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1. Os homens sábios na batalha dos impressos

o ambiente em que surgiu a imprensa no Brasil
foi marcado por um intenso debate em torno dos
destinos do país. se, entre 13 de maio de 1808, data
de sua criação e abril de 1821, mês da partida de
D. joão Vi de volta para Portugal, a imprensa foi
controlada seguindo os moldes do antigo regime,
no final do ano de 1821, com o início do processo
que culminaria com a independência do país, em
7 de setembro de 1822, ela seria agente decisivo de
transformação. 

Durante três anos, 1821 e 1823, a imprensa foi
palco de violenta disputa entre portadores de pro-
jetos antagônicos para a nova ordem política e 
institucional que se instalaria no país. apesar de en-
trarem em discussão propostas variadas, o grande
embate que se assistiu foi mesmo o que travaram o
grupo liderado por josé Bonifácio de andrada1 e o
grupo maçônico liderado por joaquim Gonçalves
Ledo2. Embate que hoje pode ser acompanhado
através da leitura dos jornais do tempo graças à li-
beração da imprensa a partir de março de 1821.

a imprensa brasileira
ganhou vida e dinamismo
durante a campanha da
independência (1821-
1822). o fim da censura
prévia e a disputa política
em torno do projeto ideal
para a nova Nação deram
o tom dos impressos.
Naquele contexto,
destacaram-se algumas 
lideranças e alguns estilos
de fazer imprensa como o
adotado pelo antigo censor,
josé da silva Lisboa, futuro
Visconde de cairu, e pelo
grupo liderado por josé
Bonifácio de andrada e
silva, cognominado o
“Patriarca da
independência”. ambos
identificados com ações re-
pressivas no que concernia
à liberdade de imprensa,
cairu e josé Bonifácio
farão intenso uso dos jor-
nais e panfletos para di-
vulgar suas idéias. apoiado
no grande prestígio político
e intelectual que tinha,
josé Bonifácio e seu grupo
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o tema que abordo aqui, já trabalhado em meu
livro Insultos impressos é a maneira como a conquista
da liberdade de imprensa foi útil aos mesmos que a
combatiam. No caso específico deste artigo me de-
tenho na atuação de josé da silva Lisboa3 e de josé
Bonifácio de andrada. ambos com posições tidas,
naquele contexto, como mais conservadoras.
ambos exerceram um papel repressivo sobre a im-
prensa e ambos encontrariam na própria imprensa
livre o espaço para a defesa daquelas mesmas po-
sições. Posições estas que, aliás, se postas em prá-
tica, impossibilitariam o debate. 

cabe, no entanto, uma observação. Enquanto
os textos de silva Lisboa eram escritos e publicados
pelo próprio, os textos que veicularam as idéias e
as críticas de josé Bonifácio aos adversários, são de
autoria menos precisa. Eles foram produzidos no
âmbito do grupo andradista que se conservou unido
e coeso em torno da liderança de josé Bonifácio e de
seus irmãos, antonio carlos ribeiro de andrada e
Martim Francisco. alguns podem ter saído da pena
dos próprios andrada mas, boa parte deles foi es-
crita pelo elenco de gente qualificada que se aliara
aos irmãos paulistas na conturbada vida política do
rio de janeiro.

Pessoas como josé Bonifácio e josé da silva
Lisboa entraram na cena impressa antecedidas da
fama de sábios. o prestígio, segundo Perelman
(1996:345) falando a respeito da retórica, é uma
qualidade da pessoa que se conhece pelos seus efei-
tos e está intimamente ligado à relação de superio-
ridade entre um indivíduo e outro. No contexto
em que trabalho aqui, esse valor foi constantemente
usado como recurso retórico, principalmente pelos
elementos do grupo andradista que, já naquele con-

trabalharão no sentido de
fixar para a posteridade o
papel de protagonista dos
episódios que culminaram
com a independência. 

Palavras-chave: imprensa,
independência, censura,
propaganda política, 
autoritarismo 

Press, Censorship, and
Propaganda in the Context
of Brazil’s Independency

the Brazilian press got
force and dinamism during
the campaign of
independence 
(1821-1822). the end of
censorship and the 
political dispute over the
better model for the new
Nation set the tone of the
newspapers. in that 
context, some leaders
stand out using same types
of media such as that
adopted by the former
censor, josé da silva
Lisboa, future Viscount of
cairu, and the group led
by jose Bonifacio de
andrada e silva, the
"Patriarch of
independence" . Both
identified with repressive
actions with regard to
press freedom, cairu and
andrada make extensive
use of newspapers and
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texto, construiriam nos jornais a imagem positiva
com que josé Bonifácio passaria à história. 

Na visão de antonio candido, a vinda da corte
para o Brasil marca o início da nossa época das
Luzes: foi a partir de então que o país viu surgir os
primeiros consumidores regulares de arte e litera-
tura (candido,1962: 233). a raridade e a dificul-
dade de instrução, a escassez de livros, davam ao
homem de letras um súbito destaque, um relevo
inesperado. Ele forma a nova aristocracia da ex-
colônia. o contexto de transformações em que se
vivia estimulava a participação dos mesmos, fa-
zendo com que se arrogassem deveres de inter-
venção na vida pública, dando aos escritores de
todas as tendências um certo senso de serviço e
contribuindo para cercá-los de uma auréola de sim-
patia e de prestígio por parte do público (candido:
241). o processo de independência acentuou esse
caráter missionário: o homem de letras conside-
rado como artista cede lugar ao homem de letras
considerado como mentor da sociedade, voltado
para a aplicação prática das idéias. a imprensa foi
o meio privilegiado de sua ação. 

Datam daí a valorização extrema da inteligência
e as lendas que cercam personalidades como a de
josé Bonifácio, tido como dono de uma cultura ex-
traordinária capaz de embasbacar o estrangeiro.
Fama que também tinha cairu, de quem mesmo os
adversários mais empedernidos, antes de procederem
a qualquer ataque, destacavam a incomum ilus-
tração. a evidência de familiaridade com línguas
estrangeiras, da qual ainda são exemplos tanto josé
Bonifácio quanto cairu, num país de tão poucos po-
liglotas, seria prova de grande sabedoria. teria sur-
gido então, completa antonio candido, um certo

pamphlets to disseminate
their ideas. Backed by the
prestigious political and 
intellectual who had, jose
Bonifacio and his group
will work to secure for 
posterity the central role in
the episodes leading up to
independence.

Key words: Press,
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sentimento de superioridade, “a que não eram alheias algumas implicações da
ilustração –inclinada a supervalorizar o filósofo, detentor das Luzes e capaz,
por isso, de conduzir os homens ao Progresso”(candido: 242).

Um capítulo importante do debate entre os jornais das várias tendências
será a tentativa de desconstrução das imagens tanto de cairu quanto de josé
Bonifácio pela imprensa que lhes era contrária. Um enorme esforço foi em-
preendido pelos adversários no sentido de reduzir a influência que a posição
de homens especialmente sábios que ocupavam na sociedade brasileira daquele
momento lhes dava. Posição da qual se valeriam para propagar e dar força à
divulgação de suas idéias. No caso específico de josé Bonifácio, alçado ao posto
de mais importante ministro de D. Pedro, a repressão à imprensa adversária se
associaria ao trabalho sistemático de propaganda dessa mesma imagem de
homem dotado de virtudes extraordinárias.

2. O grande tema 

apresento, a seguir, de forma resumida, o tema que centrou a disputa entre
josé Bonifácio e Gonçalves Ledo. Este tema, devido à intensidade com que
ambos e seus liderados se agarraram a suas posições, resultou numa guerra de
impressos que teve conseqüências para o destino político do país4.

o projeto de josé Bonifácio para o Brasil contemplava aspectos econô-
micos e sociais que passavam ao largo do discurso de seus adversários. a seu
ver era preciso primeiro criar o país, formar uma sociedade, integrar a imen-
sa massa de escravos, índios e mestiços marginalizada. Politicamente, josé
Bonifácio jamais se confundiu com os então chamados liberais que tinham em
Gonçalves Ledo sua maior liderança. josé Bonifácio acreditava que o Brasil só
poderia se organizar “com um governo forte, sob a forma monárquica”, e lu-
taria sempre para garantir uma maior parcela de poder para o Executivo. Ele
tinha receio de que não fosse possível organizar o império, estabelecendo 
nele a ordem necessária ao desenvolvimento, num regime de ampla liberdade.
receio que se baseava na delicadeza de certos problemas políticos, decorrentes
do modo particularíssimo por que se operara a independência, da extensão te-
rritorial do país, dos pendores mais democráticos do norte em contraposição
com as tendências do sul (sousa, 1988:22).
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Para Gonçalves Ledo e seus amigos da Maçonaria, os direitos políticos de-
viam anteceder qualquer reforma econômica ou social. os chamados liberais
daquela fase de nossa história eram, na verdade republicanos que, em virtude
das conseqüências positivas para o Brasil da vinda da corte e do indubitá-
vel prestígio que ela dera à Monarquia, adotaram um discurso de defesa da
Monarquia constitucional. apesar da retórica democrática inspirada em rou-
sseau e nos panfletos mais radicais da revolução Francesa, seu projeto não in-
cluía qualquer perspectiva de abolição da escravatura. Era um grupo composto,
sobretudo, por grandes senhores de terras, comerciantes, muitos dos quais por-
tugueses, cujo único elemento de extração relativamente popular era o pe-
queno comerciante português, joão soares Lisboa, editor do Correio do Rio de
Janeiro5. 

josé Bonifácio via os liberais como “homens alucinados por princípios me-
tafísicos e sem conhecimento da natureza humana” que pretendiam criar po-
deres impossíveis de sustentar. No seu entender, aqueles princípios estavam na
origem da desgraça dos povos da américa, dilacerada por lutas intestinas, e
tinham sido a causa dos “horrores da França”, com suas “constituições apenas
feitas e logo destruídas” (sousa, 1988: 25). Personalidade autoritária por ex-
celência, josé Bonifácio usaria todo o seu poder para barrar as pretensões de
Gonçalves Ledo e seus liderados.

Logo após aprovada a convocação de eleições para a constituinte Brasileira
(em maio de 1822), a campanha dos jornais pelo juramento prévio do Príncipe
à constituição que estava por se fazer, abriria um vão definitivo entre josé
Bonifácio e a Maçonaria. Foi esta disputa que deu ensejo ao processo de de-
vassa que o ministro abriu contra os inimigos em novembro de 1822 e que
passou à história com o nome de Bonifácia. a luta para garantir o poder de
veto do príncipe às leis que fizesse a assembléia foi a última campanha polí-
tica de josé Bonifácio antes do exílio5. situado entre as duas vertentes, tendo
adotado medidas rigorosas contra a Maçonaria, josé Bonifácio propunha, ao
mesmo tempo, uma política econômica e social que contrariava interesses po-
derosos. seus projetos avançados acabariam por isolá-lo, fazendo dele uma
ameaça muito mais perigosa que os liberais.

josé Bonifácio seria o grande defensor das prerrogativas do monarca nas
batalhas contra o grupo de Gonçalves Ledo que pretendia limitar-lhe o poder
em favor do Legislativo. Essas batalhas seriam travadas principalmente através
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das páginas da nascente imprensa brasileira. a atitude independente de josé
Bonifácio o afastava tanto da submissão à santa aliança ou à inglaterra, como
parecia ser a proposta de cairu, quanto do projeto de monarquia constitu-
cional de Ledo. Logo após o Fico, a movimentação desse grupo, através do
Revérbero e do Correio do Rio de Janeiro6, se faria no sentido de pressionar o go-
verno por uma constituinte brasileira. contra esse movimento escreveria
cairu a sua Reclamação nº 147, dando início a acalorado debate em torno do
tema. 

cairu, que tivera papel fundamental para a abertura dos Portos às Nações
amigas, em 1808, era um típico intelectual formado pelo iluminismo Português.
admirador de adam smith, ele defendia o progresso, o trabalho livre, a indús-
tria, combatendo com todas as armas de sua retórica aquela que chamou de
facção gálica, formada pelos seguidores do paradoxista de Genebra (jean-
jacques rousseau). a concessão que faz ao pensamento francês restringe-se
ao mais inglês dos pensadores franceses: Montesquieu. sua admiração, no
plano das idéias políticas, vai toda para Edmund Burke, a quem chama de
arqui-antagonista de todos os revolucionários de todos os países. 

já no começo de 1822, a cisão entre os brasileiros que se uniram para im-
pedir que D. Pedro partisse para Portugal, definiria as forças políticas em cena.
De um lado, os liberais, em sua maioria filiados à Maçonaria, identificados com
o ideário do iluminismo Francês; cujo projeto de Monarquia constitucional
reduzia a um caráter quase simbólico o poder do imperador. De outro, o grupo
liderado pelos andradas, com o qual josé da silva Lisboa tinha afinidades mas
não se confundia. 

a batalha final dos periódicos desse período aconteceu durante o segundo
semestre de 1823, encerrando-se com o fechamento da assembléia. Batalha
mais intensa, porque dela tomavam parte diretamente, os andradas, decaídos
do ministério e imediatamente convertidos em jornalistas. 

3. Censura e liberdade de imprensa

a chegada da corte portuguesa ao rio de janeiro em 1808 viabilizou a pro-
dução de impressos no Brasil, que era antes proibida. a necessidade de uma
comunicação entre o Príncipe regente e seus súditos espalhados pelo imenso
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território brasileiro foi sua primeira finalidade e os primeiros impressos da
impressão regia foram os decretos promulgados na data do aniversário de D.
joão: 13 de maio. Logo a impressão régia passaria a imprimir um jornal 
–a Gazeta do Rio de Janeiro 8– e livros, mantendo no entanto, o mesmo sistema
de censura que vigorava em Portugal. Nada se publicava sem a autorização de
sua alteza real. 

a administração da impressão régia coube, pela decisão de 24 de julho de
1808, a uma junta composta por quatro letrados, dentre os quais se destacava
josé da silva Lisboa. competia-lhe, conforme o regimento baixado na mesma
data, além da administração da gráfica, “examinar os papéis e livros que se
mandassem publicar e fiscalizar que nada se imprimisse contra a religião, o go-
verno e os bons costumes.” (instrução de 24/6/1808, En rizzini:317)

todo esse sistema de controle e de censura prévia aos impressos que o
Brasil herdara do antigo regime, desapareceria por ocasião da entrada 
em vigor dos decretos das cortes de Lisboa, ainda no começo de 1821. a
revolução constitucionalista portuguesa de 18209 trouxera conseqüências
também para o Brasil. as bases da constituição Portuguesa lançadas no co-
meço de 1821 previam a liberdade de imprensa e de opinião em todos os seus
domínios. 

No entanto, logo que, em março daquele ano, foram aplicadas no rio de
janeiro essas medidas, o primeiro jornal que surgiu foi o Conciliador do Reino
Unido10 publicado justamente pelo censor, josé da silva Lisboa. Lançado na
véspera da promulgação do decreto de 2 de março11, que deliberava sobre a
imprensa, o conciliador tratará do assunto nos números 5, 6 e 7 do jornal, fa-
zendo defesa bastante circunstanciada da necessidade da censura prévia. 

cairu acreditava que os censores oficiais deveriam ser considerados como
os “cônsules romanos, guardas da honra da Nação e da tranqüilidade pública”
que, monitorados pelo senado, “zelariam para que o Estado não sofresse de-
trimento”. Ele compara a liberdade civil e de imprensa ao vinho espirituoso,
que atordoa as cabeças fracas e arruína os estômagos débeis. Diz que, se a cen-
sura “não obstasse os desvarios no vulgo”, mais depressa se aceleraria a época
das desordens totais e que aqueles que sabem manejar as arma da calúnia e do
ridículo, num ambiente de ampla liberdade de imprensa, teriam incomparável
vantagem sobre o “sábio modesto”. 
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afirma cairu que a ilimitada liberdade de imprensa nunca existira em
parte alguma, principalmente em tempos de comoção do Estado. Ele atribui à
“mania do século” vir sendo a liberdade de imprensa reclamada como direito
do homem e do cidadão. a culpa seria dos “sofistas” e dos “pregoeiros de de-
sordens” que, alegando ter chegado a idade da razão, queriam converter a ti-
pografia em máquina infernal, voltada para as “explosões revolucionárias,
calúnias atrozes e escritos incendiários de pior efeito que os atentados de Nero
e Erostrato”. os periódicos e papéis avulsos publicados por “ardilosos e ma-
quinadores”, alertava ainda ele, eram lidos “sofregamente pelas classes infe-
riores” e podiam disseminar no povo as suas idéias incendiárias. analisando as
poucas publicações surgidas no âmbito do Estado português após a revolução
do Porto, cairu dirá, no seu estilo característico: “as primícias e amostras da
liberdade de imprensa têm, nesta estação das trovoadas, sido mais fogosas
pelas fachas da discórdia que distintas pelas sinfonias do bem geral”. 

o fato de que o primeiro impresso publicado após a liberação da imprensa
tenha sido um jornal dedicado a defender a censura e a atacar essa mesma li-
berdade é um dos capítulos mais interessantes do começo da nossa história de
nação independente. No entanto, o aspecto que quero destacar aqui é a pers-
pectiva que silva Lisboa tinha de influir sobre a opinião de seus leitores no
sentido de que agissem em defesa daquela instituição: a censura. cairu, anti-
democrata por excelência, não recorre ao rei, nem à assembléia de Lisboa
para respaldar sua causa: vai à praça buscar apoio da opinião pública. avesso
a consultas populares, cairu vislumbrava, no entanto, um espectro de opinião
pública sobre o qual desejava influir através de seu jornal. Escudado em seu
prestígio de homem reconhecido pelos contemporâneos como o mais sábio dos
brasileiros da corte do rio de janeiro, ele apostava na sua retórica para re-
verter o processo de liberação da imprensa. 

Ele tinha a expectativa de fazer chegar sua mensagem a determinadas 
pessoas de forma a estimulá-las a empreender alguma ação objetiva em defesa
do restabelecimento da censura aos impressos. supunha, portanto, que no rio
de janeiro existia um público leitor capaz de ser estimulado e de estimular ou-
tros a agirem para mudar o rumo dos acontecimentos em sentido contrário ao
que o poder revolucionário constituído em Lisboa e seus sustentáculos no rio
desejavam. E comprovaria amplamente a eficácia desse instrumento com a pu-
blicação de um folheto que teria papel decisivo sobre os movimentos que an-
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tecederam ao chamado Dia do Fico, primeira ação institucional no sentido da
independência. 

4. Cairu e o Dia do Fico

o decreto das cortes de 1o de outubro de 1821 determinava que D. Pedro
deveria voltar para Portugal de onde passaria a viajar incógnito pela Espanha,
França e inglaterra, sendo acompanhado por pessoas “dotadas de luzes, vir-
tudes e adesão ao sistema constitucional, que para este fim s. M. houver por
bem de nomear”. Logo depois deste, foi promulgado outro decreto, através do
qual ficavam extintos os tribunais criados por D. joão Vi no Brasil desde 
1808, o que significava o desemprego para cerca de 2000 funcionários pú-
blicos. a casa da suplicação do rio de janeiro, através do mesmo decreto, fi-
cava reduzida a simples casa de relação Provincial.

Publicados na Gazeta Extraordinária do Rio de Janeiro do dia 11 de de-
zembro, os decretos das cortes relativos aos tribunais e ao Príncipe provo-
caram imediata reação. o clamor foi geral. No dia 12 de dezembro de 1821,
apareceu, impresso pela tipografia Nacional um folheto anônimo intitulado 
O Despertador Brasiliense. Dizia ele ser a resolução das cortes “ilegal, injuriosa
e impolítica” e acusava os portugueses de estarem “a fomentar o cisma”. sugeria
o modo pelo qual os brasileiros deveriam se dirigir a D. Pedro: expondo-lhe
que o país não poderia perder as vantagens e representação de que já estava
gozando. considerava nula a alegada transferência da sede da Monarquia para
Lisboa. Lembrava ainda que, se as cortes reconheciam que a força da Nação
reside na ligação de todas as suas partes constitutivas, não deveriam dividir o
Brasil e impedir a permanência aqui do Príncipe. Pedia ao príncipe para o bem
do Brasil que não partisse, e concluía: 

Vede, ó brasileiros, o que, em tal conjuntura melhor vos convém: se fi-
cardes sujeitos, como dantes, a Portugal, onde seus representantes decidem
de vossa sorte sem serdes ouvidos, ou pugnardes pela conservação dos
vossos direitos, rejeitando quanto se tem determinado a respeito do Brasil,
sem efetiva assistência de vossos deputados, como seria necessário, para se
tornarem valiosas essas deliberações. [...] Eis o momento em que deveis de-
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cidir-vos. Lançai mão dele: se o perderes, não podereis jamais reavê-lo,
senão com muito custo, ou talvez com efusão de muito sangue. 

Hélio Viana atribui a cairu a autoria do Despertador Brasiliense. Varnhagen
o dá como sendo do desembargador Francisco de França Miranda, com ele
concordando carlos rizzini. Hélio Viana alega em defesa de sua hipótese tê-
lo encontrado entre os documentos de cairu. O Despertador aconselhava os
brasileiros a desobedecer às decisões das cortes e a conservar o príncipe no
Brasil. seria mesmo de cairu este discurso? Dele, do aguerrido defensor da
censura em nome da preservação da ordem, tão criticado justamente por
pregar a obediência cega não só ao soberano mas também aos seus funcioná-
rios? No entanto, há que se considerar que as atitudes das cortes naquele mo-
mento feriam de morte os interesses brasileiros e que, do ponto de vista de
alguém tão leal ao trono, as cortes é que eram subversivas. E é sabido que,
nas ante-vésperas do Fico, a vontade de todos os que defendiam os interesses
brasileiros se assemelhavam: a de dar combate às idéias que estavam se trans-
formando em lei nas cortes de Lisboa, naquele final do ano de 1821, era quase
unânime no Brasil.

a publicação do Despertador Brasiliense antecedeu a toda a mobilização le-
vada a cabo em seguida pelas lojas maçônicas, que incluiu o envio de mensa-
gens a Minas Gerais e a são Paulo. Pode-se afirmar que o Despertador foi o
primeiro a protestar de forma veemente contra as ordens de Lisboa e a fazer
um forte apelo ao Príncipe para que as desobedecendo, ficasse no Brasil. a
mobilização que ali teve início culminou com a feitura de um abaixo-assinado
contendo 8 mil nomes. Foi este documento apresentado a d. Pedro no começo
de janeiro que o decidiu pelo Fico. 

assim, em contexto tão importante para o processo da independência,
vemos o conservador cairu tomar a iniciativa de provocar a opinião pública
no sentido de agir para impedir o processo institucional que resultaria em pre-
juízo para o Brasil. a liberdade de imprensa adotada pelo novo regime pro-
vava-se bastante útil ao seu maior opositor.
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4. Os poderes do Príncipe e os poderes da Assembléia

outro personagem que faria uso intensivo da imprensa sendo, no entanto,
o responsável pela primeira ação repressiva do império contra a liberdade de
imprensa, foi josé Bonifácio de andrada. 

josé Bonifácio tocaria com mão forte o governo. Dentre as primeiras ações
que empreendeu esteve a perseguição, prisão e expulsão do país, em abril de
1822, do principal redator do Compilador Constitucional Político e Literário
Brasiliense. Em junho do mesmo ano, esteve por trás da questão que levou joão
soares Lisboa a ser o primeiro jornalista julgado por crime de abuso da liber-
dade de imprensa. ao longo do período de cerca de um ano e meio em que de-
teve o poder, josé Bonifácio também usou os jornais para atacar seus inimigos,
sempre confundidos como inimigos do governo. Nas páginas da Gazeta do Rio
de Janeiro que, no começo de 1823 passaria a se chamar Diário do Governo e
em O Espelho, jornais subsidiados pelo ministério, os redatores não economi-
zavam em ofensas diretas aos adversários do Ministro. 

josé Bonifácio não queria que seu arrojado projeto para o Brasil fosse sub-
metido a uma assembléia, onde, certamente sofreria modificações. Naquele
momento e com os critérios que então se usavam para definir quem podia votar
e quem podia se candidatar, os grupos cujos interesses seu projeto feria esta-
riam fortemente representados na assembléia. Em um sistema onde o direito
ao voto era proporcional às posses de quem o poderia exercer, certamente essa
assembléia tenderia a ter a maioria de seus membros interessada na manu-
tenção do status quo. 

assumindo em meio à reação brasileira contra as determinações das cortes
portuguesas, as primeiras medidas de josé Bonifácio aprofundaram a decisão
tomada pelo príncipe (estimulado, entre outras coisas, pela mensagem con-
tundente que, de são Paulo, lhe mandou o mesmo josé Bonifácio). Ele baixou
decreto determinando que nenhuma das ordens das cortes de Lisboa seria
cumprida antes de sancionada por D. Pedro e convocando um conselho de
Procuradores em 16 de fevereiro de 1822. 

a primeira medida desagradaria Portugal. a segunda desagradava os cons-
titucionalistas brasileiros. Um conselho de procuradores não tinha, na visão
destes, a mesma representatividade que uma assembléia constituinte. continuava
a ser decisão de cima para baixo. Este foi o início de um enfrentamento que se
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prolongaria até a queda de josé Bonifácio do Ministério, em julho de 1823. o
eixo da disputa foi a questão dos limites do poder do príncipe. os constitucio-
nalistas queriam que o poder se concentrasse nas mãos da assembléia, exi-
gindo o juramento prévio da constituição. o que josé Bonifácio realmente
desejava era que a constituição fosse outorgada e redigida com base em seu
projeto que fora parcialmente apresentado por antonio carlos em Lisboa. 

No final de outubro de 1822, pouco mais de quinze dias depois da
aclamação de d. Pedro i como imperador do Brasil, josé Bonifácio, em ma-
nobra arriscada, demitira-se do cargo. o imperador pediu sua volta que ele
condicionou ao total controle sobre o governo. até então, apesar de algumas
medidas restritivas, a liberdade de imprensa tinha prevalecido e os jornais
contrários ao ministério andrada conseguiam circular. imediatamente após
sua simulada renuncia, josé Bonifácio abriu devassa contra o grupo oposicio-
nista e decretou o fechamento de seus jornais. 

o poder do andrada foi inquestionável até a inauguração da assembléia
constituinte e Legislativa do Brasil, em 3 de maio de 1823. Muitos dos ini-
migos de josé Bonifácio tinham sido eleitos deputados e, quando tiveram
início os trabalhos da assembléia, subiram à tribuna para protestar contra a
repressão à imprensa e a forma autoritária com que o governo vinha sendo
conduzido. a abertura dos trabalhos parlamentares provocou uma retomada
do clima de liberdade do ano anterior e os jornais, antigos e novos, voltaram
a circular. 

Naquele contexto, os comerciantes e demais portugueses, atingidos pelo
decreto de 12 de novembro de 1822, que declarava sem efeito as graças e ofí-
cios pertencentes a pessoas residentes em Portugal e pelo decreto de 11 de de-
zembro de 1822, que mandava seqüestrar as mercadorias, prédios e bens
pertencentes a vassalos de Portugal, somaram suas forças aos liberais perse-
guidos pelo Ministro. Naturalmente que os arrojados projetos de josé
Bonifácio sobre a gradativa abolição do tráfico de escravos e da própria escra-
vidão, sua proposta de reforma agrária e o rigor de sua política econômica que
descartava empréstimos internacionais, não agradavam aos senhores de terra
e poderosos comerciantes de escravos, dos quais também perderia o apoio. 

Na manhã do dia 16 de julho de 1823, D. Pedro i deu a demissão ao mi-
nistro josé Bonifácio de andrada. Poucos dias depois, o grupo andradista
lançava o seu jornal.
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5. A construção do mito do Patriarca da Independência 

O Tamoio, primeiro jornal que publicaram os irmãos andradas, começou a
circular em 12 de agosto de 1823, menos de um mês depois da queda de josé
Bonifácio. a adoção do nome do grupo indígena, os tamoios, que, no rio de
janeiro do início da colonização, se aliara aos franceses contra os portugueses,
era uma clara provocação contra estes últimos. Dentre eles figurava o próprio
imperador, D. Pedro i, que nascera em Portugal. No começo, O Tamoio saía
apenas uma vez por semana, sempre nas terças-feiras. Mas o sucesso crescente
do jornal levou a redação a aumentar a periodicidade para duas vezes por se-
mana (às terças e sextas) e, logo em seguida, para três vezes (às terças, quintas
e sábados)12. 

O Tamoio está repleto de textos em que os andrada aparecem como ci-
dadãos especiais, donos de inteligências privilegiadas, de coragem denodada.
Lendo O Tamoio, fica evidente o alto conceito que faziam de si mesmos e a
distância que estabeleciam entre eles e os seus concidadãos mas também a
consciência que tinham da importância da propaganda impressa para a fixação
de uma imagem positiva. Nisto foram muito mais eficientes do que seus ad-
versários. apesar das denúncias daqueles, a imagem de sábios foi a que preva-
leceu. Mas, tal como acontecia com cairu, cujas sabedoria e respeitabilidade
eram contrastadas com a excessiva subserviência aos poderosos (o monarca e
as potências estrangeiras), a arrogância, a prepotência e a violência com que
os andrada caíam sobre o inimigo seriam sempre contraste para seu reconhe-
cido valor.

ao longo de todas as campanhas em que se envolveram, os andrada fi-
zeram uso intensivo da propaganda impressa aliada à agitação das ruas (es-
pontânea ou mercenária). sua volta triunfal ao Ministério, em outubro de
1822, foi produto direto dessa política. Por uma série de circunstâncias for-
tuitas a estratégia não funcionaria novamente em julho de 1823. Pode-se dizer
que o mito dos andradas, principalmente de josé Bonifácio, começou a ser
construído pelos próprios, durante a independência, numa eficiente estratégia
de propaganda política13. 

Fora através do jornal O Regulador que tivera início na imprensa, de forma
mais sistemática, a série de referências elogiosas ao Ministro josé Bonifácio de
andrada. O Regulador surgira em 29 de julho de 1822, com o nome de
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Regulador encaminhada a D. Pedro em 29 de dezembro de 1821, decisiva para
o Fico. 

O Regulador era impresso às custas dos cofres públicos e, quando de seu
lançamento, o Ministro josé Bonifácio expediu cartas às províncias recomen-
dando sua assinatura. O Regulador foi, portanto, naquela fase, o grande por-
tavoz das idéias políticas de josé Bonifácio, com quem compartilhava o entu-
siasmo pela Monarquia e em um de seus artigos dizia explicitamente que seu
principal intento era defender o atual Ministério. Em um dos primeiros artigos,
a referencia elogiosa a josé Bonifácio é feita no contexto de crítica ao redator
do Correio do Rio de Janeiro. Este pretendera morder “com sanha canina um
Ministro que, nos reinos estrangeiros, deu tanta glória ao nome português
como os heróis da nossa idade do ouro”.

artigo publicado no jornal O Espelho, em janeiro de 1823, chamava a
atenção para o desinteresse de josé Bonifácio por títulos e comendas. o
Ministro seria um varão probo que muito vinha trabalhando em favor da causa
do Brasil, de verdadeiros sentimentos constitucionais que nunca tinha pedido
nenhuma compensação, nem útil, nem honorífica, tendo mesmo recusado 
(o que é fato) a Grã-cruz da recém criada ordem do cruzeiro que D. Pedro
lhe quisera dar. De acordo com o artigo do Espelho, naquela ocasião josé
Bonifácio teria respondido que:

Nada mais ambicionava do que ver o Brasil feliz, como império constitucional
e puro, e não demagógico e que, depois, quando morresse, se pusesse sobre
a campa sepulcral este epitáfio: Eu desta glória só fico contente. Que ao
meu Príncipe amei e à minha gente(Espelho, 9 de janeiro de 1823).

Em um de seus primeiros números, O Tamoio trás a primeira entrevista pro-
duzida pela imprensa brasileira que é apresentada, segundo a tradição do jor-
nalismo do tempo, como o relato de uma conversa entretida entre um
correspondente anônimo do jornal e o Velho do rocio. Neste último, facil-
mente se reconhecia josé Bonifácio, pintado com as cores mais favoráveis.
indagado pelo entrevistador porque não reagia aos ataques que vinha sofrendo
depois que deixara o governo, o Velho do rocio: 
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deu uma risada e começou com a sua costumada ironia socrática, que
nunca deixa senão quando se trata seriamente da honra e salvação da
nossa cara Pátria.[...] 
Quer V.M., sr. doutor esquentado, que a lua se enfade contra os cães que
lhe ladram?[...] Meu bom amigo, sou já velho, tenho visto muito mundo
dentro e fora da Pátria, e conheço os homens.[...] ajunte a isto que fui
também o primeiro que trovejei das alturas da Paulicéia contra a perfídia
das cortes Portuguesas; o primeiro que preguei a independência e liber-
dade do Brasil, mas uma liberdade justa e sensata debaixo das formas tute-
lares da Monarquia constitucional, único sistema que poderia conservar
unida e sólida esta peça majestosa e inteiriça de arquitetura social desde o
Prata ao amazonas, qual a formara a Mão onipotente e sábia da Divindade
(tamoio, 02 de setembro de 1823).

como pode constatar através dessa entrevista de josé Bonifácio, O Tamoio
reivindicava para os paulistas, entre outras ações importantes, a primazia no
processo da independência. Em outro número mencionaria o brado de indig-
nação que primeiro ressoou das serras paulistanas. a disputa em torno da autoria
do movimento inicial que resultara na independência animaria a imprensa du-
rante o segundo semestre de 1823. Este pequeno debate revela a plena cons-
ciência por parte dos atores da importância histórica do momento, além da
que iam adquirindo do papel da imprensa para a fixação de suas imagens junto
ao público. 

o jornal publicado pelo grupo adversário de josé Bonifácio e ligado a
Gonçalves Ledo, contestaria a declaração do Velho do rocio. Na opinião do re-
dator do Silfo fora a lisonja quem ditara aquelas palavras. Não há quem ignore,
completava, “que não foram nas tipografias paulistanas que se imprimiram os es-
critos que desenvolveram a semente da liberdade no coração brasi- leiro” (Silfo, no
6, 23/08/1823). o Silfo lembrava também que a representação dos Paulistas14,
texto cuja autoria se atribui a josé Bonifácio, só fora recebida por d. Pedro em ja-
neiro de 1822. Lembrava ainda que, antes dela, apareceram: o combate às idéias
do Compadre de Belém (empreendido pelo Padre Perereca); o Revérbero; o
Despertador, a Malagueta e a Reclamação, entre outros. “Não pareça este reparo,”
completava o silfo, “espírito bairrista. É, ao contrário, desejo de que os sábios es-
critores não promovam rivalidades com primazias, principalmente injustas.”
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Na carta publicada no Tamoio, em que antônio josé de Paiva Guedes de
andrade, membro do grupo andradista, explica por que fora demitido da re-
dação do Diário do Governo, um longo parágrafo é dedicado a enaltecer a
imagem pública de josé Bonifácio. Paiva revela que corria na corte o boato de
que a “publicação de notícias em que se falava de josé Bonifácio” fora uma das
causas da sua demissão e justifica-se:

Não ponho dúvida; porém, se não tinha insinuação para suprimir passagens
dessa natureza, como podia eu supor que, publicando-as, desagradava? Pelo
contrário, honroso me parecia ao Brasil ver bem apreciados por estranhos os
inegáveis e relevantes serviços de um filho seu. E com que justiça seria aquele
sábio e honrado brasileiro privado do louvor que esses estranhos lhe tri-
butam, que s.M.i. no Decreto de demissão confirmou, e que só brasileiros
degenerados pretendem negar-lhe? Merecia ele essa recompensa por ter sal-
vado a Pátria das garras dos avilezes e Madeiras? Por ter sabido atrair as
províncias a um centro? Por ter chamado ao verdadeiro caminho opiniões
desvairadas? Por ter preparado e desenvolvido a inde-pendência e o império
do Equador? Por ter levantado o edifício da representação nacional? Por ter,
finalmente, sufocado a hidra da democracia?
Eu não pretendo com isto, meu rico amigo, canonizar o andrada: o homem
não é impecável; mas seus erros não podem de maneira nenhuma escurecer
a luz sempre resplandecente de seus serviços (O Tamoio, 18/10/1823).

Paiva Guedes menciona em sua carta a sucessão de episódios que mar-
caram o ano de 1822, atribuindo a josé Bonifácio o papel de protagonista
mesmo em ações onde não figurara ou fora mesmo forte adversário. Foi, de
fato, devida à influência do andrada a firmeza com que D. Pedro expulsou a
Divisão auxiliadora do General avilez do rio de janeiro (fevereiro de 1822)
e combateu a resistência portuguesa na Bahia. De fato, foi pela força dos mer-
cenários estrangeiros contratados pelo ministro que as províncias do norte se
submeteram à corte do rio de janeiro. Ele realmente reprimiu a “hidra da de-
mocracia”, fosse qual fosse esta entidade naquele contexto, pois impediu qual-
quer reação ao seu governo depois de outubro de 1823, mas é questionável o
seu posicionamento no que diz respeito a ter erguido o “edifício da represen-
tação nacional”, pois fora claramente contra a convocação da constituinte. 
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Em resposta à reivindicação de autoria por parte dos andrada das ações
decisivas para o sucesso da independência, uma série de cartas assinadas pelo
Honrado Brasileiro seria publicada no Correio do Rio de Janeiro. seu autor de-
dicar-se-ia a analisar o que fora e o que era a atuação dos irmãos paulistas no
Governo, na assembléia e na imprensa. Na primeira das cartas, o autor, com
ironia, diz estar surpreso de que os andradas, de “tão inculcadas luzes e vir-
tudes patrióticas, tenham-se alistado no número dos periodiqueiros”. Depois
de um ou outro comentário mais ameno, lembra a sede insaciável de mandar
que teriam. os grandes defeitos dos irmãos seriam, segundo a versão do
Correio: soberba, inveja, presunção de onisciência e ingratidão. 

a resposta viria na edição seguinte do Tamoio reforçando o mesmo argu-
mento:

De mais; quais são os fatos comprobatórios das maldades que pretendem
impor aos andradas, as blasfêmias, impropérios e sarcasmos, que contra
eles se dirigem? serão acaso, sr. redator, a expulsão de nossos inimigos do
Brasil; a convocação de uma assembléia; a soberania; a independência do
Brasil; a aclamação do nosso imperador e, finalmente, a estabilidade, pros-
peridade e segurança do Brasil? Eis o que fizeram os andradas e eis os fatos
que se provam. Quem, sr. redator, a não ser eles, faria com que o Brasil
preenchesse a medida de seus desejos? respondam os honrados brasileiros;
respondam as províncias; responda finalmente o Brasil quem o fez inde-
pendente? E nós ouviremos dizer: Pedro e os andradas. [...] sou, senhor
redator: o inimigo dos Patifes (O Tamoio, 23/10/1823).

aqui, a ênfase no final da oração, associando de forma contundente D.
Pedro i a josé Bonifácio, seu ex-ministro que, de fato, se não tivera a iniciativa
de algumas dessas ações influíra sobre o ânimo do imperador no sentido de
que as tomasse. 

Uma estratégia retórica muito usada pelos redatores do grupo andradista
era a de fazer contrastar as más qualidades do antagonista, minuciosamente
construídas pelo texto, com o talento, as grandes ações e o valoroso caráter
dos andradas. No Calmante do Malagueta, o elogio ao ministro fora antecedido
de extensas considerações depreciativas sobre o caráter moral de Luis augusto
May15.
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Mais tarde, depois da surra que levou May em junho de 1823, uma carta
assinada pelo Europeu chegado de novo e publicada no Diário do Governo no dia
21 daquele mesmo mês, se valeria de igual recurso. a carta mencionava as re-
ferências feitas a josé Bonifácio na Malagueta e dizia que o “sábio e prudente
Ministro” que honrava o nome do Brasil diante da Europa vinha sendo o prin-
cipal alvo dos ataques do jornal de May. josé Bonifácio era descrito pelo como
um homem que, apesar de “encanecido, conservava na pureza de seus olhos
todo o fogo expressivo dos grandes gênios e na modéstia de sua pessoa a divisa
de seus talentos extraordinários.” 

o mesmo recurso seria característico da retórica do Tamoio e se observará
em vários de seus textos. Em um artigo em que se esbanjam descrições depre-
ciativas dos ministros que sucederam aos do Gabinete andrada, resultando
daí uma verdadeira caricatura verbal dos aspectos morais, intelectuais e físicos
dos ministros que os sucederam, segue-se o necessário contraste com as ele-
vadas qualidades dos andradas: serão capazes de dar à nau do Estado a de-
rrota que lhe não puderam dar as possantes mãos dos Andradas?(O Tamoio,
21.10.1823) 

aí também está presente o grande final com as possantes mãos dos andradas,
contrastando com descrições físicas depreciativas e alusões à ignorância, pre-
guiça ou improbidade dos ministros. 

os tão freqüentes e exagerados elogios que se faziam aos andradas nas pá-
ginas do Tamoio não passariam despercebidos pela imprensa do tempo e seriam
apontados como marca da presunção e da arrogância dos mesmos por seus ad-
versários. o Silfo, por exemplo, de forma mais explícita se propõe a desmas-
carar aquela política: 

Não compreendo como sábios erigem a si mesmos altares de adoração. [...]
Pois sábios não se pejam de tão estirados louvores? Que uma, duas ou mais
algumas vezes e com a precisa economia que a modéstia e a decência re-
comendam fossem de quando em quando elogiados, isso tinha bom lugar e
é devido, mas que nenhuma só folha, ou por grande milagre alguma, lhes
não sopre e inche as odiosas vesículas da fatuidade, é muito! (O Silfo, nº
26, 01/ 11/1823)
sobre o mesmo tema, o Correio do Rio de Janeiro publicaria longa carta as-

sinada por alguém que se dizia “Um cisco, pó, e nada,” em referência à ex-
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pressão adotada pelo próprio Tamoio para classificar seus adversários da im-
prensa. Em tom de ironia, exalta a qualidade do estilo e a erudição manifesta
nas citações que aparecem ali. Diz que, quanto mais lia o Tamoio mais se con-
vencia o irônico correspondente do Correio de que só a posse da coleção da-
quele periódico poderia torná-lo um sábio, poupando-lhe trabalho e despesas
com livros. convertido em escritor, ele começa a exercer esta atividade reve-
lando que, no Tamoio, nunca descobrira uma verdade sequer. 

E que fim mais digno? Homens extraordinários devem tomar a si empresas
extraordinárias. ora, que objeto mais extraordinário do que iludir a uma
Nação, que já largou arco e flechas, e forçá-la a adorar, e prostrar-se perante
aqueles, que mais cooperaram para precipitá-la às bordas do abismo? 
É digno em verdade do extraordinário escritor que sabe tantas línguas, que
lê tantos livros, e perante o qual tudo é: cisco, pó, e nada! Deste non plus
ultra do saber humano, que além de tudo tem o dom de forçar a todos a
crerem quanto diz, seja ou não verdade! (Correio do Rio de Janeiro, nº 18,
22/08/1823).

a referência a josé Bonifácio “que sabe tantas línguas e lê tantos livros” é
clara. a arrogância com que os andradas tratavam os contemporâneos, como
já foi visto, é tema recorrente nos periódicos que contra eles se publicavam na-
quele momento. com ironia, o autor da carta afirma crer em tudo o que diz 
O Tamoio. só não pode crer é que “sem os seus heróis não se dá um passo; tudo
se confunde, baralha e aniquila.” 

Para soares Lisboa, os andradas tinham se revelado “soberbos e mandões”
desde que assumiram o Ministério. Mesmo estando convencido de que os
“andrada queriam o bem do Brasil, sua independência e felicidade” diz o jor-
nalista que, no entanto, não basta querer o bem da pátria, é necessário saber
adotar os meios que a ele conduzissem. coisa que seria impossível para os an-
dradas por estarem “aqueles senhores fascinados com seu exaltado orgulho.”
Este os tornara intolerantes e os persuadira de que toda a opinião divergente
da sua era contrária ao sistema. Esta análise, por sinal que bastante razoável,
do que de fato foi a ação dos andrada no Ministério, soares Lisboa manteria
mesmo nos momentos mais exaltados do combate que travou na imprensa
contra os irmãos paulistas:
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Ninguém duvida da incorruptibilidade e sabedoria dos andradas; mas são
eles capazes de fazer a felicidade da sua Pátria, mediante o sistema liberal
que abraçamos? se o fossem, ninguém se achou ainda em melhores cir-
cunstâncias para nos dar esse bem; mas desgraçadamente para nós, o seu
desmedido orgulho e egoísmo [...] fez que nós sacássemos somente de sua
administração lágrimas, sustos, prisões, terrores, extermínios e... o que todo
mundo sabe (Correio do Rio de Janeiro, nº 18, 22/08/1823).

a imagem de autoritário se fixaria sem, no entanto, chegar a comprometer,
diante da História do Brasil, as qualidades que distinguiam josé Bonifácio.
Qualidades que eram reconhecidas pela maior vítima da perseguição que o mi-
nistro movera contra um de seus adversários: joão soares Lisboa. Mesmo
sendo grandes beneficiários da liberdade de imprensa, podendo, tão logo dei-
xaram o ministério desferir ataques quase que diretos contra o imperador, sem,
no entanto, ter mais o poder de calar os adversários, os andrada se queixariam
da liberdade de imprensa. ao resumirem o que consideravam ser “opinião pú-
blica”, a definiriam como tudo o que a imprensa publicava contra eles: 

o que é opinião pública? respondo: qualquer calúnia, asneira, ou inépcia
má que sai à luz em letra de forma, contanto que apareça à face do mundo
em certos periódicos, por certos indivíduos de certa súcia. assim para ter
esta opinião pública basta beijar certos traseiros altanados e saber gastar al-
guns cobrinhos para imprimir os desaforos e frioleiras, que te vierem à ca-
beça, contanto que digas mal de muita gente boa, por exemplo dos andradas,
e que fales muito em despotismo, liberdade, soberania do povo, direitos do
homem, veto absoluto, duas câmaras, etc. (O Tamoio, sábado, 4.10.1823)

Esta interpretação do que era opinião pública feita por quem tinha utili-
zado justamente esses meios para manipulá-la a seu favor -financiando pas-
quins e jornais, atacando a honra dos adversários, manejando outro arsenal de
expressões, onde os termos “carbonário” e “demagogo” eram os mais freqüentes-
é um exemplo das muitas possibilidades que a arte da argumentação oferece
como instrumento de ação política. traindo também a consciência que seus
autores tinham das maneiras de conquistá-la e manipulá-la, é ainda exemplar
da alta presunção de seus autores.
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segundo josé Murilo de carvalho (p. 138), a retórica é um recurso essen-
cialmente democrático. Ela se baseia no mesmo princípio da sedução. o 
objetivo do emissor do discurso retórico é sempre o convencimento do seu ou-
vinte-leitor. Ele quer formar a opinião ou influir sobre ela de alguma maneira.
assim, é apenas quando vê ameaçado o seu poder que o censor apela para o
uso de uma retórica argumentativa no sentido de convencer a opinião pública
do valor de sua causa.

se josé Bonifácio se valeu durante todo o seu reinado do impresso para
fixar sua imagem e para destruir a imagem dos adversários foi porque aquele
mesmo poder esteve sempre ameaçado. Durante o curto período em que durou
o seu ministério ele teve quase sempre nos calcanhares a figura do adversário
maior, Gonçalves Ledo. E não é à toa que se referirá aos “cem dragões da retó-
rica do Revérbero”. Ele sabia o quanto aquela retórica era eficaz. 

a que mais utilizaria, recorria menos às grandes causas e mais ao culto da
própria personalidade. Partindo do próprio prestígio, conquistado através de
uma vida de trabalhos e ações junto à coroa Portuguesa e das próprias quali-
dades reconhecidas até mesmo pelo pior adversário, ele manejaria um re-
pertório de argumentos que, mesmo que não tenham sido a razão do lugar que
ocupa hoje na história do Brasil, teve início, no entanto, ainda durante a sua
vida e a partir do uso constante e elaborado da propaganda impressa.  

Notas

1 josé Bonifácio de andrada e silva, que passou à história como “o Patriarca da
independência”, nasceu em santos, são Paulo, em 1765 e morreu em Niterói, rio
de janeiro, em 1838. Diplomado em filosofia e leis na Universidade de coimbra, da
qual veio a ser professor, obteve do ministro rodrigo de sousa coutinho, bolsa de
estudos que lhe permitiu estudar, por dez anos, em várias universidades européias.
Membro da real academia de Lisboa era considerado uma das maiores inteligên-
cias da ilustração Portuguesa até se converter em ministro de D. Pedro na tran-
sição entre a regência e o império. junto com os irmãos mais moços, antonio
carlos e Martim Francisco ribeiro de andrada formaria um grupo político de
grande força a que se agregariam outros elementos durante o processo aqui rela-
tado. 
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2 joaquim Gonçalves Ledo, importante líder maçônico, e figura central nos aconteci-
mentos que antecederam a independência, nasceu no rio de janeiro em 11 de de-
zembro de 1781 e morreu em cachoeiras de Macacu, no Estado do rio, em 19 de
maio de 1847.  cursou direito em coimbra mas interrompeu os estudos por morte
do pai. Era oficial maior da contadoria do arsenal do Exército e sua liderança na
Maçonaria remonta ao ano de 1815 quando ele fundou no rio de janeiro a Loja
comércio e artes.

3 josé da silva Lisboa, feito Barão de cairu em 1825 e Visconde em 1826, nasceu na
Bahia, em 1756 e morreu no rio de janeiro em 1835. Estudou filosofia e direito
canônico em coimbra entre 1774 e 1779. Era um erudito, dedicado aos estudos li-
terários, históricos, políticos e econômicos, conhecedor e admirador das obras de
adam smith e Edmund Burke. 

4 todo esse processo foi analisado em minha tese de doutorado que deu origem ao livro
Insultos impressos: a guerra dos jornalistas na Independência (1821-1823), cia das le-
tras, 2000.

5 após a dissolução da assembléia constituinte em 12 de novembro de 1823, josé
Bonifácio e seus irmãos foram presos e deportados para a França. Ele só voltaria ao
Brasil em 1829 e, em 7 de abril de 1831, com a abdicação de D. Pedro i seria feito
tutor de D. Pedro ii. cargo que ocupou por pouco tempo.

6O Revérbero Constitucional Fluminense, publicado por joaquim Gonçalves Ledo e pelo
cônego da capela imperial, januário da cunha Barbosa, circulou entre 15 de se-
tembro de 1821 e 8 de outubro de 1822. O Correio do Rio de Janeiro, publicado por
joão soares Lisboa, teve duas fases, circulando primeiro entre 10 de abril e 21 de
outubro de 1822 e entre 1º de agosto e 24 de Novembro de 1823. teve também
várias edições extraordinárias entre 24 de Maio e 31 de julho de 1823. 

7 sob o título de Reclamação do Brasil, josé da silva Lisboa publicou uma série de 14
panfletos numerados que circularam entre 9 de janeiro de 1822 e 22 de maio de
1822. 

8 a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal publicado no Brasil, durou de 10 de se-
tembro de 1808 a 31 de dezembro de 1822, quando passou a chamar-se Diário do
Governo (que, com este nome, sobreviveria apenas até maio de 1824).

9 a chamada revolução constitucionalista do Porto aconteceu em 24 de agosto de
1820. as forças vitoriosas rumaram para Lisboa onde, em 15 de setembro, desti-
tuíram os governadores e criaram a junta Provincial do Governo supremo do reino.
Esta junta assumiu a forma de um governo quase soberano, em nome do rei e con-
vocou a imediata reunião das antigas cortes da Monarquia Portuguesa para que, em
assembléia se produzisse uma constituição. 
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10 Conciliador do Reino Unido, primeiro jornal publicado por cairu, surgiu no rio de
janeiro em 1o de março de 1821 e circulou até 28 de abril de 1821.

11 o Decreto regulando a liberdade de imprensa fora produto das agitações ocorridas
no dia 26 de fevereiro de 1821 no rio de janeiro. Naquela ocasião, o rei prome-
tera, entre outras coisas, a liberdade de imprensa aos revoltosos. Era a con-
seqüência direta do que acontecia em Portugal. Lá, uma das primeiras medidas do
governo interino de Lisboa, aclamado em 15 de setembro de 1820, fora, através de
portaria do dia 21 seguinte, determinar que fosse facilitada a impressão e circu-
lação de livros e papéis nacionais e estrangeiros. No decreto promulgado no rio de
janeiro, em 2 de março, no entanto, continuavam proibidos os escritos contra a re-
ligião, a moral, os bons costumes, a constituição, a pessoa do soberano e a tranqüi-
lidade pública. E os livros que entravam no país ou que eram anunciados para venda
nas lojas, continuavam, como sempre, sujeitos à licença do governo. o decreto
provocou manifestações de descontentamento, pois, ao retirar a censura dos ma-
nuscritos, transferira-a para as provas tipográficas. Quando não fossem conhecidos
os autores, os impressores respondiam pelos escritos. corriam o risco de serem con-
denados a pagar multas ou, mesmo, à prisão.

12 O Tamoio durou até 11 de novembro de 1823, véspera da dissolução da assembléia.
a coleção completa compõe-se de 35 números e um Suplemento ao nº 35. como
quase todos os periódicos do tempo, seu formato é in-4o, sua composição é em
duas colunas e o número de páginas de cada edição é sempre quatro. os primeiros
quatro números foram impressos na tipografia de silva Porto & cia. os outros,
curiosamente os que mais agrediam o Governo, foram feitos na imprensa Nacional. 

13 sobre o mito de josé Bonifácio ver o importante trabalho de Emília Viotti da costa,
José Bonifácio, mito e história, em seu livro Da monarquia à República: momentos decisivos,
p. 61 a 130.

14 redigida por josé Bonifácio e datada de 24 de Dezembro, esta representação foi as-
sinada pela junta Governativa de são Paulo. D. Pedro a recebeu em 1º de janeiro
de 1822. ali se dizia que o Príncipe, caso partisse, “além de perder para o mundo
a dignidade de homem e de príncipe, tornando-se escravo de um pequeno número
de desorganizadores, teria também que responder, perante o céu, pelo rio de sangue
que decerto vai correr pelo Brasil com a sua ausência”. Pediam-lhe ainda que não
partisse sem ouvir a comissão de representantes de são Paulo que vinha ao rio de
janeiro liderada por josé Bonifácio. 

15 Luís augusto May, o redator do polêmico jornal de publicação irregular, Malagueta,
nasceu em Portugal, em 1792 e morreu no rio de janeiro, em 1850. Por conta do
que publicava em seu jornal foi mais de uma vez espancado por embuçados, su-
postamente a mando de D. Pedro i. Ele também foi o tema de um artigo “calmante
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do Malagueta ou p...que o pariu a ele”, bastante rebarbativo, publicado no jornal
Espelho, em 09 de janeiro de 1823, supostamente de autoria de D. Pedro i.
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