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RESUMO 
 
Após a independência brasileira, passaram-se três anos até que Portugal reconhecesse sua            

antiga colônia como independente. No início de 1824 começaram as negociações para            

reconciliar as duas nações com a mediação da Grã Bretanha. Foi um processo delicado até               

que se conseguisse chegar a um consenso que agradasse os dois governos e, no fim de agosto                 

de 1825 no Rio de Janeiro, plenipotenciários do Brasil, de Portugal e da Inglaterra assinaram               

o tratado de Paz e Aliança. Além de direcionarmos nosso foco para tal documento, também               

nos atentaremos aos signatários do tratado, analisando tal processo através da lente            

prosopográfica.  
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ABSTRACT 

 

Portugal only recognized it's former colony independence three years after Brazil declared            

itself independent. In early 1824, negotiations began to reconcile the two nations with             

Britain's mediation. It was a delicate process until a consensus was reached that pleased both               

governments, and in late August 1825 in Rio de Janeiro, plenipotentiaries of Brazil, Portugal,              

and England signed the Peace and Alliance treaty. In addition to directing our focus to such a                 

document, we will also pay attention to the signatories of the treaty, analyzing this process               

through the prosopographic lens. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após a declaração, em setembro de 1822, passaram-se quase três anos completos            

até que Portugal reconhecesse sua independência. Dentro do longo processo de emancipação            

brasileira, costumeiramente, pouco ou nenhum espaço é dado para considerações acerca do            

reconhecimento da independência, muito menos para as negociações que culminaram no           

tratado de Paz e Aliança, assinado em 29 de agosto de 1825 na cidade do Rio de Janeiro. Foi                   

através deste documento que o governo português legitima a independência de sua antiga             

colônia, apesar de sua grande importância e vastas reverberações. Neste trabalho atentamos à             

questão do reconhecimento da independência do Brasil por Portugal, dentro do recorte            

temporal de 1822 a 1825.  

Focaremos, não apenas no Tratado de Paz e Aliança, mas também em seus cinco              

signatários. É importante notar que o reconhecimento de Portugal era particularmente           

importante, visto que nenhuma outra nação européia iria reconhecer o Brasil como            

independente antes de sua antiga metrópole, por diversas razões, como alinhamento político e             

alianças entre as casas dinásticas da Europa. 

Para contextualizar satisfatoriamente o tema da pesquisa, primeiramente,        

apresentamos uma breve recapitulação do processo de independência brasileiro, através de           

uma discussão historiográfica, na qual cabe, em primeiro lugar, discutir a fuga da corte              

lusitana de Lisboa, para em seguida analisar as repercussões da sua presença no Brasil.              

Dentre as obras empregadas para compor tal discussão, utilizamos um volume da coleção             

dirigida por Sérgio Buarque de Holanda e Pedro Moacyr Campos, O Brasil monárquico, que              

apresenta algumas das teses clássicas da historiografia da independência e a obra organizada             

por Istvan Jancsó, Independência: História e Historiografia, que reúne capítulos que           

analisam o processo de independência do Brasil em perspectivas que foram desenvolvidas            

nas últimas décadas. ⁹Em segundo lugar, procurou-se examinar desde mudanças urbanas e            

estruturais na cidade do Rio de Janeiro, até as alterações sociais que o deslocamento do               

aparato cortesão causou na realidade brasileira, utilizamos a obra de Jurandir Malerba, A             

Corte no Exílio, para esboçar o impacto social, urbano e político que a chegada da corte teve                 

no Brasil. Ademais, utilizamos a obra de Maria de Lourdes Vianna Lyra, A utopia do               

poderoso império, para tratarmos da situação que Portugal se encontrou durante o período no              
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qual a coroa passou no além mar. Por fim, também nos atentamos aos tratados comerciais               

firmados entre Portugal e a Inglaterra durante a estadia da corte no Rio de Janeiro e suas                 

repercussões políticas, econômicas e sociais tanto na península ibérica quanto na América,            

focando brevemente na questão da escravidão e suas conexões com os acordos estabelecidos             

no período. 

No segundo capítulo, direcionamos nossa atenção as negociações acerca do          

reconhecimento que levaram à produção do tratado de Paz e Aliança, utilizando cartas             

trocadas por agentes envolvidos no processo, disponíveis digitalmente no Arquivo Nacional.           

Procuramos também estabelecer uma sequência de contatos e reuniões que auxiliaram a            

compor o cenário do reconhecimento. Apesar de ser de fácil acesso, muitas das cartas              

estavam em estado avançado de desgaste e má conservação, o que provou ser um desafio a                

leitura e compreensão de muitas delas.  

No terceiro e último capítulo, viramos nosso foco aos signatários do tratado,            

utilizando o método prosopográfico, ou biografia coletiva, termo popularizado por Lawrence           

Stone, em seu trabalho Prosopografia . Apresentamos cada um deles e depois analisamos os             1

denominadores comuns dentro de suas trajetórias. O recorte aqui utilizado foi estabelecido            

devido à limitação de um trabalho monográfico. Incluir os outros agentes que participaram             

das negociações implicaria em um aumento no número de fontes utilizadas para a análise,              

dificultando assim, uma investigação adequada.  

Para atingir a construção satisfatória de uma biografia para cada um dos signatários,             

Antonio de Saldanha da Gama, Sir Charles Stuart, Francisco Vilela Barbosa, José Egídio             

Álvares de Almeida e Luiz José de Carvalho e Melo, foi utilizado sites genealógicos, como               

Family Search e Geni, que, dentre outras coisas, disponibilizam certidões de nascimento,            

casamento e óbito digitalmente. Também utilizamo-nos, pontualmente, das publicações         

periódicas do Brasil no início do século XIX, como o Diário Mercantil do Rio de Janeiro e o                  

Diário Fluminense, para colher informações que não estavam presentes nos sites consultados.  

O objetivo aqui pretendido é analisar o período de negociações e o tratado pela              

perspectiva de seus agentes, primeiro estabelecendo como fundação da pesquisa as cartas            

1 STONE, Lawrence. Prosopografia. Rev. Sociol. Polit.,  Curitiba ,  v. 19, n. 39, p. 115-137,  June  2011, p115. 
Disponível em: Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782011000200009&lng=en&nrm=iso. Acesso 
em:  22  Ago.  2019.  
 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782011000200009&lng=en&nrm=iso
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trocadas pelos diplomatas e ministros dos negócios exteriores e, depois, com o tratamento             

individual e coletivo dos homens que produziram o tratado. 
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1. CONTEXTO GERAL 

 

1.1. A chegada da corte portuguesa no Brasil e o processo de independência  

 

Neste trabalho, discutimos inicialmente o período que abrange a presença da família            

real portuguesa no Brasil (1808-1821) de modo a sugerir como o processo de independência              

começou a tomar uma forma mais definida a partir deste evento. Nos preocupa em particular               

os motivos que levaram a decisão de mudar a sede do governo português, as relações entre                

Portugal e Inglaterra durante esses anos e as consequências para o Brasil e para Portugal da                

mudança do centro de poder do império português da Europa para a América. 

A partir de fins do século XVIII, o sistema colonial nos moldes mercantilistas do              

Antigo Regime entrou em crise e, aliado com a crise que a Europa passava, causada pelas                

consequências da revolução francesa e pela expansão napoleônica, colocou a monarquia           

portuguesa em uma difícil posição. Sem a capacidade de defender seu país das tropas              

napoleônicas e, ao mesmo tempo, sem poder perder a aliança com a Grã Bretanha, o príncipe                

regente D. João e seus áulicos se esforçaram para manter uma neutralidade dentro do conflito               

que a Europa enfrentava.  

A decisão do regente D. João de mudar toda a corte real para uma colônia veio da                 

iminente invasão das tropas de Napoleão Bonaparte em Portugal. No dia 29 de novembro de               

1807 a esquadra portuguesa transportando a família real e a corte partiu de Lisboa em rumo                

ao Brasil, escoltada por navios ingleses, chegando no porto de Salvador em 22 de janeiro de                

1808 . 2

Assim que D. João chegou em Salvador, o príncipe assinou a Carta Régia que abria               

os portos brasileiros às Nações Amigas , no dia 28 de janeiro de 1808, marcando o início de                 3

uma série de mudanças que seriam implementadas no Brasil - como o remodelamento da              

cidade do Rio de Janeiro, a permissão de atividades industriais, a publicação de jornais no               

Brasil, junto com a criação da Imprensa Régia, a criação do Banco do Brasil -, além de                 4

instalar o aparato burocrático e aprofundar mecanismos político-administrativos e         5

2 IGLÉSIAS: Francisco. História geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 1989, p 108. 
3 Ibidem, p. 108. 
4 Ibidem, p. 108. 
5 Ibidem, p. 109. 
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“reorganizar as forças da Colônia” . Em maio D. João cria o 1º Regimento de Cavalaria, junto                6

com a “Guarda Real do Príncipe e os Arqueiros da Guarda Real, para o serviço do Paço e                  

serviço pessoal do Monarca ” ao mesmo tempo que “reorganizou o Corpo de Brigada Real da               7

Marinha, transformando-a num regimento de artilharia de marinha” . Nos anos que seguiram,            8

o Príncipe continuou a fazer mudanças dentro da organização militar e policial do Brasil,              

criando “escolas militares e arsenais para que o exército dependesse o mínimo possível do              

exterior” . Ocorreram também mudanças na estrutura urbana do Rio de Janeiro, com a             9

finalidade de gerar acomodações residenciais, comerciais e políticas para os recém chegados            

de Portugal. Como escreve Malerba 

 

Em terras brasileiras, aportou uma comitiva de aproximadamente 15 mil “almas”           
[...] a realeza chegou às praias em estado de quase indigência, “destituídos de tudo,              
exceto honra”, seus seguidores não encontrando em condições melhores [...]. Os           
brasileiros, por seu turno, tinham as casas e comodidades de que necessitavam os             
migrados, e por isso foram desde o início bem recebidos no paço.  10

 

A presença da corte e de todo o aparato de apoio e luxo que ela gera, foi um aspecto                   

importante para o processo de mudança da sociedade brasileira, complexificando a           

composição e o funcionamento das diferentes camadas sociais brasileiras. D. João e seu             

governo, até certo ponto, souberam trabalhar a situação em que se encontravam, uma vez que               

“utilizou-se à farta desse único dispositivo de que dispunha, o poder real de conceder honras               

e privilégios” para os indivíduos brasileiros que se colocavam à sua disposição. Por esta via,               11

o príncipe regente “pagou com honrarias e distinções a todos que o assistiram” . Nota-se que               12

a composição social da capitania do Rio de Janeiro passa por um processo de aglutinação e,                

em certos casos, integração à corte da metrópole, ao mesmo tempo que expõe a realidade de                

vida da nobreza portuguesa aos brasileiros que, dada as circunstâncias, não tinham nenhum             

tipo de contato prévio com essa realidade. Mais uma vez, pe Malerba que sugere que 

 

6 PAULA, Eurípides Simões de. A organização do exército brasileiro. In: HOLANDA, Sergio Buarque de. e 
CAMPOS, Pedro Moacyr. (Dir) O  Brasil monárquico: o processo de emancipação. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003. (História geral da civilização brasileira.  Tomo II) p. 305. 
7 Ibidem, p. 306. 
8 Ibidem p. 306. 
9 Ibidem p. 307. 
10 MALERBA, Jurandir. A corte no exílio: a civilização e poder no Brasil às vésperas da Independência                 
(1808-1821). São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 202. 
11 Idem p. 203. 
12Idem p. 213. 
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A vinda da Corte, se tem por onde afagar a vaidade brasileira, põe a descoberto, de                
outro lado, com o imenso séquito de funcionários, fâmulos e parasitas que a             
acompanham, a debilidade de um domínio que a simples distância aureolora, na            
colônia, de formidável prestígio. Além disso, a presença, agora, e naturalmente o            
convívio e trato forçado, de numerosos estrangeiros, nos ramos mais diversos de            
ocupação, hão de ajudar os naturais, mesmo quando procedam das classes ínfimas, a             
julgar os seus dominadores com melhor senso da realidade.  13

 

Tal conexão, de certo modo repentina para ambas as partes, acarretou uma mudança             

de dinâmica dos dois grupos, tanto de aristocratas, políticos e membros das sociedades             

brasileiras e portuguesas; os primeiros digerindo a mudança considerável que a vinda do             

aparato cortesão -com sua estimativa de quinze mil pessoas atreladas- causou e substancial             

número de estrangeiros que chegou no Brasil , em consequência do seu recém adquirido             14

status de sede do império; e o grupo vindo de Portugal, por sua vez, passou pela experiência                 

de deixar para trás suas casas, fontes de renda, trabalhos e ocupações, forçando-se a se               

adaptar a uma nova realidade extremamente afastada daquela que deixou na Europa.  

Outra mudança acarretada pela vinda da família real portuguesa “foi o deslocamento            

no eixo do poder: a coroa já não era uma entidade etérea, sua ação já não se fazia sentir como                    

algo que vinha do exterior para a colônia” , somando-se assim, à lista de características do               15

período 1808-1822 que foi tornando cada vez mais palpável “a viabilidade de emancipação.”            

 16

A elevação do Brasil à condição de reino unido à Portugal e Algarves em 1815 ,                17

concretizou a recém adquirida projeção política do Brasil e intensificou as crescentes tensões             

entre Lisboa e a coroa. Como propõe Maria de Lourdes Vianna Lyra 

 

A elevação do Brasil à condição de Reino atendia a estratégia do reformismo             
ilustrado e, além de justificar a opção pela permanência da sede da Monarquia no              
Reino mais promissor, oficializava a completa emancipação da ex colônia em           
relação à antiga metrópole, ou seja, anulava qualquer resquício de submissão do            
Brasil a Portugal  18

 

13 Ibidem pág. 15. 
14 Ibidem p. 126. 
15 Ibidem p. 225. 
16 Ibidem p. 225. 
17 IGLÉSIAS: Francisco. Op. cit. p. 109. 
18 LYRA, Maria de Lourdes Vianna. A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da política 
(1798-1822). Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994, p. 155 
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Após a morte de Dona Maria I em 1816, seu filho e regente, D. João se torna rei de                   

Portugal e é coroado no Brasil -adicionando mais uma coisa na lista de coisas inéditas que a                 19

mudança da corte portuguesa proporcionou dentro do sistema colonialista- o príncipe regente,            

porém continuou a se recusar a voltar para Lisboa e retornar o centro do poder colonial para o                  

reino, apesar da pressão de Lisboa . 20

A presença da corte no Rio de Janeiro foi sentida por todas as capitanias da colônia,                

principalmente naquelas que se encontravam ao norte, como a Bahia e Pernambuco, uma vez              

que para financiar a vida da corte na capital a coroa aumentou consideravelmente os impostos               

em todas regiões, sem que houvesse nenhum tipo de retorno em investimento e estrutura para               

elas, fazendo com que o sentimento de insatisfação crescesse.  

Em 1817 ocorreu a Revolução pernambucana, a qual carregava um caráter           

amplamente liberal e republicano, com grande apoio popular. Influenciado pelo iluminismo,           

Pernambuco declarou-se independente. Não alinhados com o governo absolutista sediado no           

Rio de Janeiro, os revolucionários de Pernambuco buscavam a emancipação da capitania. A             

repressão, porém, foi intensa. A coroa enviou tropas para o local, rapidamente reprimindo a              

revolução . Vale notar, porém, que “a notícia do movimento de 1817 fora recebida com              21

euforia pelos liberais da Europa, num momento em que a Santa Aliança se erguia como               

defensora do absolutismo e promotora da reação em todo o continente” . 22

Após a revolução do Porto, em 1820 - com mais detalhes tratada na próxima seção-,               

e a volta de D. João VI para Portugal, em 1821, o Brasil ficou sob a regência do príncipe D.                    

Pedro, que, em clara desobediência ao Decreto de Outubro de 1821 -e ao governo a que ele                 

estava subordinado-, decide ficar no Brasil. No ano seguinte declara a independência            

brasileira do reino de Portugal. Com ela veio a decisão de manter o regime monárquico como                

forma de governo, quebrando com o padrão das nações que recentemente haviam se             

declarado independentes na América, já tendo muitos dos mecanismos de governo instalados            

e funcionando devido à vinda da corte portuguesa para o Brasil. 

19 GODECHOT, Jacques. Independência do Brasil e a Revolução do Ocidente. In: MOTA, Carlos Guilherme.               
1822: dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 32. 
20 CARVALHO, Marcus J. M. de. Os negros armados pelos brancos e suas independências no Nordeste 
(1817-1848). In: JANCSÓ, István (org). Independência: História e Historiografia. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 
2005, p. ? 
21 IGLÉSIAS: Francisco. Op. cit. p. 111. 
22 In: HOLANDA, Sergio Buarque de; CAMPOS, Pedro Moacyr. (Dir.). O  Brasil monárquico: o processo de 
emancipação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. (História geral da civilização brasileira, Tomo II). p. 65.* 
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Dentro da consumação da independência existem particularidades ao processo         

brasileiro, como a questão territorial, o governo do Rio de Janeiro e os núcleos demográficos               

extremamente afastados uns dos outros. Apesar de ser um empecilho que gerou um certo              

atraso na comunicação entre as províncias do norte -como Maranhão e o Grão Para-, a imensa                

distância não significou um isolamento daquelas províncias na América portuguesa. Depois           23

no império do Brasil, a divergência de reivindicações e diferentes alinhamentos políticos,            

levou à uma demora de vinte anos para que a ideia de unidade nacional fosse disseminada e                 24

aceita pelas províncias brasileiras.  

A mudança da sede do poder do império português, que em si já caracteriza algo               

inédito e único dentro do Antigo Sistema, aliada com a óbvia recusa do regente e depois                

monarca de Portugal de retornar para o reino estabelece uma situação agravante à crise              

econômica e política que os portugueses já estavam enfrentando desde 1808.  

 

1.2.Portugal entre 1808 e 1821  

 

Com a crise do sistema colonial, aliada com a situação política e económica,             

Portugal, que era quase inteiramente dependente dos frutos de sua posição de metrópole,             

entrou em um processo de decadência econômica que só se agravou durante as primeiras              

décadas do século XIX. Quando Portugal sofre a primeira das três invasões francesas que              

ocorreram durante os anos de 1807 e 1811 , o reino entra em uma difícil crise econômica,                25

gerada pela saída do centro de poder do império de terras portuguesas. Com a fuga da corte                 

real de Portugal no fim de 1807, a destruição de parte da produção agrícola do reino causada                 

pelas guerras napoleônicas, a abertura dos portos do Brasil às nações amigas e os tratados               

firmados entre a coroa portuguesa e o governo da Inglaterra em 1810 a sociedade agora em                

questão mergulhou em uma profunda crise. Os tratados com a Inglaterra, por exemplo, que              

davam grande vantagem para os produtos ingleses no mercado brasileiro e a crise de mercado               

23 MACHADO, André Roberto de A. Bajo la sombra de la independencia: Gran Pará, la compleja red política en                   
la crisis del Antiguo Régimen portugués. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Online], Debates, 08 fev. 2013.               
Disponível em: http://journals.openedition.org/nuevomundo/64781. Acesso em: 04 nov. 2019. DOI:         
10.4000/nuevomundo.64781. 
24 DIAS, Maria Odila Silva. A Interiorização da Metrópole (1808-1853). In: MOTA, Carlos Guilherme. 1822: 
dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 169 
25 COSTA, Emília Viotti de. José Bonifácio: Homem e mito.In: MOTA, Carlos Guilherme. 1822: dimensões. 
São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 107. 
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que a Revolução Industrial gerou fez com que a economia portuguesa entrasse em colapso.              

Havia também, a questão do  

sentimento de frustração dos portugueses face a diretriz claramente objetivada, da           
corte do Rio e Janeiro, de reestruturar o império em detrimento dos interesses do              
velho Reino, (que) enfraquecia perigosamente o projeto da unidade luso-brasileira,          
ante a reação firme e inquietante, principalmente por parte da burguesia portuguesa           

 26

 

Em conjunto, tais aspectos ajudaram a pavimentar o caminho para a revolução             

liberal que viria a acontecer em 1820 . Havia também a questão do constitucionalismo que se               27

espalhou pela Europa depois da revolução francesa e chegava cada vez mais perto de              

Portugal, o que por sua vez, preocupava a coroa lusitana. Na Espanha, os portugueses tinham               

um exemplo próximo de constitucionalismo. 

Durante os anos que antecederam a Revolução de 1820, Portugal passava por uma             

crise que se estendia além do âmbito econômico, entrando nas esferas políticas e sociais,              

resultado da sistemática perda de prestígio da antiga metrópole lusitana. Em 1817, surge uma              

conspiração, encabeçada por Gomes Freire de Andrade, que, de acordo com Valentim            

Alexandre, é um “o primeiro sinal concreto de que as tensões no interior do sistema político                

luso-brasileiro e aproximavam do ponto de ruptura” . Apesar de não ter saído da categoria de               28

“conspiração”, sua existência aponta claramente a presença de divergências irreconciliáveis          

dentro da máquina de governo que administrava o território português . Entre os anos de              29

1818 e 1820, Portugal passa por uma aguda crise agrária, adicionando ainda mais um motivo               

de insatisfação para com os administradores do reino e, principalmente, com a situação             

negativa que a presença da corte real no Brasil causava dentro do território lusitano. 

E quando a revolução do Porto eclode, em setembro de 1820, liderada por Fernandes              

Tomás, ela carrega um forte caráter constitucionalista e exigindo o retorno de D. João VI e o                 

restabelecimento de Portugal como sede do poder imperial português. Como propõe Vianna            

Lyra,  

Liderado pela burguesia portuguesa, ou seja, por setores ligados ao comércio,           
industria, profissoes liberais, magistratura e exército, o movimento se apresentava          
com propositos bem claros e tomados - segundo esclarecimentos da Junta Provisória            
do Porto - como forma de impedir mobilizações danosas em torno da “ideia de              

26Ibidem, p. 107. 
27 Ibidem, p. 112. 
28 ALEXANDRE, Valentim. Os Sentidos do Império: Questão Nacional e Questão Colonial na Crise do Antigo 
Regime Português. Porto: Edições Afrontamento, 1993, p. 445. 
29 Ibidem p. 445. 
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união com a Espanha”, alternativa que anunciava “para cúmulo das nossas           
desgraças”, agravando a situação de penúria e abandono do Reino.  30

 

O rei cede às exigências e retorna para Portugal, deixando seu filho o príncipe D.               

Pedro como regente no Brasil -fato que desagrada profundamente o governo           31

revolucionário-. Em 1821 são criadas as Cortes Constituintes, para formular a primeira            

constituição de Portugal.  

As Cortes funcionaram entre 1821 e 1822 e eram compostas por deputados eleitos             

em todas as províncias de Portugal e de suas colônias. Os enviados brasileiros não foram a                

Lisboa representando a unidade do reino brasileiro, visto que ainda não havia uma noção              

unificadora de identidade nacional, mas sim representando suas províncias e os seus            

interesses. Tal dinâmica gerou situações como o apoio dos deputados pernambucanos ao            

Decreto de Outubro de 1821, que apesar de ter sido “fundamental para o acirramento das               

tensões entre as diversas partes do Império português” e “anulava a existência do Reino do               

Brasil (eliminando as funções centralizadoras do Rio de Janeiro e exigindo o retorno de D.               

Pedro), afirmava a existência de governos provinciais escolhidos no âmbito regional” . As            32

províncias da Bahia e do Grão Pará também se mostraram, de início, mais alinhadas com o                

projeto de governo das cortes de Lisboa do que com o governo do Rio de Janeiro, apoiando a                  

existência delas. 

Apesar da existência de consideráveis divergências entre os deputados das demais           

províncias portuguesas, uma parcela dos representantes brasileiros permaneceram nas cortes          

até o seu fim, quando foi aprovada a constituição em novembro de 1822. Dentre os atritos                

gerados pelo embate entre os diversos deputados enviados às cortes, existia a questão “da              

maioria da representação (ser) proveniente das províncias do velho Reino, o que denotava             

fator de desequilíbrio na discussão em torno das propostas apresentadas e aprofundava o             

nível do conflito entre interesses antagônicos”  33

 

1.3. Tratados 1808-1822 

30 LYRA, Maria de Lourdes Vianna. A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da política 
(1798-1822). Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994, p. 171. 
31 Ibidem, p. 109-110. 
32 BERBEL, Márcia Regina. A retórica da recolonização. In: JANCSÓ, István (org). Independência: História e 
Historiografia. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2005, p.794 
33 LYRA, Maria de Lourdes Vianna. A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da política 
(1798-1822). Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994, p. 216 
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Durante o período em que a corte real se fez presente no Brasil, diversos tratados               

foram firmados para estabelecer um bom fluxo comercial, político de de súditos entre a atual               

sede do império português e seus aliados, sendo o principal deles, a Inglaterra, nação essa que                

foi a principal favorecida pelos acordos firmados nos anos em que o aparato governamental              

português esteve sediado em solo brasileiro.  

Assim que a Família Real portuguesa chegou ao Brasil, o príncipe regente assinou a              

Carta Régia, abrindo os portos do Brasil para as nações amigas e, apesar de não ser um                 

tratado, favorecia diretamente a Inglaterra . Vimos antes uma porção da Europa estava em             34

guerra com Napoleão Bonaparte e a outra estava sob seu domínio, sendo assim, excluídas da               

categoria de “nações amigas”. 

Em 1810 Portugal firmou dois importantes tratados com a Grã-Bretanha. O primeiro            

focava no comércio, regulando a entrada de produtos vindos da Inglaterra e, ao mesmo              

tempo, concedendo preferência aos artigos ingleses. Ademais, tal tratado fixava a tarifa de             

importação de seus produtos em 15%, enquanto suas próprias mercadorias pagariam 16% ,            35

aumentando a influência da potência inglesa na atual sede do império português. Como             

escreve Olga Pantaleão, 

 

O tratado de 1810 foi o preço pago por Portugal à Inglaterra pelo auxílio que dela                
recebera na Europa. (...) Os ingleses recebiam, por esse tratado, “importantes           
concessões comerciais às expensas do Brasil”, em troca de “benefícios políticos           
marcantes conferidos à Mãe Pátria”. Liga-se o tratado, portanto, também, às           
circunstâncias da política européia. Realmente, as circunstâncias políticas na Europa,          
a dependência de Portugal relativamente à Inglaterra explicam o teor dos artigos do             
tratado . 36

 
Aqui vale ressaltar que o “novo padrão de relacionamento comercial com a Inglaterra,             

definido pelo tratado de 1810 acabou sendo extremamente prejudicial para as estruturas            37

comerciais -já fragilizadas- de Portugal. Porém, de acordo com Alexandre, existiam motivos            

sólidos para o favorecimento à Inglaterra em seus tratados, além de caracterizar a “nação              

protectora”, que, sem seu auxílio, tornaria uma tarefa extremamente difícil, senão impossível            

34 PANTALEÃO, Olga. A presença inglesa.In: HOLANDA, Sergio Buarque de; CAMPOS, Pedro Moacyr. 
(Dir.). O  Brasil monárquico: o processo de emancipação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. (História geral 
da civilização brasileira, Tomo II) p. 84. 
35 BETHELL, Leslie. A abolição do comércio brasileiro de escravos. Brasília: Senado Federal, 2002, pág. 29. 
36 PANTALEÃO, Olga, op. cit., p. 93-4. 
37 MOREL, Marco. Independência no papel: a imprensa periódica. In: JANCSÓ, István (Org.). Independência: 
História e Historiografia. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2005, p. 625. 
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que foi a de transferir a corte portuguesa para o Brasil e o comprometimento com a                

permanência da dinastia Bragança no trono de Portugal. Por outro lado havia também a              

questão da diminuição do mercado comercial de Portugal, uma vez que o Bloqueio             

Continental -seus principais focos de comércio , como os portos italianos e o de Hamburgo               

baniram a entrada de qualquer navio que fosse aliado a Inglaterra-. Desse modo a saída do                

reino português da categoria de neutralidade diminuiu de maneira significativa.  

O segundo - e mais conhecido - tratado, o de Aliança e Amizade, estabelecia o               

comprometimento de Portugal em iniciar o esforço para acabar com o tráfico de escravos. Ao               

mesmo tempo, estabelecia que a “Inquisição nunca seria introduzida no Brasil” e a             38

concessão de uso de madeira brasileira para a construção de navios de guerra ingleses.  

Apesar das consistentes críticas ao tratado anglo-lusitano de comércio o autor           

pontua com clareza a vantagem significativa que a Inglaterra tinha sobre Portugal, a             

capacidade de isolar geograficamente o Brasil -e o governo português - do mercado/comércio             

europeu. 

A contradição que se apresenta nessa situação é o aumento sem precedentes no             

número de escravos importados para o Brasil, durante a regência de D. João (ver anexo A),                39

mesmo após a assinatura e ratificação do tratado. A postura de Portugal permanece a mesma               

em relação ao tráfico durante a década seguinte, firmando acordos que retomavam seu             

comprometimento com o fim do comércio escravocrata. Contudo, não se tomava nenhuma            

medida prática para honrar os acordos uma vez que os números de escravos desembarcados              

no Brasil aumentava progressivamente. 

Durante os dias 21 e 22 de janeiro de 1815 outros dois tratados foram assinados. O                

primeiro estabelecia o pagamento de 300 000 libras como compensação pela captura de             

navios portugueses que transportavam escravos por oficiais ingleses. No segundo tratado, por            

sua vez, D. João declarava o comércio de escravos acima da linha do Equador ilegal e a Grã                  

Bretanha retirava a dívida portuguesa  para com o governo inglês . 40

Dois anos após o tratado de 1815, o governo português assinou uma convenção             

adicional, que definia, em termos específicos, onde era legal e onde era ilegal o comércio de                

38 VIEIRA, Dorival Teixeira. Política financeira - o primeiro Banco do Brasil. In: HOLANDA, Sergio Buarque 
de; CAMPOS, Pedro Moacyr. (Dir.). O  Brasil monárquico: o processo de emancipação. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2003. (História geral da civilização brasileira, Tomo II). p. 101. 
39 SLAVE VOYAGES. Trans-Atlantic Slave Trade - Estimates. Disponível em: 
http://www.slavevoyages.org/estimates/S4IkC6uV. Acesso em: 20 nov. 2019. 
40 BETHELL, Leslie. A abolição do comércio brasileiro de escravos. Brasília: Senado Federal, 2002, p. 34. 
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escravos, concedendo aos navios ingleses o direito de fazer buscas dentro de navios             

mercadores em alto mar , enquanto Portugal reafirma seus esforços para acabar com o             41

tráfico. 

Apesar de seus extensos comprometimentos e compromissos de acabar com o tráfico            

escravista dentro do império lusitano, nenhuma medida foi tomada para, de fato, encerrar o              

tráfico transatlântico até a metade do século XIX, décadas depois da independência do Brasil.              

E a abolição da escravidão no império se alongou ainda mais, se estendendo ao longo de todo                 

o período monárquico brasileiro. 

A posição inglesa de insistir cada vez mais para o fim do tráfico vai muito além do                 

interesse comercial, ou da expansão capitalista, uma vez que o problema é multifacetado e              

apenas uma justificativa seria insuficiente. Nota-se que a Inglaterra procurava          

incansavelmente por novos meios de estabelecer e fortalecer seu controle e influência nos             

mercados do Atlântico e, dentro do sistema de tráfico de escravos de Portugal, não existia               

espaço para inserir a participação inglesa de um modo que fosse expressivo para eles. Havia,               

também, a questão do movimento iluminista que espalhou pela Europa que, apesar da             

hipocrisia presente nos discursos dos homens que afirmavam iluminados -dentro ou fora da             

Europa, como, por exemplo, o Estados Unidos da América, que teve sua constituição             

amplamente influenciada pelo iluminismo, escrita por homens que, em sua maioria, eram            

donos de escravos -, foi aos poucos, ganhando mais espaço nas discussões políticas na             42

Europa -e afastadas da realidade sul americana- acerca da escravidão. Apesar de elencar isso              

como também um dos influenciadores da postura inglesa em relação ao tráfico no século              

XIX, faz-se necessário pontuar que a decisão do governo inglês foi uma primariamente             

política e econômica. 

A questão da escravidão tem características diferentes dentro do contexto europeu e            

dentro do contexto americano . Como, por exemplo, a construção do sistema colonial            43

português ao redor do trabalho escravo, levando em consideração a movimentação monetária            

que o comércio de seres humanos escravizados tinha em um circuito como esse. O sistema de                

plantation americano se apoiava quase em sua totalidade na mão de obra escrava, seja na               

plantação de cana de açúcar no sul do continente, seja na plantação de algodão no território                

41 Ibidem, p. 39. 
42 DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2001, p. 19. 
43 Ibidem, p. 176. 
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do Estados Unidos. Nada realmente justifica a recusa da coroa portuguesa de abrir mão do               

tráfico, mas certos apontamentos mostram o quão disposto o governo lusitano estava a manter              

um sistema que os favorecia.  
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2. O RECONHECIMENTO 

 

2.1. 1822 - 1825 

 

D. Pedro declarou a independência do Brasil em setembro de 1822 e só em agosto de                

1825 Portugal reconhece emancipação de sua antiga colônia. Entre os dois eventos            

transcorreram quase três anos completos. Faz-se necessário apontar que a notícia da            

declaração de independência não foi recebida de um modo homogêneo, seja a favor ou              

contra. Havia ainda a questão da não unidade nacional, que tensionava as relações entre os               

governos provinciais e fluminense. 

No Brasil, apesar do governo do Rio de Janeiro ter declarado a independência, a              

unificação atrás da bandeira da emancipação aconteceu lentamente . Durante o ano de 1823,             44

o governo convocou uma Constituinte, para organizar um conjunto de leis reconhecidamente            

brasileiras e fortalecer o processo de emancipação do Brasil. Esta foi porém, dissolvida antes              

que estivesse pronta a constituição, a qual acabou sendo outorgada por D. Pedro I e               

rapidamente concluída por seus aliados . Fora do triângulo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas              45

Gerais, ocorreram episódios como o da Revolução Pernambucana de 1824, que, assim como             

a de 1817, tinha um perfil “ liberal, republicano e federalista”. Pernambuco era um foco de               46

indivíduos com visões que mais pendiam para o republicanismo do que, por exemplo, o Rio               

de Janeiro, evidentemente a questão da distância não só do espaço físico ocupado pelos              

grandes grupos de monarquistas e de republicanos, aliada também a diferença da realidade             

entre a capital e todos os outros territórios do Brasil, delimita cada vez mais as linhas                

políticas entre os dois grupos. 

Houvera ainda, conflitos armados entre aqueles que eram favoráveis à          

independência e os contrários, eles porém não podem ser definidos como brasileiros ou             

portugueses, visto que esse não era o fator definitivo dos que apoiavam ou não a emancipação                

44 CUNHA, Octávio Carneiro da. A fundação de um império liberal. In: HOLANDA, Sergio Buarque de; 
CAMPOS, Pedro Moacyr. (Dir.). O  Brasil monárquico: o processo de emancipação. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003. (História geral da civilização brasileira, Tomo II). p. 173. 
45 Ibidem, p. 249. 
46 COSTA, João Cruz. As ideias novas. In: HOLANDA, Sergio Buarque de; CAMPOS, Pedro Moacyr. (Dir.). O 
Brasil monárquico: o processo de emancipação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. (História geral da 
civilização brasileira, Tomo II). p.187. 
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poítica. Tais conflitos eram esporádicos e afastados e não devemos ser rápidos em             

classificá-los como a “guerra de independência brasileira”, como fazem autores mais antigos. 

No ano de 1824 os Estados Unidos reconheceram a soberania do Brasil império,             

configurando, assim, a primeira nação a realizar tal ato. Foi nesse mesmo ano em que               

começaram as negociações do reconhecimento da independência do Brasil, em Londres,           

Inglaterra. 

 

2.2. As Negociações 

 

As negociações que culminaram no tratado colocado em foco aqui começaram nos            

primeiros meses de 1824, porém, as correspondências diplomáticas utilizadas como fonte           

nessa pesquisa começam a ser produzidas no ano anterior. Empregando-as para traçar duas             

linhas de conexão, torna-se possível destacar a progressão temporal nas negociações e o             

envolvimento de cada um dos signatários no processo. Durante o período inicial, George             

Canning, secretário dos Negócios Estrangeiros da Inglaterra, encabeçou a conciliação entre o            

reino português e o império do Brasil. Neste primeiro momento, Portugal se recusou             

veementemente a reconhecer a independência de sua antiga colônia, apoiado e incentivado a             

não o fazer pela Santa Aliança, então extremamente contrária a ideia de reconhecer a              47

independência das antigas colônias européias. 

Uma carta datada de 18 de outubro desse mesmo ano, escrita no Rio de Janeiro -sem                

destinatário ou remetente aparente-, fala da inquietação do governo brasileiro em relação a             

recusa de Portugal de reconhecer seu status político como nação soberana. A mesma carta              

aponta certos caminhos que o império parecia pronto para seguir em ordem a pressionar o               

reino português, como propor publicamente na corte que fossem proibida a entrada de todo e               

qualquer produto de origem lusitana no Brasil . No início de 1824, em carta escrita por D.                48

Pedro I sem destinatário aparente o imperador sugere alguns nomes para servir de             

plenipotenciários na missão de negociar o reconhecimento da independência em Londres.           

Ademais, o reconhecimento não deveria ser exclusivo a Portugal, mas também deveria incluir             

a Grã-Bretanha, que além de ser a maior potência econômica e política da época, também               

47 Império russo, Prússia e Austria  
48[Carta tratando da crise entre Brasil e Portugal]. Rio de Janeiro, 18 out. 1823. Disponível em:                
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1010470&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. 
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mantinha forte interação com os governos brasileiro e português. Ela deveria se envolver em              

todas as etapas das negociações tal como era a “estipulação, conclusão, firmamento e             

ratificação” do tratado em questão, uma vez que parecia importante Brasil ser reconhecido             49

como uma nação soberana e a Inglaterra publicamente apoiar a independência. 

Já nos meses finais do mesmo ano, uma carta de 9 de novembro de 1824 escrita por                 

Felisberto Caldeira Brant Pontes Oliveira e Horta para Luis José de Carvalho e Melo, um               50

dos plenipotenciários brasileiros, repassa alguns dos termos de D. João VI para “reconciliar”             

as duas nações. Entre eles está a condicional de abrir mão de “seus direitos sobre o Brasil”                 51

desde que D. Pedro abrisse mão de seus direitos sobre o trono Português. No mesmo dia, em                 

uma carta endereçada a D. Pedro I, já era discutido o envolvimento da Inglaterra no processo.                

Inclusive, foi o governo inglês que apresentou o primeiro rascunho do Tratado , nesse             52

mesmo ano. No dia 6 de dezembro, outra carta endereçada ao imperador brasileiro, também              

escrita por Felisberto Caldeira Brant Pontes Oliveira e Horta, trata da consolidação da             

autoridade de D. Pedro no cenário internacional, reiterando a importância da conquista do             

reconhecimento. Tecia-se, porém, críticas às “proposições absurdas” de Portugal para          

concedê-la, enquanto também se cita os planos de construção de vínculos diplomáticos com             

as outras nações européias, como a Alemanha, Suécia, Prussia e Dinamarca. Essa mesma             53

carta contém planos do império; essa questão é levantada novamente por Charles Stuart             

durante o período de sua estadia no Brasil, entre julho de 1825 e fevereiro de 1826, quando                 

nota a limitação da influência de poder do imperador nas províncias do Norte, do Mato               

Grosso e no extremo Sul. A questão de unidade territorial e de criação de uma identidade                

49 PEDRO I. [Carta tratando do reconhecimento da independência do Brasil]. Rio de Janeiro, 03 jan. 1824.                 
Disponível em:  
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1029395&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. 
50 Diplomata brasileiro em Londres, apontado para o cargo em 1822 - HISTÓRIA geral da civilização brasileira.                 
[9. ed.]. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. pág. 377. 
51HORTA, Felisberto Caldeira Brant Pontes Oliveira e [Ofício referente às negociações do reconhecimento com              
Portugal] Destinatário: Luis José de Carvalho e Melo. Londres, 9 nov. 1824. Disponível em:              
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1029999&v_
aba=1.  Acesso em: 18 mar. 2019 
52 HORTA, Felisberto Caldeira Brant Pontes Oliveira e. [Carta defendendo a aceleração das negociações do 
reconhecimento]. Destinatário: D. Pedro I. Londres, 9 nov. 1824. Disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1030091&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. 
53 HORTA, Felisberto Caldeira Brant Pontes Oliveira e. [Rejeição das propostas portuguesas referentes ao              
reconhecimento] Destinatário: D. Pedro I. Londres, 6 dez. 1824. Uma carta. Disponível em:             
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1030094&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. 
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nacional que una todas as regiões do Brasil é um problema recorrente na administração do               

Império, só resolvida depois de 1850.  

No ano de 1825 as menções às negociações do reconhecimento ficam mais            

frequentes. Em 11 de fevereiro o secretário dos Negócios Estrangeiros da Inglaterra, George             

Canning, escreve aos plenipotenciários brasileiros assegurando-os de que o governo de seu            

país estava fazendo tudo ao seu alcance para conseguir um acordo satisfatório para todas as               

partes envolvidas . Apesar de oficialmente estarem listados os agentes brasileiros,          54

portugueses e ingleses no Tratado, há indícios nas cartas de que a corte de Viena também                

estava envolvida em algum momento nas negociações , assim como o governo francês            55

também demonstrou interesse em acompanhar o processo -tais intervenções não são           

especificadas nas cartas utilizadas aqui como fontes, mas é trazido à tona em uma das cartas               56

. No mês seguinte, no dia 10, foi enviada uma carta de Londres para D. Pedro,                

comunicando-o que a Inglaterra concordava em reconhecer oficialmente a independência do           

Brasil. Essa notícia é particularmente importante porque aponta a clara intenção da            

Grã-Bretanha em fortalecer a sua relação comercial com o Brasil - e com a América do Sul                 

como um todo - e a pressão exercida pelo governo inglês para Portugal aceitar os termos do                 

Brasil. Seis dias depois, mais uma carta endereçada ao imperador é enviada de Londres, na               

qual é comunicado a iminente viagem de Sir Charles Stuart para Lisboa, com a finalidade de                

solidificar as negociações . 57

Em 9 de abril, uma carta é enviada de Lisboa para D. Pedro, comunicando-o que seu                

pai, D. João VI, havia demitido seu atual ministro dos Negócios Exteriores e que ele próprio                

concorda em reconhecer a independência brasileira. Daí em diante, tornou-se uma questão de             

54 CANNING, George. [Oficio do ministro dos negócios exteriores da Inglaterra para os plenipotenciários              
brasileiros]. Destinatários: Felisberto Caldeira Brant Pontes Oliveira e Horta e Manuel Rodrigues Gameiro             
Pessoa. Londres, 11 fev. 1825. 1 carta. Disponível em:         
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1030105&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. 
55 A primeira esposa de D. Pedro, Maria Leopoldina, era austríaca, filha do imperador da Áustria, o que explica 
o interesse na situação brasileira. 
56 HORTA, Felisberto Caldeira Brant Pontes Oliveira e.[Carta secreta comunicando a decisão da Inglaterra de               
reconhecer a independência do Brasil]. Destinatário: D. Pedro I. Londres, 10 mar. 1825. Uma carta. Disponível                
em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1030111&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. 
57 HORTA, Felisberto Caldeira Brant Pontes Oliveira e. [Ofício referente às declarações de Canning e ao                
reconhecimento]. Destinatário: D. Pedro I. Londres, 16 mar. 1825. Uma carta. Disponível em:             
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1030114&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. 
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tempo o Brasil ser reconhecido oficialmente, visto que as três partes envolvidas já se              

encontravam em acordo em relação ao tópico principal das negociações . Na noite do dia 22               58

Sir Charles Stuart teve uma reunião com Antonio de Saldanha da Gama, conde de Porto               

Santo, em Lisboa , na qual discutiram o reconhecimento do Império brasileiro. O            59

plenipotenciário português tinha em sua posse as Cartas Patentes do rei de Portugal, onde              

“ele se propõe a ceder seus direitos de soberania sobre o Brasil ao seu filho o Príncipe Dom                  

Pedro, o reconhecendo imperador” e também sobre o montante que deveria ser estabelecido             60

como indenização a ser paga a Portugal. No malote de correspondências que seriam entregues              

ao rei no dia seguinte, consta outras quatro cartas escritas por Antonio de Saldanha da Gama,                

duas delas falando sobre a crise protagonizada pelo Brasil e por Portugal, a primeira sendo               

sendo um encaminhamento do protocolo da conferência que ele realizou com Charles Stuart             

-citado acima- e a segunda sendo o repasse de informações que chegaram via navio, pela nau                

portuguesa Incomparável, que chegara em Lisboa vinda de Pernambuco. Dentre elas estava o             

rumor de que no Rio de Janeiro falavam de “se publicar uma lei de proibição para todas as                  

produções e manufaturas de Portugal, enquanto Vossa Majestade não reconhecer a           

independência do Brasil” . No dia 27, aconteceu mais uma reunião entre o conde de Porto               61

Santo e Sir Charles Stuart em Lisboa, na qual o plenipotenciário inglês é informado que D.                

João VI o autorizou a “assumir todos os poderes e instalações para lidar com seu filho” , D.                 62

Pedro, com a intenção de reconciliar as duas nações e afirma que está confiante de que o                 

Brasil não irá recusar os termos apresentados.  

58 HORTA, Felisberto Caldeira Brant Pontes Oliveira e. [Carta repassando a notícia da demissão do ministro dos                 
negócios exteriores de Portugal e a aceitação de D. João Vi em reconhecer a independência do Brasil].                 
Destinatário: D. Pedro I. Londres, 9 abr. 1825. Uma carta. Disponível em:            
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1030104&v_
aba=1.  Acesso em: 18 mar. 2019. 
59 GAMA, Antonio de Saldanha da. [Protocolo da 5ª conferência entre Charles Stuart e o conde de Porto Santo]                   
Destinatário: D. João VI. Lisboa, 22 abr. 1825. Uma carta. Disponível em:            
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1010483&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. (tradução livre) 
60 Ibidem. 
61 GAMA, Antonio de Saldanha da. [Carta do conde de Porto Santo repassando notícias vindas do Brasil]                 
Destinatário: D. João VI. Lisboa, 22 abr. 1825. Uma carta. Disponível em:            
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1010483&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. 
62 GAMA, Antonio de Saldanha da. [Protocolo da 6ª conferência entre Charles Stuart e o conde de Porto Santo]                   
Destinatário: D. João VI. Lisboa, 22 abr. 1825. Uma carta. Disponível em:            
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1010483&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. (tradução livre) 
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Após o fim de abril, as fontes recolhidas na pesquisa criam um vazio de 3 meses,                

entre maio e agosto. Dada as informações disponíveis dentro das próprias fontes, é possível              

saber que a viagem entre o norte do Brasil e Lisboa durava, em média 45 dias, colocando a                  

partida do diplomata inglês para o Brasil ao redor do começo do mês de junho.Em 18 de                 

julho, Charles Stuart desembarcou em São Cristovão, na província do Rio de Janeiro, vindo              

de Lisboa. Não é claro se Antonio de Saldanha da Gama atravessou o Atlântico junto a ele ou                  

se empreenderam a viagem separadamente. 

Em 2 de agosto, já no Rio de Janeiro, Charles Stuart envia uma carta para George                

Canning recontando sua reunião com o diplomata francês Sr. de Gertas sobre o interesse da               

França em estar a par do andamento das negociações e que assim que o Brasil fosse                

reconhecido pela Inglaterra, o governo francês também o faria  63

Assim que Charles Stuart chegou no Brasil, ele empreendeu em mais uma missão: a              

de análise política do Brasil como nação e de D. Pedro como chefe de Estado. Em diversas                 

correspondências para o Ministro das Relações Exteriores da Inglaterra ele pontua suas            

análises sobre relação monarquia-república que era causada pelo fato do Brasil ser a única              

nação da América independente que havia adotado um sistema monárquico de governo. O             

diplomata inglês aponta em suas cartas a tensão que tal dinâmica causa na construção de               64

relações políticas entre o Brasil e as repúblicas sul americanas. Principalmente as que             

dividem fronteiras com o Império e, visto que a legitimação da estrutura imperial por outras               

monarquias européias se tornou uma constante fonte de desconforto político para as nações             

vizinhas, uma vez que as repúblicas enfrentavam a questão de legitimar o sistema republicano              

sob os olhos de uma Europ, que estava passando por um período pós revolução francesa,               

onde os ideais republicanos (e iluministas), apesar de se espalharem rapidamente pelo            

continente e pelas Américas, eram vistos com maus olhos pelas instituições monárquicas,            

rejeitadas e, muitas vezes, reprimidas. Outro ponto tratado em suas correspondências com            

Canning é a análise de extensão de poder que D. Pedro I tinha materialmente no seu império,                 

63 STUART, Charles. [Carta do plenipotenciário inglês tratando do interesse francês no reconhecimento da              
independência brasileira]. Destinatários: George Canning e D. João VI. Rio de Janeiro, 2 ago. 1825. Uma carta.                 
Disponível em:  
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1010475&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar. 2019. 
64 STUART, Charles. [Carta do plenipotenciário inglês tratando do interesse francês no reconhecimento da              
independência brasileira]. Destinatário: George Canning. Rio de Janeiro, 11 ago. 1825. Uma carta. Disponível              
em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1010475&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar 2019. 
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Stuart delimita a influência do imperador na região Rio de Janeiro-São Paulo- Minas Gerais,              

apresentando notícias de que as províncias do Norte e do extremo Sul e como falta de                

unidade nacional que aglutine todas as regiões do Brasil poderia se mostrar um desafio para               

o governo; Stuart relaciona a ausência de uma unidade nacional coesa com o fator da grande                

distância entre os pólos demográficos do país .  65

 

2.3. Tratado de Paz e Aliança  

 

O tratado de Paz e Aliança, que firmou oficialmente o reconhecimento português da             

independência do Brasil, foi assinado em 29 de Agosto de 1825 na cidade do Rio de Janeiro,                 

na época, capital do Império brasileiro, pelos plenipotenciários que foram foco do capítulo             

anterior, Antonio de Saldanha da Gama, representante português, Charles Stuart, mediador           

inglês, Francisco Vilela Barbosa, José Egídio Alvares de Almeida e Luis José de Carvalho e               

Melo, representantes do Brasil. Consistindo em onze artigos que estabeleciam as condições            

acordadas pelas duas partes para a aceitação portuguesa do patamar político de nação             

soberana . 66

O documento se atenta à três esferas de assuntos: o estabelecimento político do             

império do Brasil e do imperador; o tratamento dos súditos das duas nações, envolvendo as               

questões de propriedade, comércio e direito nacional; e o comércio entre Portugal e Brasil. O               

último artigo estabelece a data limite e o local de ratificação do tratado, que ocorreu em                

Lisboa no ano seguinte, 1826. 

 

2.3.1. Artigos 1, 2, 3 e 4 

 

O primeiros quatro artigos são dedicados inteiramente a estabelecer o          

reconhecimento oficial do Brasil como império independente de Portugal e a declarar o fim              

da “guerra de independência brasileira”, atentando-se a firmar o comprometimento de           

65 STUART, Charles. [Carta do plenipotenciário inglês tratando do interesse francês no reconhecimento da              
independência brasileira]. Destinatário: George Canning. Rio de Janeiro, 11 ago. 1825. Uma carta. Disponível              
em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1010475&v_
aba=1. Acesso em: 18 mar 2019. 
66 CASTRO, Zília Osório de. Portugal e Brasil. Debates parlamentares, 1822-1836. Lisboa: Assembleia da              
República, 2002, p. 49. 

 



30 

harmonia de ambas as partes, pelo lado português, era concedido a sua antiga colônia o               

reconhecimento de seu status político soberano independente da coroa lusitana e o            

reconhecimento de D. Pedro como imperador perpétuo do Brasil, enquanto o governo            

brasileiro se comprometeu a não se unir a nenhuma outra colônia, ou antiga colônia de               

Portugal e D. Pedro abria mão oficialmente da coroa portuguesa. (Ver anexo A) 

Aqui a questão que se destaca é o esforço feito pelo governo português para evitar               

com que sua antiga colônia se expandisse territorialmente a ponto de se tornar uma ameaça ao                

já fragilizado poder colonial de Portugal. Porém isso não diminui a relevância do             

compromisso das duas nações de abrir mão de seus direitos sobre a outra, visto que o chefe                 

de estado do Brasil era também herdeiro do trono português, o que a situação peculiar de as                 

duas nações terem o direito de sucessão uma da outra.  

 

2.3.2. Artigos 5, 6, 7, 8 e 9 

 

A questão dos súditos do reino de Portugal no Brasil e vice versa é o foco dos 5                  

artigos seguintes. Estabelecendo o resguardo de seus direitos e criando mecanismos para            

tratar de problemas decorrentes da separação das duas nações, tais como propriedades e bens              

de súditos confiscados pelo governo português ou pelo governo brasileiro, como uma            

comissão criada em conjunto por ambos os governos, para tratar de questões comerciais e              

legais que poderiam ser influenciadas pela independência do Brasil. Ela seria composta por             

membros dos dois países e seria responsável pelas decisões tomadas acerca de situações             

como o confisco de propriedades privadas de portugueses no Brasil durante a “guerra de              

independência”, no período de 1822 a 1825.  

É interessante nos atentarmos que 5 artigos foram dedicados para estabelecer uma            

boa convivência entre portugueses e brasileiros, seja na Europa ou na América e,             

principalmente, para criar mecanismos que facilitar a coexistência de súditos de duas nações             

diferentes, que antes eram unidas sob uma só coroa. 

 

2.3.3. Artigo 10 

 

O décimo artigo do tratado estabelece a retomada total e completa das relações             

comerciais entre Portugal e Brasil, fixando a taxa de importação dos produtos de origem              
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portuguesa no Brasil em 15% e vice versa. Durante os anos em que Portugal não               67

reconheceu a independência brasileira, o comércio entre as duas nações ficou fragilizado,            

sendo interrompido em certas partes da costa, mas não em sua totalidade. A retomada do               

comércio integral com o Brasil era uma questão de grande importância econômica para             

Portugal.  

 

2.3.4. Indenizações 

No mesmo dia foi redigida pelos plenipotenciários a Convenção Adicional ao           

Tratado de Paz e Aliança , composta de quatro artigos, que estipulavam o comprometimento             68

do governo brasileiro de pagar a quantia de dois milhões de libras esterlinas de indenização               

para Portugal, extinguindo assim, qualquer futura reivindicação de tal natureza. Dentro de tal             

acordo, o Brasil assumia a responsabilidade do empréstimo inglês contraído por Portugal em             

1823 e fixava a data limite do pagamento em ano após a ratificação do documento. A postura                 

do governo brasileiro aqui é alinhada com a ideia de cortar todo tipo de reivindicação que a                 

coroa lusitana poderia ter sobre o Brasil, seja política, hereditária ou monetária, uma vez que               

ao concordarem com os termos do acordo, trabalhando para chegar cada vez mais perto da               

emancipação total de Portugal -o que só viria a acontecer depois da renúncia de D. Pedro I e                  

sua saída para Portugal. 

 

2.4. Execução do Tratado 

 

Após a ratificação do tratado em Lisboa, dentro do prazo de cinco meses estipulado              

no tratado, o imperador do Brasil, D. Pedro I assinou um decreto, no dia 10 de abril do ano                   

seguinte, 1826, que oficialmente o colocava em execução no império, encerrando assim o             69

processo de reconhecimento de independência do Brasil por Portugal. Vale atentar à questão             

de que a emancipação brasileira de Portugal foi um processo muito mais longo, que não se                

encerrou com o Tratado de Paz e Aliança.  

67 Idem, p. 50. 
68 CASTRO, José Ferreira Borges de. Collecção dos tratados, convenções, contratos e actos publicos: 
celebrados entre a coroa de portugal e as mais potencias desde 1640 ate ao presente. Lisboa: Imprensa Nacional, 
1856. [000010191_05.pdf, p. 498-500]. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518638. 
Acesso em: 19 nov. 2019 
69 INHAMBUPE,Visconde de. Diário Mercantil do Rio de Janeiro, Vol. VII, nº 89, Rio de Janeiro, 21 abril 
1826. Artigos e Officios, p. 1. 
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3. OS SIGNATÁRIOS 

 

3.1. Prosopografia 

 

Neste capítulo analisamos os cinco signatários do tratado de Paz e Aliança, assinado             

em 1825, que reconhece oficialmente a independência do Brasil de Portugal: Antonio de             

Saldanha da Gama, Charles Stuart, Francisco Vilela Barbosa, José Egídio Alvares de            

Almeida e Luis José de Carvalho e Melo. Mantendo o objetivo de traçar uma conexão entre                

suas vidas e carreiras com suas participações nas negociações que culminaram na produção             

de dito tratado, analisaremos brevemente a vida de cada um, unindo-os no estudo do processo               

das negociações. O método aqui utilizado se aproxima da chamada prosopografia e, apesar de              

não se encaixar completamente na categoria de um estudo prosopográfico, utilizaremos certos            

aspectos do método para nos guiar, como a questão da biografia coletiva. 

A prosopografia aqui exerce sua função como ferramenta de pesquisa assim como            

modalidade de perspectiva de estudo. Ao focarmos nos cinco indivíduos já citados, buscamos             

adicionar uma nova camada de interpretação aos documentos oficiais que são investigados            

aqui.  

O foco direcionado aos signatários do Tratado serve o propósito de ilustrar a             

multidimensionalidade do aspecto político e burocrático do processo de reconhecimento da           

independência, oferecendo, assim, mais uma camada de interpretação de um período           

turbulento, porém de extrema importância para a construção histórica e política do Brasil.  

De acordo com Lawrence Stone “A prosopografia é a investigação das            

características comuns de um grupo de atores na história por meio de um estudo coletivo de                

suas vidas” . Popularizada entre as décadas de 1920 e 1930, a prosopografia é uma              70

abordagem relativamente jovem frente à história. Divide-se em duas vertentes: por um lado, a              

Elitista- que foca em suas pesquisas das elites de poder e a “dinâmica de pequenos grupos                

(...) de um número restrito de indivíduos-. Por outro lado, há o Estudo de Massas” , cujo                71

foco é a história social, defendendo que “a história é determinada mais pelos movimentos da               

opinião popular do que pelas decisões dos assim chamados ‘grandes homens’ ou pelas elites”             

70 STONE, Lawrence. Op. cit., p. 115. 
71 Idem, p. 116. 
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. Apesar das dificuldades que se apresentam ao utilizar esse método de pesquisa - como a                72

falta de registros e a limitação dos documentos disponíveis - é necessário delimitar a              

trajetória dos agentes que protagonizaram esse episódio da história do Brasil, levantando            

informações acerca das influências políticas, sociais, econômicas e intelectuais que estava por            

trás de cada um dos atores. 

 

3.1.1. Antonio de Saldanha da Gama 

 

Antonio de Saldanha da Gama, 1º conde de Porto Santo nasceu no dia 5 de fevereiro                

de 1778, em Lisboa. Era filho de Manuel de Saldanha da Gama, um membro do Conselho                

Ultramarino , e de Antonia Francisca Joana da Câmara. Foi um militar e político português              73

de destaque. Casou-se em 1802 com Antônia Basília Herédia de Bittencourt, com quem teve              

não teve filhos e no mesmo ano foi nomeado governador e capitão general do Maranhão. Já                74

em 1806 foi nomeado vogal do Conselho Ultramarino e apenas um ano depois, em 1807, se                

tornou governador geral da Angola . No ano de 1810, depois da vinda da corte portuguesa               75

para o Brasil, se mudou para o Rio de Janeiro e tomou assento no conselho da Fazenda . Foi                  76

enviado como ministro plenipotenciário de Portugal para o Congresso de Viena , que            77

ocorreu em 1814, após o fim das guerras napoleônicas. Após sua participação no Congresso,              

Antonio de Saldanha da Gama seguiu o caminho da carreira diplomática, representando            

Portugal na corte de São Petersburgo entre 1815 e 1820 e em Madri no ano de 1820. Foi                  

investido como conde de Porto Santo em 1823 e em 1825 se tornou ministro dos Negócios                

Estrangeiros . Ainda em 1825 participou das negociações referentes ao reconhecimento da           78

independência do Brasil e foi um dos signatários do Tratado de Paz e Aliança . Em 1826,                79

72 Ibidem, p. 116. 
73 VIOTTI, Ana Carolina de Carvalho. As proposições de Antonio de Saldanha da Gama para a melhoria do                  
tráfico de escravos, “por questões humanitárias e econômicas”, Rio de Janeiro, 1810. Hist. cienc.              
saude-Manguinhos, Rio de Janeiro , v. 23, n. 4, p. 1179, Dec. 2016 . Available from                
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702016000401169&lng=en&nrm=iso>. 
access on  27  Mar.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/s0104-59702016000400007  
74 GENI.Antonio de Saldanha da Gama, 2º conde de Porto Santo. Disponível em:  
https://www.geni.com/people/Antonio-de-Saldanha-da-Gama-2%C2%BA-conde-de-Porto-Santo/600000002985
6453887. Acesso em: 19 nov. 2019. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 NOTÍCIAS estrangeiras. Diário Fluminense, Rio de Janeiro, 27 maio 1825. Artigos não officiaes, p.464-5. 
79 CASTRO, Zília Osório de. Op. cit. p. 49. 
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após o fim de seu mandato como ministro, foi nomeado Par do Reino. Se afastou da vida                 

política até o fim da Guerra Civil portuguesa, quando se tornou presidente do Conselho              

Municipal de Lisboa. Faleceu em 23 de julho de 1839 em Lisboa.  

Interagiu muito com Sir Charles Stuart, diplomata inglês, quando este se dirigiu à             

Lisboa para dar continuidade às negociações do reconhecimento da independência do Brasil            

que haviam começado em Londres, representando Vossa Magestade Fidelissima, D. João VI            

nas diversas conferências realizadas acerca do assunto. 

 

3.1.2. Charles Stuart 

 

Charles Stuart nasceu em 02 de janeiro de 1779 na Inglaterra, filho de Sir Charles               

Crichton-Stuart, tenente general, e Lady Louisa Stuart. Entrou cedo para a carreira            

diplomática, em 1801, quando se tornou secretário de Legação em Viena, na Austria , posto              80

que manteve por quatro anos. Seguiu, então, para São Petersburgo onde ficou por mais quatro               

anos, até 1808. Ainda em 1808 foi enviado para a Espanha, lá serviu por dois anos. Em 1810                  

assumiu um dos cargos diplomáticos em Portugal, onde ficou até 1814 -ele também serviu              81

no conselho da regência-. No seguinte se tornou embaixador na Holanda e depois da segunda               

derrota de Napoleão (período de Cem dias) naquele mesmo ano, se tornou embaixador inglês              

na França, cargo que manteve até 1824 . Durante esses nove anos, Charles Stuart se casou               82

com Lady Elizabeth Margareth Yorke em 6 de fevereiro de 1816 e teve duas filhas: Charlotte                

e Louisa Anne, nascidas em 1817 e 1818 respectivamente .  83

Entre 1825 e 1826 voltou a servir em Portugal como ministro plenipotenciário,            

período em que mediou e participou das negociações acerca do reconhecimento da            

independência brasileira - a ordens/pedidos de D João VI -. Ele também foi um dos               

signatários do Tratado de Paz e Aliança, que reconheceu, definitivamente, o Brasil como             

independente . Em 1828, Stuart retoma o posto de embaixador na França, onde ficou por              84

mais dois anos . Onze anos depois, em 1841 se tornou embaixador na Rússia, de qual se                85

80 DOWNING Street. Caledonian Mercury, Edimburgo, 13 jun 1801, From the London Gazette, p. 2.  
81 FAMILY SEARCH. Baron Stuart De Rothesay Of The Isle Of Bute Charles Stuart. Disponível em: 
 https://www.familysearch.org/tree/person/details/LH6L-KDG. Acesso em: 19 nov. 2019. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
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afastou em 1844 por motivos de saúde, marcando o fim de sua carreira diplomática. Um ano                

depois de sair de serviço, no dia 6 de novembro, Charles Stuart faleceu em Dorset, na                

Inglaterra . 86

 

3.1.3. Francisco Vilela Barbosa 

 

Nascido em 20 de novembro de 1769, no Rio de Janeiro, Francisco Vilela Barbosa              

foi um proeminente militar e político brasileiro. Filho de Francisco Vilela Barbosa e Ana              

Maria da Conceição, estudou na Universidade de Coimbra, onde se formou em Matemática             

em 1796. Entrou para a Academia Real da Marinha em 1801 e serviu o exército português até                 

1823, quando pediu demissão. Durante as Cortes Constituintes (1821-1822) foi deputado pelo            

Rio de Janeiro . Em 1823 retornou para o Brasil e se tornou ministro dos Negócios do                87

Império do Brasil - e Administrador do Rio de Janeiro -. Ainda nesse mesmo ano foi                

nomeado Ministro da Marinha, pasta que assumiu outras quatro vezes ao longo da vida: entre               

dezembro de 1829 e março de 1831, em abril de 1831, dez anos depois no período de março                  

de 1841 à agosto de 1842 e por fim entre setembro de 1842 e janeiro de 1843. Durante seu                   

primeiro “mandato” como ministro em 1825, participou das negociações sobre o           

reconhecimento da independência do Brasil . Faleceu em 1849 no Rio de Janeiro .  88 89

 

3.1.4. José Egídio Álvares de Almeida  

 

José Egidio Álvares de Almeida, marquês, visconde e barão de Santo Amaro            90

nasceu em 1 de setembro de 1767 em Santo Amaro na Bahia. Filho de José Álvares Pinto de                  

Almeida e Antonia de Freitas , casado duas vezes. Sua primeira esposa, Maria do Carmo de               91

Passos (do Paço), morreu jovem, aos 24 em setembro de 1799 e não tiveram filhos; com sua                 

86 Ibidem. 
87 GENI, Francisco Villela Barbosa, marques de Paranaguá. Disponível em: 
https://www.geni.com/people/Francisco-Villela-Barbosa-marques-de-Paranagu%C3%A1/600000004723558787
5. Acesso em: 19 nov. 2019. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 GENI, José Egídio Álvares de Almeida, marquês de Santo Amaro. Disponível em: 
https://www.geni.com/people/Jos%C3%A9-Eg%C3%ADdio-%C3%81lvares-de-Almeida-marqu%C3%AAs-de
-Santo-Amaro/6000000017557748029. Acesso em 19 nov. 2019. 
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segunda esposa, Maria Benedita Papança, marquesa de Santo Amaro, teve dois filhos Maria             

Joana Benedita de Almeida e João Carlos Pereira de Almeida, 2º visconde de Santo Amaro .               92

Se formou em direito pela Universidade de Coimbra, Álvares de Almeida, fez parte do              

Conselho da Fazenda, assim como Francisco Vilela Barbosa e foi ministro dos Negócios do              

Império do Brasil e Administrador do Rio de Janeiro em 1822 . Em dezembro do mesmo ano                93

foi mestre de cerimônia na coroação de D. Pedro I, ao passo que em 1825 assumiu o cargo de                   

ministro das Relações Exteriores do Brasil, o qual exerceu até o ano seguinte. Foi durante               

esse período que participou das negociações do reconhecimento da independência do Brasil e             

da elaboração do Tratado de Paz e Aliança, sendo um de seus signatários . Entre 1826 e                94

1827 ocupou o cargo de primeiro presidente do Senado do Império do Brasil, mantendo-se              

como senador até 1832. Em 1830 se tornou embaixador na França e na Inglaterra . Faleceu               95

no dia 12 de agosto de 1832 no Rio de Janeiro.  

 

3.1.5. Luiz José de Carvalho e Mello 

 

Luiz José de Carvalho e Mello, 1º visconde da Cachoeira, nasceu na Bahia em 6 de                

maio de 1764. Era filho de Eusébio João de Carvalho e Antonia Maria de Mello . Graduado                96

em Direito pela Universidade de Coimbra , assim como José Egidio Álvares de Almeida,             97

casou-se com Ana Vidal Carneiro da Costa e com ela teve três filhos: Carlota Cecília               

Carneiro de Carvalho e Mello, Luiz José de Carvalho e Mello Filho, 2º visconde da               

Cachoeira, e Pedro Justiniano Carneiro de Carvalho e Mello, 3º visconde da Cachoeira,             

nascidos em 1804, 1807 e 1811 respectivamente . Serviu como magistrado no Rio de Janeiro              98

e como deputado da Assembleia Constituinte de 1823 . Em novembro nesse mesmo ano             99

tomou posse como ministro dos Negócios Estrangeiros, cargo que exerceu até outubro de             

1825 . Durante seu tempo como ministro em 1825 foi um dos políticos indicados para              100

negociar o reconhecimento da independência do Brasil e foi um dos signatários do Tratado de               

92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 CASTRO, Zília Osório de. Op. cit.  p. 49. 
95 Ibidem. 
96 FAMILY SEARCH. Visconde da Cachoeira Luis José de Carvalho e Mello. Disponível em: 
https://www.familysearch.org/tree/person/details/9X13-791. Acesso em: 19 nov. 2019. 
97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
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Paz e Aliança . Quando o Senado do Império foi inaugurado, foi eleito senador , porém              101 102

antes que pudesse assumir o cargo, faleceu no dia 6 de junho de 1826, no Rio de Janeiro . 103

É interessante notar aqui que um dos principais representantes do governo brasileiro,            

o ministro dos Negócios Estrangeiros, foi destacado para participar da finalização das            

negociações e da elaboração do tratado, mostrando o foco que o governo brasileiro estava              

disposto a colocar na conquista irrevogável do reconhecimento. 

 

3.2. Interação entre eles 

 

Todos os cinco envolvidos no processo construíram e mantiveram carreiras políticas,           

variando entre serviços diplomáticos, ministérios e cargos de conselheiros de Estado. Esse é,             

talvez, o principal denominador comum entre tais indivíduos, além de serem homens brancos             

oriundos de famílias abastadas com um determinado grau de influência e com mais de              

quarenta e seis anos de idade quando assinaram o tratado. 

Dentre os registros existentes, Charles Stuart e Antonio de Saldanha da Gama foram             

os plenipotenciários que tiveram mais interações oficiais. Antes da vinda dos dois para             

finalizar as negociações acerca do reconhecimento da independência do Brasil, os diplomatas            

já haviam se encontrado diversas vezes em Lisboa, enquanto Stuart mediava as condições de              

Portugal para reatar as comunicações entre a metrópole e sua antiga colônia. Nenhum dos              

dois teve formação acadêmica, diferentemente dos diplomatas do Brasil. 

Já os três representantes brasileiros, Francisco Vilela Barbosa, José Egidio Álvares           

de Almeida e Luiz José de Carvalho e Mello, não parecem ter tido, conforme as evidências                

disponíveis, uma interação tão intensa quanto a dos plenipotenciários da Inglaterra e de             

Portugal. Dois dos três diplomatas brasileiros nasceram na Bahia -Carvalho e Mello e Álvares              

de Almeida- e todos eram formados pela universidade de Coimbra, delimitando assim, um             

nicho mais específico no perfil dos políticos envolvidos nas negociações políticas da            

independência do Brasil. Ainda no foco dos políticos brasileiros, há também a observação de              

que O visconde de Cachoeira e o marquês de Santo Amaro formaram-se em Direito,              

enquanto o visconde de Paranaguá formou-se em Matemática. Vilela Barbosa e Saldanha da             

101 CASTRO, Zília Osório de. Op. cit. p. 49. 
102 Ibidem. 
103 Ibidem. 
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Gama eram os únicos que tinham formação militar, ao passo que os outros três signatários               

eram civis. A maioria dos representantes brasileiros serem civis não era ao acaso, durante o               

período do império a maioria dos cargos detentores de poder, como "conselheiros de Estado,              

ministros e deputados" eram ocupados por pessoas que não compunham o corpo militar ,             104 105

diferente do resto da América Latina. O perfil predominante dos políticos que compunham os              

cargos de níveis mais elevados no primeiro reinado era de civis formados em Portugal. 

Francisco Vilela Barbosa serviu como deputado do Rio de Janeiro, apesar de morar             

em Portugal por um grande período, até o fechamento das cortes, em novembro de 1822, e                

estava presente para a aprovação da constituição portuguesa, ilustrando com clareza a questão             

da permanência de um certo número de deputados na assembleia constituinte após a             

independência.  

Álvares de Almeida e Carvalho e Mello participaram da assembléia constituinte do            

Brasil em 1823, o marquês de Santo Amaro foi, nos meses de julho e agosto, vice presidente                 

da assembléia e em setembro foi eleito para o cargo de presidente, o qual exerceu durante um                 

mês. Em novembro, o visconde de Cachoeira serviu como vice-presidente até a dissolução da              

constituinte, em doze de novembro.  

Faz-se relevante notar que para satisfatoriamente demonstrar a motivação política          

por trás da presença de cada um deles, seria necessário um levantamento e trabalho de análise                

extenso de discursos políticos e pareceres públicos e privados sobre a situação política e              

governamental na qual os representantes se encontravam. O que aponta apenas mais            

dimensão capaz de ser incorporada em um trabalho com mais espaço para aprofundar tais              

desenvolvimentos. 

Percebe-se que a participação na negociação do reconhecimento da independência e           

na assinatura do tratado de Paz e Aliança foi um acontecimento de grande destaque na               

carreira e vida dos cinco representantes, o de maior visibilidade e de repercussões em larga               

escala -temporal e espacialmente-.  

 

 

 

104 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Rio de Janeiro: Civilização 
brasileira, 2008,  p. 51. 
105 Ibidem, p. 55. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O trabalho aqui desenvolvido buscou examinar o processo do qual resultou o            

reconhecimento da emancipação política do Brasil de Portugal, o qual se deu ao longo dos               

anos de 1824 e 1825, através das correspondências diplomáticas dos indivíduos envolvidos e             

da análise do tratado de Paz e Aliança. O emprego de tais fontes nos auxiliou a começar a                  

esboçar as relações políticas entre o império brasileiro e o reino português. 

O primeiro capítulo teve como objetivo contextualizar o período que levou à            

independência, delimitando a construção do aparato burocrático, tratando das influências          

estrangeiras na configuração da instalação do centro do império português no Brasil.            

Também nos atentamos em realizar uma breve contextualização da situação de Portugal            

durante os anos em que a corte passou em solo americano, tratando de questões que levaram                

ao retorno de D. João VI à terras lusitanas; ademais, evidenciamos os tratados de comércio               

firmado entre a coroa portuguesa e a Grã Bretanha e suas consequências -imediatas e a longo                

prazo-, sejam elas econômicas, políticas ou sociais,  no Brasil e em Portugal. 

O capítulo seguinte foca em primeiro momento, no esboço do desenrolar das            

negociações tratando do reconhecimento da soberania brasileira por Portugal, apresentando as           

fontes utilizadas neste trabalho, delimitando temporalmente, espacialmente e politicamente         

como foi a progressão das discussões, e depois na análise do tratado de Paz e Aliança,                

balizando os principais pontos estabelecidos no documento. Torna-se importante ressaltar que           

as fontes aqui utilizadas não compõem a totalidade de documentos referente à esse processo.  

A última parte foca no estudo prosopográfico dos produtores e signatários do            

tratado, primeiramente delimitando o que é a prosopografia e, em um segundo momento,             

discorrendo sobre cada um individualmente e depois apresentando denominadores comuns e           

características unificadoras do grupo estudado. Tal análise se faz necessária para que            

tenhamos uma melhor compreensão de como as negociações se desenvolveram e quem são             

alguns dos agentes por trás do tratado que oficialmente reconheceu o império do Brasil como               

nação independente.  

Por fim, vale ressaltar que este trabalho tem um tom introdutório não apenas na              

pesquisa do período do reconhecimento da independência do Brasil. É preciso uma análise de              

fontes muito mais extensa e profunda para que consigamos ter uma ideia realista de como as                
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negociações se desenrolaram. Mas também na perspectiva prosopográfica do estudo -e talvez            

a mais importante-, uma vez que é de extrema importância e necessidade ter a percepção de                

que acontecimentos e processos históricos como este não acontecem sob a égide obscura de              

um conceito abstrato como o de governo -Portugal, Brasil, Grã Bretanha-, mas sim como              

resultados de esforços de diversos conjuntos de indivíduos, pessoas, que tinham as mais             

diversas motivações e razões para participar de tal empreendimento.  
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ANEXOS 

Anexo A 

 

 Brasil Total 

1808 - 1805 158.999 158.999 

1806 - 1810 182.149 182.149 

1811 - 1815 213.968 213.968 

1816 - 1820 237.110 237.110 

1821 - 1825 220.535 220.535 

1826 - 1830 303.766 303.766 

1831 - 1835 83.326 83.326 

1836 - 1840 254.856 254.856 

1841 - 1845 135.468 135.468 

1846 - 1850 264.547 264.547 

Total 2.054.724 2.054.724 

 

Disponível em: http://www.slavevoyages.org/estimates/S4IkC6uV 
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Anexo B 

 

Tratado de Paz e Aliança 

"Em nome da Santíssima e Indivisível Trindade, Sua Magestade Fidelíssima, tendo           

constantemente no seu real ânimo os mais vivos desejos de restabelecer a paz, amizade e boa                

harmonia entre povos irmãos, que os vínculos mais sagrados devem conciliar e unir em              

perpétua aliança, para conseguir tão importantes fins, promover a prosperidade geral, e            

segurar a existência política, e os destinos futuros de Portugal, assim como os do Brasil, e                

querendo de uma vez remover todos os obstáculos, que possam impedir a dita aliança,              

concórdia e felicidade de um e outro estado, por seu diploma de 13 de maio do corrente ano                  

reconheceu o Brasil na categoria de império independente, e separado dos reinos de Portugal              

e Algarves, e o seu sobre todos muito amado e presado filho D. Pedro por imperador,                

cedendo e transferindo, de sua livre vontade, a soberania do dito império ao mesmo seu filho                

e seus legítimos sucessores, e tomando somente, e reservando para a sua pessoa o mesmo               

título. Estes augustos senhores, aceitando a mediação de Sua Magestade Britânica para o             

ajuste de toda a questão incidente à separação dos dois estados, têm nomedo             

plenipotenciários, a saber: Sua Magestade Fidelíssima ao Il.mo Cavalheiro sir Charles Stuart,            

conselheiro privado de Sua Magestade Britânica, grã-cruz da Ordem de Torre e Espada, e da               

Ordem do Banho. Sua Magestade Imperial ao Il.mo e Ex.mo Sr. Luís José de Carvalho e                

Melo, do seu conselho de estado, dignitário da imperial da Ordem do Cruzeiro, comendador              

das Ordens de Cristo e da Conceição, e ministro e secretário de estado dos negócios               

estrangeiros; ao Il.mo e Ex.mo Sr. Barão de Santo Amaro, grande do Império, do conselho de                

estado, gentil-homem da imperial câmara, dignitário da imperial ordem do Cruzeiro, e            

comendador das Ordens de Cristo e da Torre e Espada; e ao Il. e Ex.mo. Sr. Francisco Vilela                  

Barbosa, do conselho de estado, grã-cruz da imperial Ordem do Cruzeiro, cavaleiro da Ordem              

de Cristo, coronel do imperial corpo de engenheiros, ministro e secretário de estado dos              

negócios da marinha, e inspector geral da marinha. 

E vistos e trocados os seus plenos poderes, convieram em que, em conformidade dos              

princípios expressados neste preâmbulo, se formasse o presente tratado: 

Artigo 1.º – Sua Magestade Fidelíssima reconhece o Brasil na categoria de império             

independente, e separado dos reinos de Portugal e Algarves, e a seu sobre todos muito amado                
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e presado filho D. Pedro por imperador, cedendo e transferindo de sua livre vontade a               

soberania do dito império ao mesmo seu filho e a seus legítimos sucessores. Sua Magestade               

Fidelíssima toma somente e reserva para a sua pessoa o mesmo título. 

Art. 2.º – Sua Magestade Imperial em reconhecimento de respeito e amor a seu augusto pai, o                 

Senhor D. João VI, anue a que Sua Magestade Fidelíssima tome para a sua pessoa o título de                  

imperador. 

Art. 3.º – Sua Magestade Imperial promete não aceitar preposições de quaisquer colónias             

portuguesas para se reunirem ao império do Brasil. 

Art. 4.º – Haverá de ora em diante paz e aliança e a mais perfeita amizade entre os reinos de                    

Portugal e dos Algarves, e o império do Brasil, com total esquecimento das desavenças              

passadas entre os povos respectivos. 

Art. 5.º – Os súbditos de ambas as nações, portuguesa e brasileira, serão considerados e               

tratados nos respectivos estados como os da nação mais favorecida e amiga; e seus direitos e                

propriedades religiosamente guardados e protegidos; ficando entendido que os actuais          

possuidores de bens de raiz serão mantidos na posse pacífica dos mesmos bens. 

Art. 6.º – Toda a propriedade de bens de raiz, ou móveis, e acções, sequestrados, ou                

confiscados, pertencentes aos súbditos de ambos os soberanos, de Portugal e do Brasil, serão              

logo restituídos, assim como os seus rendimentos passados, deduzidas as despesas de            

administração, seus proprietários indemnisados reciprocamente pela maneira declarada no art.          

8.º 

Art. 7.º – Todas as embarcações e cargas apresadas, pertencentes aos súbditos de ambos os               

soberanos, serão semelhantemente restituídas ou seus proprietários indemnisados. 

Art. 8.º – Uma comissão nomeada por ambos os governos, composta de portugueses e              

brasileiros em número igual, e estabelecida onde os respectivos governos julgarem mais            

conveniente, será encarregada de examinar a matéria dos art. 6.º e 7.º, entendendo-se que as               

reclamações deverão ser feitas dentro do prazo de um ano depois de formada a comissão; e                

que, no caso de empate nos votos, será decidida a questão pelos representantes do soberano               

mediador; ambos os governos indicarão os fundos por onde se hão-de pagar as primeiras              

reclamações liquidadas. 
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Art. 9.º – Todas as reclamações públicas, de governo a governo, serão reciprocamente             

recebidas e decididas, ou com a restituição dos objectos reclamados, ou com uma             

indemnização do seu justo valor. Para o ajuste destas reclamações, ambas as altas partes              

contratantes convieram em fazer uma convenção directa e especial. 

Art. 10.º – Serão restabelecidas desde logo as reclamações de comércio entre ambas as              

nações, portuguesa e brasileira, pagando reciprocamente todas as mercadorias 15 por cento de             

direitos de consumo, provisoriamente, ficando os direitos de baldeação e reexportação da            

mesma forma que se praticava antes da separação. 

Art. 11.º – A recíproca troca das ratificações do presente tratado se fará na cidade de Lisboa,                 

dentro do espaço de cinco meses, ou mais breve, se fôr possível, contados do dia da                

assinatura do presente tratado. Em testemunho do que, nós abaixo assinados plenipotenciários            

de Sua Magestade Fidelíssima, e de sua Magestade Imperial, em virtude dos nossos             

respectivos plenos poderes, assinámos o presente tratado com os nossos punhos, e lhe             

fizemos pôr selos das nossas armas. 

Feito na cidade do Rio de Janeiro, aos 29 dias do mês de Agosto de 1825. =(L.S.) Charles 

Stuart = (L.S.) Luís José de Carvalho e Melo = (L.S.) Barão de Santo Amaro = (L.S.) 

Francisco Vilela Barbosa". 

 

 

 


