mendizábal. E a entrada do oficial Napier no 

confronto, a rivalidade existente e aguçada no interior das tropas e entre os generais 

miguelistas e a composição do exército liberal – formado por mercenários de várias 

regiões da Europa, enquanto o exército miguelista era formado apenas por 

portugueses – foram fatores indispensáveis para a vitória liberal. Essa composição 

diversificada do exército era então vantagem para o exército liberal, uma vez que 

unia várias categorias, técnicas e estratégias de guerra72.  

                 Em síntese, começou então a vigorar de fato em Portugal a Carta 

Constitucional de 1826 e o liberalismo. A Rainha Maria II teve o seu governo 

reconhecido pelas potências européias, pondo termo ao período de Guerra e 

iniciando um novo governo, com a plena vigência da carta e com as dificuldades de 

um novo tempo. Mas essa já é uma outra história.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
                 Como demonstramos na introdução, nosso propósito com o presente 

estudo era apresentar uma discussão sobre a Abdicação de D. Pedro I, 7 de abril de 

1831, abordando, porém, uma nova questão: o processo de abdicação no Brasil 

teria relação direta com as mudanças ocorridas no mundo (de cunho político-

ideológico) e, especialmente, em Portugal, em específico. Nesse caso, estamos 

fazendo referência à nossa hipótese principal: a crise sucessória que desencadeou a 

Guerra Civil Portuguesa, assim como a corrente ideológica que tomou a Europa – o 

Liberalismo – e influenciou diretamente no processo de abdicação de D. Pedro I. 

                 Acreditamos que, ao longo dos capítulos, conseguimos apontar uma série 

de argumentos que sustentaram nossa hipótese e embasaram nosso estudo, 

tornando coerente nossa problemática. Cremos e esperamos que o leitor tenha esta 

mesma impressão ao debruçar-se sobre nosso texto. 

                 Na mesma introdução relacionamos alguns desses argumentos, que 

ganharam força nos capítulos subseqüentes... Vimos que tinha D. Pedro sim outra 

opção que não a Abdicação, e foram os próprios atos do Imperador, somados às 

circunstâncias do seu tempo, que lho conduziram à partida. Vimos também que a 

sua saída foi estratégica. A Abdicação não foi um ato impensado. Partindo do 

conceito de consciência possível, demonstramos que a ação do homem (D. Pedro) 

foi moldada pela lógica da razão inerente ao político que percebe, em meio ao 

desenrolar dos acontecimentos internos e externos, as possibilidades – 

aparentemente imperceptíveis – de se manter no poder.  

                 Para tanto, analisamos o homem e o político D. Pedro de Alcântara e 

percebemos que o espaço, o tempo e as relações pessoais influenciaram a 
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formação da personalidade do homem e do político, direta ou indiretamente. 

Ressaltamos a sua dualidade política, conseqüência, talvez, da falta de firmeza e de 

posicionamento ideológico definido. Deve-se considerar, ainda, a formação pouco 

acurada que lhe foi legada e, também, os anos confusos nos quais nasceu e 

cresceu... Diante de um Portugal absolutista frente a uma Europa tomada pelos 

ideais inovadores do Liberalismo, doação francesa ao mundo, e que também no 

mundo (e no Brasil) revestiu-se de várias roupagens, peculiares a cada lugar e a 

cada tempo. 

                 Concluindo, quanto a essa dualidade política inerente à pessoa de D. 

Pedro, podemos ressaltar que se tratou de um liberal; no qual permaneceram 

práticas absolutistas, mas nem por isso tirânicas e/ou despóticas, no sentido literal 

dos conceitos, como mencionamos no capítulo dois. Atuou de acordo com o seu 

tempo e com as conjunturas que este criou. Em defesa de interesses reais, da Corte 

Portuguesa ou não, do Brasil ou não, ele atuou, como liberal ou como absolutista, 

sob a proteção do poder soberano que lhe pertencia, legado pela própria 

Constituição.  E lembramos que não existe denominador comum quando o assunto é 

D. Pedro I, acrescentando a citação de Capistrano de Abreu, que tão bem o 

sintetizou: “(...) com a tyrania no sangue e a liberdade no pensamento (...)”. Assim foi 

D. Pedro... Quando a razão (geralmente, a sua razão), o tempo e o espaço lho 

exigiam, era português, era liberal, era brasileiro, era absolutista! 

                 Vimos também, analisando o processo de abdicação em si, que realmente 

a questão da ingerência de D. Pedro nos negócios de Portugal foi fundamental para 

a ampliação do quadro de crise política que caracterizou o seu reinado. Muitas eram 

as desconfianças, mas foi a ingerência nos negócios de Portugal o que mais nos 

interessou, isso porque a confirmação dessa ação sustenta a nossa tese de que a 

crise sucessória deflagrada em Portugal após a morte de D. João e a atenção dada 

pelo Imperador brasileiro a essas questões causaram a desconfiança dos brasileiros, 

acirrando as tensões entre estes e os portugueses, e desencadearam a Abdicação. 

E, quanto a essa confirmação, as leituras dos capítulos dois e três não deixaram 

nenhuma dúvida. 

                 Desde a negociação para o reconhecimento da independência do Brasil 

por parte de Portugal, a preocupação em fazê-lo sem prejudicar os interesses 

sucessórios dos tronos de Portugal e do Brasil esteve no centro das negociações 

entre Portugal, Inglaterra e, secundariamente, Brasil; pois diante da possibilidade da 
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perda do direito sucessório à Casa de Portugal, os interesses do Brasil e dos 

brasileiros são relegados a terceiro plano pelo imperador, aquele mesmo que foi 

aclamado pelo povo. Tudo começa aí: nos negócios de Portugal... A partir de então, 

percebe-se com clarividência a antiga e acirrada oposição entre brasileiros natos e 

brasileiros adotivos, os privilégios políticos legados aos compatriotas portugueses, 

os ódios nativistas, a oposição das Câmaras, o confronto da Assembléia só aberta 

em 1826 e a afronta direta da imprensa liberal ao Imperante e à sua política cheia de 

dubiedades.  

                 E a Abdicação viria indubitavelmente... Os seus contemporâneos só não 

podiam prever que o Imperador seria mais rápido no jogo político. A retirada 

estratégica de cena frustrou a revolução sem sangue e sem mudanças. Ao final, a 

Nação perdia mais uma vez – como perdeu com a dissolução da Constituinte de 

1823, quando começou o processo que desencadeou internamente a Abdicação de 

D. Pedro – e a monarquia dos Braganças vencia novamente; e duplamente, no 

Brasil, na figura do menino D. Pedro II, e em Portugal, na pessoa da Rainha menor, 

D. Maria da Glória. 

                  E, para manter os direitos desta última, ele lutou, pegou em armas, 

liderou uma guerra e venceu, como descrevemos no capítulo três. Tratou-se de um 

homem perspicaz, apesar da pouca educação formal. Uma ampla bibliografia foi 

produzida sobre ele. Em grande parte, falou-se do homem carrancudo, mulherengo 

e irresoluto, volúvel... Nós, porém, quisemos apenas lembrar, para além de tudo 

isso, que as suas ações não são estudadas para serem justificadas e/ou 

condenadas ou perdoadas.  

                 Como praticante do ofício de historiadora, quisemos apenas compreender 

e interpretar, conhecer, investigar... E encontramos nesses caminhos um homem-

produto da conjuntura na qual esteve inserido, agindo para além daquilo que se 

podia esperar de um político de questionável formação e de quase nenhuma 

experiência política para a pouca idade com que começou a governar. Só um 

homem que “observava com critério e resolvia com firmeza e segurança” , como 

ressaltou José Honório Rodrigues, saberia enxergar – em meio à desordem política 

do Brasil e de Portugal – o caminho, racionalmente escolhido, que manteve a 

sucessão dinástica dos Bragança por mais algumas décadas nos dois países, Brasil 

e Portugal. 
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