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RESUMO 

 

Ao inserir-se enquanto Estado independente na lógica política 

internacional do início do século XIX, após o fim do processo colonizador 

europeu suscitado, sobretudo, por Portugal, o Império brasileiro, ainda 

com limitada margem de autonomia, precisou reunir, ao longo das 

primeiras décadas de sua emancipação, as condições políticas necessárias 

para encerrar um longo período de ingerência externa formalizado, desde 

1810, na forma de tratados, entre Portugal e Inglaterra. Tais acordos, — 

frutos do auxílio prestado a Portugal por sua antiga aliada Grã-Bretanha, 

no sentido de assegurar suas possessões coloniais, garantir o translado da 

corte para o continente americano, e dar prosseguimento ao projeto 

político implementado na América — não ficaram restritos unicamente à 

Casa de Bragança, e perpassaram a emancipação política brasileira, que 

herdou da metrópole lusitana as condições de subordinação comercial 

impostas pela potência britânica. Ao arcar com tal demanda, o governo 

português sacrificou a política soberana de seu Estado e legou à América 

portuguesa a vinculação dos Tratados de Comércio que, entre outras 

coisas, privilegiaram o parceiro inglês em detrimento da autonomia 

política e econômica do Brasil. Mesmo independente, as condições 

brasileiras durante o primeiro reinado não o permitiram romper com o 

sistema de preferencias estabelecido, situação que apenas foi encerrada, 

de fato, em meados da década de 1840. Neste sentido, a presente 

dissertação de mestrado busca compreender que fatores sociais e políticos 

foram necessários ao longo dos anos para que uma política externa de 

ruptura com a potência inglesa, no que tange os acordos de preferência 

comercial, fosse implementada no intuito de garantir a tão aclamada 

autonomia atrasada do grito de independência. A hipótese central na qual 

fundamentou-se a pesquisa realizada leva em conta que foram necessárias 

mudanças pontuais na estrutura sócio-política brasileira, sobretudo no 

âmbito do poder executivo, das instituições, e da pluralização do debate 

social por meio da imprensa, para que a política externa de ruptura fosse 

implementada no sentido de atender as demandas do recém independente 

Estado. Com o objetivo geral de identificar quais foram, e de que forma 

ocorreram, tais alterações no Brasil, o estudo fundamentou-se 

metodologicamente em três alicerces literários, quais sejam: a extensa 

historiografia já produzida sobre o período, as categorias de observação 

das abordagens de Análise de Política Externa e, sobretudo, na 

documentação primária da época examinada. Ainda que as condições 

políticas que levaram a tomada de decisão da ruptura dos tratados tenham, 

enfim, despontado, e afastado a submissão brasileira à Inglaterra, pouco 



 
 

das condições coloniais instituídas foram, no decorrer do tempo, de fato, 

suplantadas. 

 
Palavras-chave: 1. Tratado de Amizade, Navegação e Comércio. 2. 

Política Externa Brasileira. 3. Brasil Império. 4. Relações Brasil e 

Inglaterra. 5. Ruptura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

When, as an independent State in the international political logic of the 

beginning of the nineteenth century, after the end of the European 

colonizing process, hold mainly by Portugal, the Brazilian Empire, with 

a limited margin of autonomy, had to gather throughout the first decades 

of its emancipation, the necessary political conditions to end up a long 

period of external interference formalized since 1810 in the form of 

treaties between Portugal and England. Such agreements, - taken as a 

result due to the aid provided to Portugal by its former ally Great Britain 

to secure its colonial possessions, to guarantee the transfer of the court to 

the American continent, and to proceed the political project implemented 

in America -, they were not restricted only to the House of Braganza, as 

they had affect on the Brazilian political emancipation, that inherited from 

the lusitanian metropolis the commercial subordination conditions 

imposed by the British power. To bear such demand, the Portuguese 

government sacrificed the sovereign policy of its State and bequeathed to 

the portuguese America the binding of the Trade Agreements, which, 

among other things, privileged the English partner to the detriment of 

Brazil's political and economic autonomy. In response to such demand, 

the Portuguese government sacrificed the sovereign policy of its State and 

bequeathed the Brazilian’s imperial administration to the signing of Trade 

Treaties which, among other things, privileged the English partner to the 

detriment of Brazil's political and economic autonomy. Even 

independent, Brazilian conditions during the first reign didn’t allow it to 

break with the system of preferences established, a situation that was only 

closed, in fact, in the mid-1840s. In this sense, the present master's degree 

thesis aims to understand which social and political factors were 

necessary over the years so that a foreign policy of rupture over the 

English great power, regarding the commercial preference agreements, 

could be implemented in order to guarantee the so acclaimed belated 

autonomy. The central hypothesis on which this research was based takes 

into account the fact that it was necessary to make specific changes in the 

brazilian socio-political structure, especially in the executive branch, 

institutions, as well the pluralization of social debate through the press, 

so that the foreign policy of rupture could be achieved and meet the 

demands of the newly independent state. Aiming to identify which and 

what form took such changes in Brazil, the study was methodologically 

based on three literary foundations, namely: the extensive historiography 

already produced about the period, the categories of observation of 

Foreign Policy Analysis and, above all, in the examination of the primary 



 
 

documentation of that time. Although the political conditions that led to 

the decision making of the rupture of the treaties had at last emerged and 

restrained the Brazilian submission to England, a few of the colonial 

conditions were, in fact, supplanted over time. 

 

Keywords: 1. Treaty of Friendship, Commerce and Navigation. 2. 

Brazilian Foreign Policy. 3. Brazil Empire. 4. Brazil and England 

relations. 5. Rupture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Imerso nas pressões e ideais do liberalismo político e econômico, 

o século XIX, de maneira geral, vivenciou a emergência das políticas 

imperialistas e da expansão liberal inglesas. Enquanto Portugal e Espanha 

ainda desprendiam enormes esforços na manutenção do sistema colonial 

escravista nas Américas, o império britânico buscava, por meio de sua 

força produtiva, abrir mercados e garantir o monopólio comercial em 

diversas regiões do globo (DUROSELLE, 1985). Pela assimetria 

econômica e militar exercida, sem reservas, pela Grã-Bretanha, naquele 

momento muitos Estados antigos e também recém-formados não foram 

capazes de lograr condições mínimas de autonomia necessárias para a 

garantia de seus interesses internos e, desta forma, precisaram ceder em 

nome da manutenção de sua condição de soberania estatal1. 

A partir da histórica relação de aliança entre portugueses e ingleses 

que motivou, entre outras coisas, a vinda da família real portuguesa ao 

continente americano, em 1808, facilitada pela coroa britânica, ocorreu 

um transplante de subordinação. A exigência inglesa sob Portugal pelo 

auxilio prestado foi o requerimento pela abertura dos portos da colônia às 

nações amigas, sem que houvesse privilégio a qualquer outro Estado. 

Dois anos mais tarde, entretanto, com a garantia dos direitos 

preferenciais, estabelecidos pela inspiração liberal, os negócios da corte 

já haviam passado a ser, em grande parte, “controlados pelo poder inglês” 

(RICUPERO, 2008, p. 13). Em 1810, convencionado o Tratado de 

Comércio e Navegação, ficou estabelecida a taxação de 15% às 

mercadorias inglesas importadas, valor ainda menor do que o 

determinado para produtos da metrópole portuguesa. As condições 

acordadas poderiam apenas serem revisadas após passados quinze anos 

da data de ratificação (RICUPERO, 2008, p. 14). 

Vinculado ao tratado de comércio preferencial e desigual com a 

Inglaterra, a parcela portuguesa do continente americano precisou 

suportar, ainda após sua independência política, ocorrida em 1822, mais 

um período de subordinação e ingerência externa. No sentido de garantir 

o reconhecimento do novo Estado brasileiro, os ingleses exigiram a 

renovação dos tratados e, para isso, “tomavam em consideração as velhas 

relações de comércio que vinham ligadas a compromissos políticos” 

(MAGALHÃES, 1972, p. 468). Em 1827, no intuito de garantir o 

reconhecimento da independência brasileira, d. Pedro I optou pela 

                                                           
1 “A região platina [por exemplo] abre-se ao comércio inglês em 1809, o Chile 

em 1818, Lima em 1821” (RICUPERO, 2008, p. 18).  
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assinatura do Tratado de Comércio e Amizade que manteve as condições 

preferenciais britânicas por mais quinze anos. 

Tais acordos liberalizantes firmados em 1810, e renovados em 

1827, já explicitavam o caráter desigual das relações entre os dois Estados 

em negociação. Enquanto o tratado fomentava a importação de produtos 

ingleses, e de suas colônias espalhadas no mundo, que entravam no Brasil 

com taxação alfandegária reduzida, e ainda garantia a existência de um 

foro jurídico especial para os ingleses aqui estabelecidos, pouca ou 

nenhuma reciprocidade existiu. Para Carvalho Filho, “o próprio texto do 

tratado negava de modo explícito a possibilidade de permitir a entrada na 

Inglaterra de exportações brasileiras que concorressem com os produtos 

das colônias britânicas” (CARVALHO FILHO, 1990, p. 10). A vida 

econômica na colônia lusitana, e posteriormente no Brasil imperial, 

durante a vigência do sistema de tratados foi marcada “como se um 

exclusivo monopólio existisse” a favor do império britânico 

(RODRIGUES, 1975, p. 53).   

Apenas após passado o período em que o documento esteve em 

vigor, foi possível ao Império brasileiro, já independente, construir 

estratégias para se desvincular do sistema de tratados comerciais. Em 

1844, após enfrentamentos liberais e protecionistas, comerciais e 

industriais e, sobretudo, nacionalistas e favoráveis à manutenção das 

relações com a Inglaterra, foi possível a elaboração de uma estrutura 

tarifária mais complexa. A nova configuração alfandegária e comercial 

brasileira, de 1844, rompeu com os interesses britânicos e possibilitou ao 

Brasil afirmar sua autonomia política e econômica relativa e atrasada ao 

grito de independência (CARVALHO FILHO, 1990). 

Neste sentido, sem a ambição de identificar e determinar os 

reflexos que o período colonial brasileiro legou para nossa sociedade 

independente — mesmo que nossas raízes coloniais e imperiais não 

tenham sido completamente superadas após a emancipação política e o 

rompimento aqui estudado —  é que se localiza o estimulo da presente 

pesquisa. Encontrar no passado as origens sociais e políticas vinculadas à 

prática externa do Brasil é o esforço que perpassa o objetivo central da 

presente dissertação. 

Para tanto, são abundantes os estudos sobre as origens do processo 

de formação social e política do território que viria a se tornar o Brasil 

nas primeiras décadas do século XIX, bem como de todo período colonial 

e imperial, que partem das mais distintas perspectivas de abordagem. 

Desde muito cedo iniciou-se a produção bibliográfica que compõe a 

literatura acerca desta fase. Iniciado por visões oficialistas e passando 

posteriormente aos estudos sociais, econômicos, políticos, além de 
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diversos outros, os oitocentos brasileiros são, ainda, fonte inesgotável de 

estudos para pesquisas acadêmicas. 

Os primeiros escritos, por exemplo, ainda no início do século XIX, 

traziam um caráter oficialista e muito vinculado aos interesses da elite que 

controlava o Estado e, por vezes, eram “patrocinados pelo próprio 

governo imperial, como [é o caso de] Introdução à história dos principais 

sucessos políticos do império do Brasil (1825), escrita por José da Silva 

Lisboa, o futuro visconde de Caiuru” (NEVES, 2009, p. 98). Destas 

iniciativas, restritas ao entorno governamental e financiadas pelo tesouro 

nacional, diversas obras surgiram com o intuito de gerar interpretações 

sobre os episódios da colonização portuguesa na América e, ainda, de 

seus movimentos políticos pós-independência. Apenas a partir da década 

de 1860 é que se iniciou um movimento que passou a produzir 

conhecimento a partir de uma visão do passado colonial que distanciava 

e desconstruía a imagem positiva do colonialismo lusitano aqui 

implantado (NEVES, 2009).  

No início do século XX, já com a recente criação das primeiras 

universidades brasileiras, como é o caso da Universidade do Rio de 

Janeiro, de 1920; ou de Minas Gerais, em 1927 (MENDONÇA, 2005, p. 

3), houve uma nova motivação para a pesquisa e publicação acerca da 

política do início do século XIX. O centenário da independência e outras 

datas comemorativas impulsionaram as iniciativas que foram, em grande 

parte, dirigidas pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (NEVES, 

2009). Nestas interpretações, segundo Neves, “buscava-se um 

denominador comum ao Brasil e aos demais países da América Latina, 

ultrapassando-se a perspectiva, construída pelo próprio IHGB, de uma 

identidade nacional brasileira [como] mera herança europeia” (NEVES, 

2009, p. 100). 

A partir da década de 1930, efetivamente, a produção bibliográfica 

sobre o século XIX passou a focalizar esforços metodológicos no sentido 

de compreender, sobretudo, os aspectos socioeconômicos do período. 

Destacam-se nestas perspectivas os estudos de Sérgio Buarque de 

Holanda, Caio Prado Junior, Celso Furtado e Raimundo Faoro (NEVES, 

2009). Ainda que pesquisas mais recentes busquem atualizar os estudos 

clássicos relativizando o dualismo maniqueísta latente entre metrópole e 

colônia, explorado e explorador, típicos dos propósitos temporais nos 

quais foram produzidas, suas obras tornaram-se referência em estudos 

sobre o Brasil oitocentista, a independência, a herança colonial, e a 

escravidão, e continuam servindo como fonte essencial de pesquisa pois 

fundamentam e servem de campo crítico para grande parte da literatura 

advinda posteriormente.  
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Na década de 1970, substituindo as fontes ainda não advindas dos 

centros universitários brasileiros, uma geração de expoentes motivados 

pelo estudo dos anos da independência floresceu com novas 

interpretações e abordagens historiográficas2. Dentre seus principais 

autores estão, por exemplo, José Honório Rodrigues, Pedro Calmon, João 

Camilo de Oliveira, entre outros (CARVALHO, 2009). Mais 

recentemente, seguido pelo ímpeto da expansão e distribuição geográfica 

das instituições de pesquisa em nível superior do Brasil, houve uma 

intensificação e fomento de mais estudos e a ampliação das agendas de 

abordagem, que proporcionaram à área “perspectivas menos marcadas 

pelo centro político e econômico do país” (CARVALHO, 2009, p. 9), e 

de maior liberdade acadêmica frente a um cenário de abertura cada vez 

menos militarizado.  

Desta forma, por conta desse processo de produção, marcado por 

suas distintas fases, os mais recentes estudos sobre o século XIX no Brasil 

recorrem às temáticas clássicas, já visitadas em abundância, porém com 

novas formas de exploração das fontes de dados, e um cabedal teórico que 

oportuniza ferramentas e perspectivas de análise inovadoras 

(CARVALHO, 2009). Grande parte dos estudos recentes tem afirmado 

preocupações com a formação das identidades nacionais, as raízes sociais 

do Brasil, a participação popular na política, a escravidão, e também com 

o próprio processo de emancipação política aqui vivenciado (NEVES, 

2009, p. 102). É neste diálogo que se insere a presente proposta de 

pesquisa, que intenta se apropriar da discussão historiográfica já 

estabelecida e observar, à luz das ferramentas da Análise de Política 

Externa, as relações entre Brasil e Inglaterra, sobretudo no que concerne 

aos acordos de preferência comercial, no período do pós-independência.  

Alguns trabalhos já lançaram olhares a essa relação entre Brasil e 

Inglaterra no que tange às tarifas alfandegárias e às preferências 

comerciais implantadas no início do século XIX. Entre eles, destaco, 

principalmente, o esforço de diplomatas, como: Rubens Ricupero, que em 

seu artigo “O problema da abertura dos portos” (2008) busca 

compreender as motivações políticas e ideológicas do rei português, d. 

João VI, bem como as pressões existentes para o estabelecimento da 

abertura comercial ao chegar em território brasileiro, em 1808. Esse 

trabalho ajuda a explicar o início da transposição de subordinação ao qual 

o Brasil foi submetido, como herança lusitana, à potência britânica. E 

                                                           
2 Segundo Neves, a “crescente produção universitária [esteve] ligada a 

implantação dos programas de pós-graduação” (NEVES, 2009, p.101), o que 

ampliou o número de estudos e abordagens acerca do tema. 
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Pedro Henrique Batista Barbosa, em “As Tarifas Alves Branco: entre o 

protecionismo e a preocupação fiscal” (2014), que busca discutir o peso 

real dos estímulos fiscais e das pretensões industriais na formulação das 

Tarifas Alves Branco, demonstrando que a tomada de decisão levou em 

conta, de maneira muito mais evidente, a primeira preocupação: a 

arrecadação de receitas para o Império.  

Ambos os trabalhos ofereceram excelentes bases para a construção 

da presente pesquisa de dissertação. Entretanto, ainda que tangenciem a 

temática, não tomam como objetivo central avaliar as condicionantes que 

levaram o Brasil a optar pela ruptura em 1844. Ainda que o estudo de 

Barbosa tenha dado importante passo para a compreensão do tema, 

voltado às dinâmicas econômicas do período, é preciso entender se a 

arrecadação alfandegária pode ser tomada como causa exclusiva da 

tomada de decisão. Ademais, esse trabalho propõe-se a analisar como essa 

posição foi construída, paralelamente às razões de sua construção. Para 

isso, faz-se necessário abordar os meandros que pautavam as decisões 

políticas, no sentido de verificar quais eram os interesses das elites 

influentes no meio público, bem como o papel desempenhado pela mídia 

e pelas lideranças acerca do tema. Com esse objetivo, o presente trabalho 

se distingue dos estudos já realizados por pautar sua análise nas 

ferramentas teóricas da Análise de Política Externa, que permitem 

explorar, sobretudo por meio da documentação primária avaliada, a 

constituição política interna do Estado e identificar os procedimentos e 

práticas que envolveram a tomada de decisão. 

No âmbito de dissertações de mestrado, o estudo defendido por 

Rubens Câmara de Carvalho Filho, intitulado “A renegociação do tratado 

de 1827 e a resistência brasileira” (1990), muito se aproxima dos 

objetivos aqui pretendidos. Entretanto, traz perspectiva integralmente 

historiográfica, voltada às reações brasileiras acerca do caso. Nessa 

pesquisa, o autor busca identificar, por meio da análise de fontes 

primárias, — tanto documentos do parlamento brasileiro, quanto 

materiais da imprensa — de que forma ocorreu a reação política, no 

Brasil, sobre tratativas diplomáticas da não renovação, colocadas em 

operação com a vinda da missão inglesa, comandada por Henry Ellis, em 

1842, ao Rio de Janeiro. A dissertação de Carvalho Filho elucida de forma 

clara o panorama interno em que ocorreram as negociações, todavia, 

ainda mantém lacunas com relação às diversas possíveis determinantes 

que motivaram a tomada de decisão, e que serão abordadas no presente 

estudo.  

Cabe destaque também aos trabalhos de Júlio Bentivoglio em sua 

tese de doutorado: “O império das circunstâncias: o código comercial e a 
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política econômica brasileira”, que “procura analisar a política econômica 

e as diretrizes implementadas pelo governo imperial brasileiro entre 1840 

e 1860” (BENTIVOGLIO, 2002, p. 1), no sentido de evidenciar os limites 

e desafios da modernização do Estado. E Jussara França de Azevedo 

(2015), que intenta compreender o período posterior à ruptura e o 

processo de revisão da Tarifa Alves Branco, que acabou mais tarde sendo 

substituída com um protecionismo de caráter mais brando. Os trabalhos 

de Bentivoglio e França perpassam pela ruptura, sem se ater aos meandros 

políticos dessa decisão, com o objetivo principal de identificar, sobretudo, 

os seus reflexos posteriores nas tentativas de modernização do Estado 

brasileiro.  

Na Inglaterra, uma das primeiras e mais relevantes contribuições 

ao estudo das relações entre os dois Estados é o livro de Alan K. 

Manchester, “Preeminência inglesa no Brasil” (1973), que ainda serve 

como importante fonte de pesquisa bibliográfica. Neste estudo, o autor 

traça toda a dinâmica histórica da supremacia inglesa no comércio 

português, que apresenta características incipientes ainda entre meados 

do século XVII e o início do século XVIII, “quando os interesses dos 

mercadores e da frota comercial britânicos transformaram Portugal 

praticamente num vassalo comercial da Inglaterra” (MANCHESTER, 

1973, p. 17). Dentre as temáticas abordadas pelo autor, destacam-se: a 

transferência da corte portuguesa, a abertura comercial, os conflitos na 

Bacia do Prata, a questão do tráfico de escravos e o declínio da 

preeminência política inglesa no Brasil. 

Com a lente da análise de política externa, o propósito desse estudo 

é agregar, e se inserir no debate acadêmico apresentado, calcado 

especialmente na documentação da época, no sentido de compreender a 

forma como ocorreu a ruptura deste elo de dependência entre o recém 

instaurado Império brasileiro com a Inglaterra na primeira metade do 

século XIX. Com esse propósito, a dissertação deverá elucidar a dinâmica 

de interesses internos relativos às questões alfandegárias e avaliar o 

processo de formulação e as estratégias da política externa brasileira com 

seus esforços por uma autonomia política relativa já atrasada da 

independência. 

Para isso, portanto, uma análise documental de fontes primárias, e 

uma revisão bibliográfica teórica tornam-se imprescindíveis no 

detalhamento dos meandros políticos, sociais e econômicos que serão 

abordados. A partir da literatura historiográfica, o trabalho se utilizou das 

narrativas interpretativas clássicas para auxiliar na compreensão geral dos 

meandros políticos e econômicos que permeavam o ambiente formulador 

da política externa. Com relatórios e documentos oficiais, tais como Atas 
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do Parlamento e Conselho de Estado, além da pesquisa nos meios 

jornalísticos da época e de comissões formadas para avaliação da 

implementação das tarifas, bem como do próprio texto do tratado oficial, 

foi possível desvelar, à luz de ferramentas da Análise de Política Externa, 

os grupos de interesse e suas demandas com relação às questões tarifárias 

brasileiras. 

As ferramentas advindas da Análise de Política Externa serviram 

como uma lente de abstração pela qual foi possível categorizar, identificar 

e definir certos padrões de comportamento social úteis na construção 

argumentativa da presente pesquisa. Explicitar os meandros que 

permearam a formulação e a tomada de decisão desta política externa — 

à luz de categorias como: ações políticas das lideranças, grupos de 

coalizão, debate no parlamento, influência da mídia na incipiente opinião 

pública brasileira —  e da documentação primária analisada, foi essencial 

para a análise aqui proposta. 

Neste sentido, o problema de pesquisa ao qual o presente estudo 

intenta responder, pode ser sintetizado na seguinte questão: Diante da 

restrita margem de autonomia gozada pelo Brasil na primeira metade do 

século XIX, bem como das imposições liberalizantes da potência 

britânica, que condições políticas e sociais levaram o Império brasileiro a 

optar, nos anos de 1840, por uma ruptura com a Inglaterra nos acordos 

preferenciais de comércio? Para responder tal questão, a hipótese testada 

ao longo da pesquisa focalizou-se na influência exercida pelos elementos 

sociais e políticos internos do Império do Brasil em sua política externa 

de ruptura dos acordos de preferência comercial com a Inglaterra, em 

1844.  

Ao não renovar os tratados, o Império brasileiro parece ter buscado 

maior autonomia na arrecadação de receitas, e no fomento de um processo 

de construção da economia industrial interna. Entre pressões liberais, 

protecionistas, industriais, comerciais e de grupos de interesse, a política 

externa brasileira precisou enfrentar os interesses do Império britânico, 

no intuito de assegurar sua condição de soberania, o que não foi possível 

logo na primeira década após a independência. Neste sentido, assume-se, 

na presente hipótese, que mudanças sociais, políticas e econômicas — 

como as ações políticas das lideranças, a institucionalização do aparato 

estatal, os interesses de grupos e elites, e a pressão midiática sobre o tema 

— vivenciadas no Brasil da década de 1840 fortaleceram as pressões 

políticas que foram essenciais no processo de construção da ruptura dos 

tratados ingleses, e na busca por uma maior margem de autonomia estatal. 

Para isso, a metodologia de pesquisa realizada vinculou três 

elementos de consulta bibliográfica distintas: a análise de fontes 
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primárias, documentais e jornalísticas; a instrumentalização do aparato 

teórico da Análise de Política Externa; e, por fim, a literatura 

historiográfica já produzida sobre o tema. O acesso a essa bibliografia foi 

oportunizado a partir de meios eletrônicos, como sites, banco de dados, 

portais de periódicos e também em bibliotecas universitárias, como a da 

Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade de Brasília, e 

da Universidade do Vale do Itajaí, principalmente. 

Para a análise do papel político do legislativo e dos Conselhos de 

Estado Imperiais, foram utilizadas fontes documentais como: Anais da 

Câmara dos Deputados; Atas do Conselho de Estado; Relatório da 

Repartição dos Negócios Estrangeiros; além do próprio texto do Tratado 

de Amizade, Navegação e Comércio do Brasil com a Inglaterra3, que 

foram revisados em pontos que tangenciavam diretamente as relações 

entre os dois Estados acerca da questão tarifária. Quanto às fontes 

midiáticas, o mapeamento ocorreu por meio do banco de dados da 

Hemeroteca Nacional, também disponível em ambiente eletrônico4. Esta 

                                                           
3 A pesquisa documental que proporcionou o acesso as Atas de Conselho de 

Estado foi realizada por meio do site eletrônico do Senado Federal — 

<https://www.senado.leg.br/publicações/anais/>. —, onde se encontram 

digitalizadas as documentações relativa à tal instituição, e dividida por períodos 

de funcionamento do órgão. Os Anais da Câmara dos Deputados foram extraídos 

para o presente estudo da plataforma digital da Hemeroteca Nacional, que 

disponibiliza o acesso gratuito e integral dos documentos produzidos ao longo de 

todo o período de atividade da Assembleia pelo endereço: 

<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Além disso, a partir da base de 

dados do Centro de História e Documentação Diplomática da Fundação 

Alexandre de Gusmão, disponível em: 

<http://funag.gov.br/chdd/index.php/relatorios-do-ministerio/>, foi possível 

acessar, para os propósitos definidos na dissertação, os Relatórios da Repartição 

dos Negócios Estrangeiros, selecionados temporalmente em sintonia com o 

estudo proposto. Tais pesquisas primárias ocorreram espaçadamente ao longo do 

ano de 2018, especialmente na fase de levantamento do material, realizada entre 

os meses de junho e julho. Os textos dos tratados apreciados pela pesquisa foram 

oportunizados pelo esforço de compilação de Eugênio Vargas Garcia, publicado 

em 2008 pela editora Contraponto, que reúne a documentação histórica 

diplomática brasileira entre os anos de 1493 e 2008. Tal material serviu como 

fundamento para a construção do projeto de pesquisa que antecedeu a dissertação, 

e foi utilizado frequentemente ao longo do estudo realizado.  
4 A pesquisa primária das fontes midiáticas serviu-se especialmente do esforço 

de digitalização e manutenção da memória histórica brasileira realizado pela 

Biblioteca Nacional por meio da plataforma Hemeroteca Digital, disponível no 

endereço eletrônico: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Com 
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pesquisa proporcionou acesso a grande parte das publicações da imprensa 

brasileira em distintas épocas, que, para o propósito da dissertação, foi 

delimitado entre as décadas de 1830 e 1840. No capítulo relativo às 

análises documentais serão aprofundados os elementos metodológicos de 

pesquisa utilizados em cada etapa da presente pesquisa. 

Com vista a cumprir os objetivos propostos pelo estudo, a estrutura 

da dissertação foi dividida em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. No primeiro, intitulado: A inserção brasileira no 

sistema de tratados comerciais britânicos, a discussão foi pautada na 

formação da organização colonial do sistema político e econômico 

brasileiro, e no legado deixado pelo período na formalização do sistema 

de tratados preferenciais de comércio com a Inglaterra. Este capítulo é 

subdividido em três seções: a primeira recorre aos estudos clássicos sobre 

o período estudado que fornecem o cabedal historiográfico necessário 

para as análises posteriores. A segunda busca no texto primário dos 

tratados estabelecidos os indícios da submissão brasileira formalizada em 

documentos nos tempos de colônia e império. A última seção do capítulo 

condensa as principais conclusões parciais nele proporcionadas.  

O segundo capítulo, intitulado: Estratégias políticas nas 

instituições e grupos de interesse pós-independência, tem como objetivo 

central observar, à luz de categorias teóricas definidas pelas abordagens 

de APE, de que forma foi conduzida a vida política imperial no âmbito 

executivo, parlamentar e midiático. Este capítulo é subdividido em quatro 

subseções: a primeira intenta traçar a forma como foi gestada a atividade 

periódica no Brasil em seus primeiros passos, desde os momentos de 

controle e censura, até a abertura e proliferação da palavra pública. Na 

segunda o objetivo é identificar as principais ações políticas das 

lideranças executivas brasileiras entre 1808 e 1844, levando em 

consideração as distintas tomadas de decisão relativas ao sistema de 

tratados com a Inglaterra. A terceira seção perpassa pelo processo de 

formação e estruturação das instituições políticas imperiais de controle e 

fiscalização das tomadas de decisão. A última seção, como no capítulo 

anterior, condensa as principais conclusões geradas pelo estudo. 

                                                           
ferramentas que permitem filtrar os resultados da pesquisa por datas, regiões e 

palavras-chave, como será especificado posteriormente, tais documentos foram 

compilados e organizados pelo título dos periódicos entre os meses de maio, 

junho e julho de 2018. Além destes, a pesquisa serviu-se ainda do material 

jornalístico já apreciado pelo estudo de Carvalho Filho, defendido no ano de 

1990. 
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Por fim, no terceiro, e último, capítulo da dissertação, intitulado: 

A (não) renovação documentada, o esforço textual ocorre no sentido de 

verificar diretamente na documentação primária avaliada, a forma como 

ocorreu o debate sobre a possibilidade de renovação ou ruptura do tratado. 

Este capítulo foi dividido em quatro seções: a primeira busca nos 

principais jornais periódicos da época a forma como ocorreu a discussão 

entre os interesses sociais relativos ao tema no âmbito da imprensa. Na 

segunda o destaque é conferido à documentação da negociação entre os 

representantes brasileiro e inglês, no sentido de verificar as principais 

demandas levantadas, e os interesses divergentes que levaram ao 

rompimento. A terceira seção é destinada aos documentos do Parlamento 

brasileiro e do Conselho de Estado, que deliberaram e discutiram o 

impasse britânico com alto grau de interesse. A última seção, enfim, é 

composta pelas conclusões parciais apreciadas no capítulo. 

A presente dissertação insere-se dentro de uma literatura sobre o 

passado, que busca compreender os meandros históricos de uma 

determinada condição da política externa brasileira. Ainda que restrito ao 

século XIX, o estudo aqui produzido identifica na história as ferramentas 

para a compreensão do presente e oportuniza pensar os reflexos que 

continuam lançando condicionamentos à nossa vida política e social atual. 

Além da importância do estudo historiográfico, a componente teórica da 

Análise de Política Externa oportuniza ao trabalho as ferramentas 

necessárias para a compreensão dessa história à luz de uma interpretação 

possível. E as fontes documentais, ponto fulcral na argumentação do 

presente estudo, oferecem a possibilidade de apreciar diretamente a forma 

como ocorreram os impasses e as resoluções políticas do tema. Encontrar 

os caminhos que levaram à formulação da política de ruptura do Império 

brasileiro com a Inglaterra, bem como as ações dos principais agentes 

envolvidos e interessados nessa questão, lança luz a uma melhor 

compreensão do movimento de estreia do Brasil no plano internacional. 

Além disso, torna possível abrir a caixa preta do Estado e identificar os 

meandros políticos que pautaram determinadas tomadas de decisão 

(BEACH, 2012).  

 

 

 

 

 

 



29 
 

2. A INSERSÃO BRASILEIRA NO SISTEMA DE 

TRATADOS COMERCIAIS LUSO-BRITÂNICOS 

 
A formação da estrutura estatal brasileira, em seus primeiros 

passos, esteve fundamentalmente associada aos objetivos e interesses 

econômicos europeus colonizadores. De acordo com os principais estudos 

clássicos apreciados ao longo da presente pesquisa, os cerca de trezentos 

anos do período colonial configuraram na América portuguesa um 

posicionamento internacional que foi marcado, principalmente, para 

atender as principais demandas da metrópole lusitana e de seus aliados 

imediatos. Os ciclos econômicos de extrativismo e produção agrícola aqui 

implementados fomentaram, desde seu início, a criação de uma economia 

exclusivamente exportadora, que pouco influiu na formação de uma 

dinâmica econômica de consumo interno nesta etapa política colonial. 

Diante disso, as estratégias econômicas vinculadas ao projeto colonizador 

estiveram, ao longo do período de domínio português, atreladas 

diretamente a um projeto de poder da corte de Bragança, que tinha como 

prioridade o deslocamento dos recursos aqui produzidos para os mercados 

europeus. Com a transferência da Corte lusitana para o continente 

americano, em 1808, alterou-se o caráter do sistema de exploração sem, 

entretanto, oportunizar para a nova sede do império uma dinâmica política 

e econômica autônoma. Nos dois primeiros anos de estadia na América, 

d. João VI, príncipe regente de Portugal, formalizou, por meio de tratado, 

a abertura dos portos da colônia brasileira às nações amigas e, ainda, o 

sistema de preferências comerciais garantidos à Inglaterra como 

reconhecimento da antiga aliança, e do auxílio prestado no processo de 

fuga das ameaças napoleônicas. Esses acordos, válidos até o ano de 1827, 

e renovados pelos quinze anos seguintes, marcaram o legado da 

submissão colonial no Brasil independente, e imobilizaram, em grande 

medida, qualquer proposta de arrecadação tarifária e de autonomia dentro 

da classe política imperial. Vejamos, portanto, quais foram as condições 

coloniais brasileiras que oportunizaram a assinatura dos tratados e sua 

renovação, bem como os principais temas e artigos inseridos nas 

negociações entre Grã-Bretanha, Portugal e Brasil. 

 

2.1 O legado colonial na constituição do Estado brasileiro 

independente 

 

Vinculada de maneira visceral à cultura e tradição lusitana, por 

conta do colonialismo português, a formação do Brasil enquanto unidade 

política derivou diretamente de um processo de colonização exploratória, 
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encampado por Portugal, que durou pouco mais de três séculos. Motivado 

pelos interesses comerciais, a história da formação brasileira, enquanto 

colônia, e também Estado, dificilmente pode ser compreendida sem que 

as intenções colonialistas europeias fiquem claramente estabelecidas. 

Como sugere Vieira, a formação dos processos econômicos e da inserção 

latino-americana no sistema interestatal ocorreram “através do filtro 

português, tanto no que se refere ao Estado quanto à acumulação de 

capital” (VIEIRA, 2012, p. 211). Desta forma, para compreender o 

ambiente político ao qual emergiu o novo Estado brasileiro, necessário se 

faz compreender de que forma foi organizada a estrutura de dominação 

política e econômica da região à época colonial. 

Desde as primeiras expedições5, ainda pelos idos de 1500, os 

principais objetivos da ocupação e extração natural nos trópicos foram 

lançados: a expansão das capacidades comerciais europeias (FURTADO, 

2005). Estas explorações portuguesas, que deixaram o recém ‘descoberto’ 

território à margem das relações comerciais e políticas da época, não 

ocorreram — como bem nos apresenta Sérgio Buarque de Holanda — 

“por um empreendimento metódico e racional, não emanou de uma 

vontade construtora e enérgica: fez-se antes com desleixo e certo 

abandono” (HOLANDA, 1995, p. 43). Sem um projeto colonizador 

planejado, a exploração das riquezas naturais na colônia brasileira tomou, 

ao longo do tempo, o rumo que melhor convinha às necessidades políticas 

e econômicas europeias da época, e produziu aqui uma economia ruralista 

que se aproveitou das condições geográficas favoráveis para consolidar 

seu espaço e inserir-se na dinâmica econômica internacional. Como 

sugere Caio Prado Jr.,  
 

se vamos à essência da nossa formação, veremos 

que na realidade nos constituímos para fornecer 

açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde 

ouro e diamantes; depois, algodão, e em seguida 

café, para o comércio europeu. Nada mais que isso. 

É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para 

fora do país e sem atenção a considerações que não 

fossem o interesse daquele comércio, que se 

organizaram a sociedade e a economia brasileiras 

(PRADO JR., 2011, p. 29). 

 

                                                           
5 “Durante praticamente trinta anos, o único empreendimento econômico digno 

de nota na América Portuguesa foi a extração de madeira tintorial chamada pau-

brasil” (VIEIRA, 2012, p. 229). 
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A partir das experiências portuguesas com o cultivo da cana de 

açúcar nas ilhas do Atlântico, e também do capital holandês investido na 

empreitada (FURTADO, 2005), as terras agrícolas do nordeste brasileiro 

foram destinadas exclusivamente à exploração da indústria açucareira. 

Para Holanda,  

 
a boa qualidade das terras do Nordeste brasileiro 

para a lavoura altamente lucrativa da cana de 

açúcar fez com que essa terras se tornassem o 

cenário onde, por muito tempo, se elaboraria em 

seus traços mais nítidos o tipo de organização 

agrária mais tarde característicos das colônias 

europeias situadas na zona tórrida. A abundância 

de terras férteis e ainda mal desbravadas fez com 

que a grande propriedade rural se tornasse, aqui, a 

verdadeira unidade de produção (HOLANDA, 

1995, p. 48). 

 

Este sistema agrário, que se tornou o grande centro econômico 

colonial de dominação portuguesa na América, era, entretanto, muito 

distinto por conta de características sociológicas dos proprietários rurais 

nele já estabelecidos. A busca pela riqueza não se fundamentava apenas 

em princípios relacionados à capacidade e à exaltação ao trabalho, mas 

sim nas aventuras e ousadias inspiradas pela história portuguesa de 

desbravar territórios e buscar no desconhecido comércio marítimo 

oriental seu engrandecimento nacional (HOLANDA, 1995). No território 

brasileiro, segundo Holanda, “todos queriam extrair do solo excessivos 

benefícios sem grandes sacrifícios. [...] queriam servir-se da terra, não 

como senhores, mas como usufrutuários, ‘só para a desfrutarem e a 

deixarem destruída’” (HOLANDA, 1995, p. 52). 

Iniciada no Nordeste, com a cultura da cana de açúcar, a economia 

colonial não ficou limitada apenas às possibilidades dessa indústria. Com 

a expansão agrária e o aumento das áreas cultiváveis, seguidos da 

implementação da pecuária, incursões que rumavam ao interior do 

continente tornaram-se mais frequentes e a descoberta do ouro, e 

sobretudo da prata, motivou um novo ciclo de exploração incitado pelas 

possibilidades de enriquecimento proporcionadas pelas recém 
encontradas minas de metais. A concorrência na indústria açucareira, 

promovida pelas novas produções em colônias tropicais francesas e 

inglesas, foi mais um fator que acabou por motivar um novo fluxo de 

mercado que, segundo Furtado, era a única saída econômica vislumbrada 
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pelos portugueses no território brasileiro (FURTADO, 2005). Ainda 

segundo o autor, 
 
retrocedia-se, assim, à ideia primitiva de que as 

terras americanas só se justificavam 

economicamente se chegassem a produzir os ditos 

metais. Os governantes portugueses cedo se deram 

conta do enorme capital que, para a busca de minas, 

representavam os conhecimentos que do interior do 

país tinham os homens do planalto de Piratininga 

(FURTADO, 2005, p. 77). 

 

Além das possibilidades geradas pelo ciclo da cana de açúcar e da 

exploração de metais preciosos, outra atividade rural começou a tomar 

forma e motivou a economia brasileira no final do período colonial: a 

produção de café. Diferente dos fundamentos econômicos que 

sustentaram a indústria açucareira nos séculos XVI e XVII 

principalmente, ou ainda das explorações de metais e minerais 

intensificadas no século XVIII, o período de expansão cafeeira na 

América portuguesa, que se iniciou a partir dos anos 1800, trouxe 

mudanças significativas na estrutura econômica e política da região. 

Nesta fase, as bases do sistema econômico se alteraram, e deu-se início 

também às transições políticas que viriam acarretar, posteriormente, no 

encerramento do domínio português direto (FURTADO, 2005). 

Para além dos reflexos econômicos e políticos que esses processos 

de produção rural e extrativista geraram na colônia portuguesa, é de suma 

importância identificar a natureza do trabalho instaurado nas lavouras e 

minas brasileiras. A escassez da mão de obra nos empreendimentos 

agrícolas coloniais foi suplantada a partir de uma alternativa barata, e ao 

mesmo tempo desumana6, que não apenas sustentou os meios de 

produção aqui instaurados como também determinou a gênese da 

formação social brasileira. Desde as primeiras expedições lusitanas na 

África, os portugueses já vislumbraram as possibilidades de ganhos que 

a liderança no processo de escravização poderia significar. Com este 

projeto, segundo Furtado, “os portugueses [se tornaram] senhores de um 

                                                           
6 Para Dowbor, “do ponto de vista das relações sociais de produção, não há dúvida 

que a escravidão é a relação de exploração dominante. A racionalidade 

econômica desta relação é aparente: trabalhadores europeus não estariam 

dispostos a trabalhar em grandes plantações exportadoras do outro lado do 

oceano, num país onde a terra abundava” (DOWBOR, 1978, p. 60). 
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completo conhecimento do mercado africano de escravos”7 (FURTADO, 

2005, p. 22).  

O quadro da escravidão na colônia portuguesa das Américas foi 

intenso, e deixou marcas ainda mais profundas na sociedade brasileira em 

processo de formação. Trazidos das diversas regiões do continente 

africano em condições ínfimas de salubridade, as pessoas escravizadas 

eram tratadas como mercadorias e obrigadas a servir em lavouras ou 

serviços domésticos como sustentáculo de todas as atividades econômicas 

do período colonial e do pós-independência (RODRIGUES, 1975). Os 

negros que aqui chegados ocupavam “o último degrau da escala social” 

e, ao mesmo tempo, eram “os elementos essenciais da vida econômica e 

social” (RODRIGUES, 1975, p. 112)8. 

O casamento entre a estrutura econômica rural da colônia com o 

mercado de pessoas escravizadas traficadas do continente africano 

ocorreu de forma simbiótica, e ambos os sistemas acabavam por se 

reforçarem mutualmente. Como indica Vieira,  
 
a escravidão e a produção para a exportação se 

conjugaram com o latifúndio. Como o escravo é 

destituído de qualquer propriedade — inclusive de 

seu corpo — obviamente o suposto da distribuição 

da terra o excluía completamente. Como 

                                                           
7 Para Holanda, “a mistura com gente de cor tinha começado amplamente na 

própria metrópole. Já antes de 1500, graças ao trabalho de pretos trazidos das 

possessões ultramarinas, fora possível, no reino, estender a porção do solo 

cultivado, desbravar matos, dessangrar pântanos e transformar charnecas em 

lavouras, com o que se abriu passo à fundação de povoados novos” (HOLANDA, 

1995, p. 53). 
8 O Brasil colonial, entre os séculos XVI e XIX, foi a região do mundo que mais 

recebeu africanos escravizados, cerca de quatro milhões de pessoas. Destes, a 

grande maioria, 80%, atravessou o Atlântico nos séculos XVIII e XIX, vindos 

principalmente de Angola, Congo, Benin, Luanda e Moçambique 

(MAMIGONIAN in GRINBERG; SALLES, 2009). Poucos chegavam a 

completar os quarenta anos de idade e, pela violência exercida em nome da 

colonização, viviam, em média, apenas dez anos nessa condição. Ao chegar no 

porto do Rio de Janeiro eram vendidos como mercadorias, desumanizadas, 

“homens e mulheres em lugares separados, esperando o comprador, a mostrar 

suas qualidades. Os preços dos escravos variavam de 25 a 40 libras, de acordo 

com suas qualidades, mas quando possuíam uma ocupação útil podiam valer 200 

libras” (RODRIGUES, 1975, p. 117). Posteriormente as pessoas escravizadas 

eram redistribuídas pelas distintas regiões do país no sentido de atender as 

demandas de seus senhores (HOLANDA, 1995). 
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decorrência, deve ter parecido perfeitamente 

‘natural’ que as classes dominantes gozassem do 

monopólio da terra, o bem fundamental numa 

sociedade agrária, tanto para a sobrevivência 

material quanto para a participação na vida política 

(VIEIRA, 2012, p. 234). 

 
Neste sentido, a constituição da classe política colonial 

configurou-se de forma intimamente relacionada aos interesses 

econômicos ruralistas e escravocratas, modelo que permaneceu ainda 

após o processo de independência e deixou suas marcas na configuração 

social, política e econômica por muitos anos, como será revisado 

posteriormente. 

Utilizando-se do conceito de estamento burocrático, retirado da 

obra de Faoro9 ao tratar da apropriação das estruturas políticas formadoras 

do Estado brasileiro, Aguiar aponta que “durante o processo de 

colonização [...] um estamento teria se apropriado do Estado, provocando 

o seu crescimento descomunal, o que teria vitimado o país, quando uma 

parte desta sociedade passou a dominá-la com o predomínio do público 

sobre o privado” (AGUIAR, 2000, p. 315). Por este tempo, pouco da 

estrutura estatal brasileira estava formalizada, e toda a economia existente 

guardava o objetivo principal de suprir as necessidades da elite 

metropolitana portuguesa. Apenas no início do século XIX, mais 

precisamente com a transferência da família real de Lisboa para o Rio de 

Janeiro —  e a elevação da colônia para Reino Unido de Portugal e 

Algarves (VICENTE, 1993) — é que se iniciou um processo de formação 

institucional da região, ainda não pensado a partir da conquista de sua 

própria autonomia e das capacidades materiais e subjetivas, mas sim, dos 

interesses econômicos europeus (PRADO JR., 2011). 

Mesmo que independente em 182210, o Império brasileiro 

continuou a carregar um grande e pesado fardo herdado da relação de 

                                                           
9 A ideia de estamento, para Faoro, simboliza o “quadro administrativo do estado-

maior de domínio, configura o governo de uma minoria. Poucos dirigem, 

controlam e infundem seus padrões de conduta a muitos. O grupo dirigente não 

exerce o poder em nome da maioria, mediante delegação ou inspirado pela 

confiança que do povo, como entidade global, se irradia. É a própria soberania 

que se enquista, impenetrável e superior, numa camada restrita, ignorante do 

dogma do predomínio da maioria” (FAORO, 2012, p. 107-108). 
10 “O Estado brasileiro se apresenta à comunidade internacional, em 1822, 

reivindicando o papel de novo membro e ator. Tal estado pouco tinha de 
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subordinação de Portugal à Inglaterra no início do século. A abertura dos 

portos e as preferências comerciais tarifárias gozadas pelos ingleses, 

firmadas pelo tratado de 1810, deixaram o Brasil em uma condição de 

dependência tributária em sua inserção internacional. Para Cervo e 

Bueno, na época da independência, a política externa brasileira11 

 
esteve ainda profundamente condicionada pela 

hegemonia inglesa sobre Portugal, estabelecida por 

meio de uma aliança histórica, cujos efeitos foram 

transferidos ao Brasil: a ingerência política inglesa 

nas decisões da corte do Rio de Janeiro e o modelo 

mais acabado de inserção dependente no sistema 

internacional produzido pela Revolução Industrial, 

conforme os termos dos tratados de 1810 (CERVO; 

BUENO, 2002, p. 22). 

 

Assim, a dependência anteriormente vinculada ao Estado 

português, ainda que relativizada pelo novo contexto, apenas mudou de 

forma e de ator dominante. Mesmo passado o processo de independência, 

a estrutura política e administrativa demorou a se desvincular dos ideais 

europeus. Durante as primeiras décadas do século XIX, a América 

portuguesa substituiu sua dependência política oficial do Reino 

português, que já apresentava sinais de decadência, por uma relação de 

dependência econômica, política e militar direta ao império britânico. Na 

essência, pouco se alterou no Brasil com o passar dos anos,  

 
a sociedade nacional ou provincial trazia a marca 

da servidão colonial, e com ela permaneceria longo 

tempo, mesmo depois de concluída a 

independência. No lugar do colonialismo 

português, rotineiro, conservador, antiprogressista, 

se instalaria um colonialismo nacional, imposto 

pela minoria privilegiada ao grande povo 

brasileiro. A independência não desfez a estrutura 

social e as relações de classe. As mudanças são 

                                                           
brasileiro, na medida em que representava o transplante direto do Estado 

português” (CERVO; BUENO, 2002, p. 22). 
11 “A primeira gestão dos Negócios Estrangeiros coube a José Bonifácio de 

Andrada e Silva, que desmembrou, em maio de 1822, a Secretaria de Estado dos 

Negócios Estrangeiros da Secretaria dos Negócios da Guerra” (CERVO; 

BUENO, 2002, p. 24). 
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formais, jurídicas, sem consequências sociais 

(RODRIGUES, 1975, p. 182). 

 
No mesmo sentido, também Santos argumenta que, no caso brasileiro, “o 

fim do colonialismo enquanto relação política não acarretou o fim do 

colonialismo enquanto relação social, enquanto mentalidade e forma de 

sociabilidade autoritária e discriminatória” (SANTOS, 2008, p. 18). 

Desde o início do século XIX, portanto, como forma de 

manutenção da aliança luso-britânica, tratados comerciais de preferências 

tarifárias e de abertura dos portos à Inglaterra foram consolidados e 

deixaram o recém independente Estado brasileiro com uma margem 

muito restrita de autonomia econômica. Como nos apresenta Manchester,  
 

logo depois da abertura dos portos da América 

portuguesa ao comércio estrangeiro, formou-se 

uma característica permanente das relações 

comerciais anglo-brasileiras. O Brasil foi daí em 

diante um importante mercado para as manufaturas 

inglesas, mas uma fonte secundária de importações 

britânicas (MANCHESTER, 1973, p. 96). 

 

Em 1825, para garantir o reconhecimento da independência 

brasileira — proclamada três anos antes — a Inglaterra exigiu, no 

processo de negociação, a manutenção desse sistema de tratados 

preferenciais. Duas missões diplomáticas tiveram curso neste período: a 

primeira, de Charles Stuart — que por não atender às demandas inglesas 

acabou sem êxitos efetivos —, e a segunda, na responsabilidade de Robert 

Gordon, que definiu, em 1827, as negociações “nas bases pretendidas” 

(MAGALHÃES, 1972, p. 471). O governo imperial brasileiro, 

centralizado na figura do imperador d. Pedro I, acatou sem grandes 

alternativas as novas pressões externas12 que, segundo Cervo e Bueno, 

“extrapolavam os limites da racionalidade política, [sacrificavam] o 

comércio nacional, a navegação, o direito dos cidadãos, as indústrias, a 

soberania” (CERVO; BUENO, 2002, p. 48).  

                                                           
12 Mesmo que o tratado de 1810 tenha sido celebrado pela administração imperial 

de d. João VI, ainda vinculado ao reino português, e que a proclamação da 

independência rompeu com essa estrutura política ao configurar um novo Estado, 

em 1822, o tratado continuou sendo tolerado e respeitado pelo novo Imperador, 

que não escondia suas ambições para a sucessão do trono de seu pai. Com isso, a 

renovação ocorreu de forma facilitada, como será abordado adiante.  
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Sobretudo após 1822, enquanto Portugal enfrentava um 

enfraquecimento geral de suas instituições políticas e econômicas, a 

Inglaterra passou a deter os meios para manter sua influência no Novo 

Mundo e dar continuidade à lógica do controle financeiro nas Américas 

(DOWBOR, 1978). Neste sentido, tanto a temática da escravidão quanto 

da renovação dos tratados comerciais liberalizantes foram a tônica da 

política inglesa para as regiões periféricas do globo, e vinculavam 

economias frágeis em um sistema de preferencias que favoreciam o 

império britânico. Aos assuntos comerciais, sobretudo a partir da década 

de 1830, somou-se mais uma preocupação diplomática que fortaleceu as 

diferenças de interesses entre os dois Estados: a imposição britânica para 

o fim do tráfico de pessoas escravizadas e para a posterior abolição da 

condição de escravatura13. 

Já nas negociações de renovação, iniciadas em 1826, a Inglaterra 

vinculou sua exigência pelo fim do tráfico de escravos ao tratado de 

comércio e navegação, impondo ao regime imperial um compromisso 

com essa demanda, a ser executado no prazo de três anos14 (CARVALHO 

FILHO, 1990, p. 38 - 39). De acordo com Mamigonian, esses “acordos 

bilaterais autorizavam o direito mútuo de busca e apreensão e instituíam 

comissões mistas nos dois lados do Atlântico para julgar os navios 

suspeitos de tráfico” (MAMIGONIAN, 2011, p.3). Envolto em mais esse 

fator de pressão, o Império do Brasil promulgou, em 1831, a lei Feijó, que 

tinha o objetivo duplo de sustentar os ânimos abolicionistas ainda tímidos 

que surgiram após a abdicação de d. Pedro I, e “reprimir o tráfico de 

africanos, dando assim à Coroa britânica uma demonstração de que o 

Brasil estava se empenhando em contribuir para a extinção do comércio 

internacional de escravos” (GURGEL, 2004, p. 1). Essa proibição na 

                                                           
13 Aparentemente pautada por motivações humanitárias, na verdade “[...] a Grã-

Bretanha tinha fortes razões econômicas para adotar tal política. Privados os 

plantadores de açúcar das Antilhas Britânicas do seu suprimento regular de mão-

de-obra barata, era importante que os seus rivais, principalmente Cuba e o Brasil, 

que já gozavam de muitas vantagens sobre eles, ficassem colocados no mesmo 

pé, pelo menos nesse ponto. E, se o continente africano ia se transformando num 

mercado para produtos manufaturados e numa fonte de matérias primas (além de 

ser “civilizado” e “cristianizado”), como muitos, na Grã-Bretanha, esperavam, 

era essencial que se fizessem todos os esforços para precipitar a total destruição 

do tráfico” (BETHELL, 1976, p. 8). 
14 Durante o período de maior pressão inglesa para a extinção do tráfico, “o 

número de negros que presumivelmente chegaram ao Rio de Janeiro saltou de 

pouco mais de 25.000 em 1825 [...] para 44.205 em 1829, ano anterior ao fim do 

tráfico” (CONRAD, 1985, p. 77). 
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forma de lei não foi capaz de fomentar incisivamente a cultura 

abolicionista entre a elite imperial vigente, e ocorreu de forma mais 

evidente no sentido de apresentar à Inglaterra as tentativas brasileiras de 

auxiliar no combate ao tráfico, sem, entretanto, mostrar efetividade nesta 

matéria  

Como forma de política externa, os mecanismos para coibir a 

chegada de escravos no Brasil foram essenciais para distensionar e aliviar 

as pressões britânicas, ou seja, para “inglês ver”. Apesar da pressão 

exercida por setores sociais abolicionistas, inspirados no liberalismo 

político e motivados pela mudança de regime no Brasil, não houve, por 

parte do Estado, um real empenho e controle em tal matéria, que via na 

mão de obra escrava a única saída para a sustentação de seu sistema 

produtivo15. Logo após este movimento externo brasileiro, internamente 

o tráfico foi reorganizado ilegalmente e, mais uma vez, atingiu índices 

estarrecedores com a chegada da mão-de-obra africana nas lavouras de 

café e açúcar16 (BETHELL, 1976). 

Neste sentido, a renovação dos acordos preferenciais de comércio, 

em 1827, serviu para manter desarticulada uma economia ainda débil que 

deixou o novo Estado brasileiro em uma condição de dependência em sua 

inserção internacional (ALEXANDRE, 1993, p. 309). Entre outras coisas, 

os sistemas de tratados vigentes imobilizavam institucionalmente as 

possibilidades de ação brasileiras frente às demais nações, sobretudo no 

relativo aos processos alfandegários, “legislavam em assuntos internos, 

como fiscal e o criminal, e restringiram essas funções do Parlamento” 

(CERVO; BUENO, 2002, p. 48). Além de limitar as alternativas de 

arrecadação por meio do comércio exterior do Império, o acordo 

preferencial estabelecia a proteção especial dos ingleses que moravam no 

Brasil por um juiz conservador indicado pela coroa britânica, a proibição 

da entrada de produtos brasileiros, como o café e o açúcar, no mercado 

                                                           
15 “A norma antitráfico brasileira tinha como uma das suas características 

primordiais o fato de classificar como criminosos todos aqueles que, de alguma 

forma, participassem da atividade negreira, inclusive os compradores. Como 

extinguir a norma era algo politicamente perigoso, principalmente pela vigilância 

que a diplomacia inglesa exercia sobre o tráfico brasileiro, e mudá-la não era uma 

possibilidade viável, os conservadores evitaram que a repressão ao comércio 

negreiro fosse efetiva” (CARVALHO, 2014, p.13). 
16 Segundo Sérgio Buarque de Holanda, no “ano de 1845, o total de negros 

importados fora de 19 363; em 1846, de 50 354; em 1847, de 56 172; em 1848, 

de 60 mil; em 1849, de 54 mil e em 1850, de 23 mil” (HOLANDA, 1995, p. 76). 

A redução neste último ano é reflexo direto da promulgação da Lei Eusébio de 

Queirós, que intensificou a repressão ao tráfico. 
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inglês, o compromisso brasileiro para o fim do tráfico de escravos, e o 

prazo de quinze anos para a revisão das condições negociadas 

(CARVALHO FILHO, 1990, p. 10-11). Para Alexandre, “no fundo, só a 

Grã-Bretanha ganharia com o tratado, porque passaria a ter maior 

influência nos negócios luso-brasileiros e maior consumo para os seus 

produtos, em prejuízo do comércio e das manufaturas portuguesas” 

(ALEXANDRE, 1993, p. 334). 

Ainda que tivesse deixado de se configurar semanticamente 

enquanto colônia, o império brasileiro ficou ainda fortemente vinculado 

às demandas e pressões internacionais da época, principalmente 

portuguesas e inglesas. Em um momento em que a Europa retomava seus 

governos conservadores e dinásticos, após o concerto europeu 

estabelecido no Congresso de Viena, o Brasil começava a ensaiar suas 

primeiras ações no palco internacional com o intuito de resolver 

demandas internas e ocupar um espaço que fosse capaz de garantir seu 

reconhecimento enquanto Estado soberano. Ainda haveria de passar 

muito tempo, entretanto, para que essa autonomia relativa pudesse ser 

alcançada. A retomada das negociações com a Inglaterra, após findado o 

prazo de validade do Tratado assinado em 1827, configura-se como um 

dos primeiros passos na afirmação da soberania brasileira do regime 

imperial. 

A perspectiva de abordagem que conduz a argumentação aqui 

expressa deriva diretamente de estudos considerados clássicos para o 

pensamento político brasileiro, sobretudo por inaugurarem, de forma 

complexa, uma narrativa social, econômica e política inteiramente 

brasileira. As obras de Holanda, Faoro, Prado Junior, Furtado, entre 

outros, são exemplos dessa primeira iniciativa de fomento da produção 

brasileira em estudos nessas áreas, e acabaram por fundamentar grande 

parte das publicações posteriores, que emergiram sobretudo por conta das 

lacunas não contempladas e marginalizadas nas gerações anteriores. 

Ainda que clássicas, tais abordagens não se constituíram, ao longo dos 

anos, imunes a revisões e críticas, pelo contrário. Diversas pesquisas 

recentes, sobretudo na área da História, buscam contrapor argumentos já 

consolidados distanciando a ênfase dos novos estudos da abordagem 

estritamente maniqueísta e dualista, frequentemente evocada nessas 

obras.  

Entre o ente explorador e o explorado, a metrópole e a colônia, o 

Brasil, Portugal e Grã-Bretanha, emerge uma pluralidade de temas e 

complexidades que relativiza a narrativa dualista, e apresenta uma nova 

dinâmica ampliada para o período, com relações mais flexíveis e 

orgânicas entre os atores envolvidos. Diante das novas abordagens, para 
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além da estrutura marcadamente exportadora pela qual, segundo os 

clássicos, foi submetida a colônia portuguesa na América, emerge um 

mercado interno incipiente, com configuração interna própria e 

independente do sistema econômico e político europeu. A margem de 

autonomia decisória, ampliada pelas pesquisas recentes, apresenta, ainda, 

mais uma contraposição aos clássicos, que tendem a tratar do período 

colonial exclusivamente pela lógica da subordinação, e deixam de 

considerar uma infinidade de novas variáveis a serem exploradas. 

Considerando ambas as narrativas, a presente dissertação busca 

nos textos clássicos as origens sistêmicas do processo geral que legou a 

dependência brasileira ao sistema europeu para fundamentação do 

presente capítulo, ainda que essa possa ser, em parte, relativizada. As 

abordagens mais recentes, que não pretendem invalidar o debate clássico, 

mas complexificar as argumentações e dispor de novas interpretações às 

lacunas existentes, respaldarão a narrativa que compõe o segundo capítulo 

da dissertação, voltado às dinâmicas, processos e decisões internos da 

estrutura política brasileira imperial neste mesmo período.  

Diante disso, destacam-se enquanto herança do período colonial 

para o Estado brasileiro independente um arranjo econômico 

majoritariamente agrário exportador, uma sociedade estruturada em torno 

da dinâmica de relações de dependência, servidão e escravidão, um 

processo político forjado aos moldes dos interesses europeus, e baixa 

margem de autonomia no que tange a administração interna, sobretudo 

relativo as casas de alfandega. A partir deste quadro fundacional que 

debilitou os primeiros anos do Estado brasileiro, vejamos, então, em que 

contexto, e com que características, formalizou-se efetivamente, por meio 

dos tratados, a vinculação colonial brasileira a Portugal e, posteriormente, 

a Grã-Bretanha.  

 
2.2 A vinculação da subordinação brasileira nos tratados 

internacionais luso-britânicos 

 

Como visto, os mecanismos coloniais expostos instauraram, ao 

longo dos anos, para o território português nas Américas e às elites aqui 

estabelecidas, sistemas de produção e administração pública forjados 

majoritariamente para o atendimento das necessidades econômicas 

europeias. Os ciclos de extrativismo e produção agrícola, da cana de 

açúcar, tabaco, algodão e metais, serviram como base de exportação para 

a metrópole lusitana, que já havia aberto mão de parte de sua capacidade 

industrial desde o início do século XVIII. Ao mesmo tempo em que 
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vislumbrava a saída para as finanças da corte na capacidade 

agroexportadora colonial brasileira, o núcleo político da Rainha d. Maria 

I sentia as pressões britânicas para eliminar qualquer ímpeto industrial 

que pudesse ser fortalecido em seu próprio território, e que pudesse 

competir no mercado internacional com os produtos portugueses e 

ingleses semelhantes.  

Já no ano de 1785, poucos antes de eclodir na Europa continental 

o gérmen da Revolução Francesa, que fortaleceria ainda mais os laços de 

amizade entre Inglaterra e Portugal, a corte de Bragança lançou mão do 

Alvará Régio, que estabeleceu um controle mais rígido da atividade 

econômica lusitana colonial. O primeiro dos atos, que indica para o 

interesse de limitação das possibilidades manufatureiras brasileiras aos 

interesses lusitanos, e que conduz ao posterior movimento de abertura dos 

portos e preferencias comerciais firmados para atender as necessidades da 

aliança com a Inglaterra, foi decretado ainda por d. Maria I, em 05 de 

janeiro, “proibindo a produção de todas as fábricas e manufaturas no 

Brasil” (ALVARÁ RÉGIO DE PROIBIÇÃO DAS MANUFATURAS 

NO BRASIL DE 1785 apud GARCIA, 2008, p. 32). Tal tomada de 

decisão buscava impedir um temido êxodo da população rural para 

trabalhos de manufatura, restringir a concorrente da produção organizada 

a partir da mão de obra escrava e, além disso, garantir o controle sobre a 

circulação do capital e manter em harmonia as relações anglo-lusitanas.  

A preocupação da corte de Bragança revelou-se latente no próprio 

texto do Alvará, onde a Rainha de Portugal considerou  
 
grande o número de fábricas e manufaturas que, de 

alguns anos por esta parte, se tem difundido em 

diferentes capitanias do Brasil, com grave prejuízo 

da cultura e da lavoura, e da exploração de terras 

minerais daquele vasto continente; porque havendo 

nele uma grande e conhecida falta de população, é 

evidente que, quanto mais se multiplicar o número 

de fabricantes, mais diminuirá o dos cultivadores; 

e menos braços haverá que se possam empregar no 

descobrimento e rompimento de uma grande parte 

daqueles extensos domínios, que ainda se acha 

inculta e desconhecida (ALVARÁ RÉGIO DE 

PROIBIÇÃO DAS MANUFATURAS NO 

BRASIL DE 1785 apud GARCIA, 2008, p. 32). 

 

A percepção dominante da corte lusitana com relação às estratégias 

para a América lusitana não se desvinculava do uso da terra e do processo 
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extrativista. Para os portugueses, a verdadeira riqueza provinha “nos 

frutos e produções da terra, os quais somente se conseguem por meio de 

colonos e cultivadores, e não de artistas e fabricantes” (ALVARÁ RÉGIO 

DE PROIBIÇÃO DAS MANUFATURAS NO BRASIL DE 1785 apud 

GARCIA, 2008, p. 32). Desta forma, qualquer incentivo à implementação 

de atividades de manufaturas na colônia era percebido como ameaça para 

os interesses agrários e mineradores e, sobretudo os industriais 

portugueses e ingleses, pois 
 
até nas terras minerais ficará cessando de todo, 

como já tem consideravelmente diminuído, a 

extração de ouro e diamantes, tudo procedido da 

falta de braços, que devendo-se empregar nestes 

úteis e vantajosos trabalhos, ao contrário os 

deixam, e abandonam, ocupando-se de outros 

totalmente diferentes, como são as referidas 

fábricas e manufaturas (ALVARÁ RÉGIO DE 

PROIBIÇÃO DAS MANUFATURAS NO 

BRASIL DE 1785 apud GARCIA 2008, p. 32). 

 

A preocupação em definir os setores econômicos para quem se 

dirigia o Alvará de 1785 revela também a intenção de evitar o 

investimento manufatureiro em produções concorrentes de seu próprio 

território e, sobretudo, da aliada Inglaterra. Oferecendo benefícios ao que 

considerava ser a base da atividade econômica brasileira, e prometendo 

remover “na sua origem os obstáculos que lhes são prejudiciais ou 

nocivos” (ALVARÁ RÉGIO DE PROIBIÇÃO DAS MANUFATURAS 

NO BRASIL DE 1785 apud GARCIA, 2008, p. 32) a Rainha Maria I 

ordenou que: 
 
todas as fábricas, manufaturas ou teares de galões, 

de tecidos, de bordados de ouro e prata; de veludos, 

brilhantes, cetins, tafetás, ou qualquer outra espécie 

de seda; de belbutes, chitas, bombazinas, fustões, 

ou de qualquer outra fazenda de algodão ou de 

linho, branca ou de cores; e de panos, baetas, 

droguetes, saetas, ou de qualquer outra espécie de 

tecidos de lã; ou que os ditos tecidos sejam 

fabricados de um só dos referidos gêneros ou 

misturados, e tecidos uns com os outros; 

excetuando-se tão-somente aqueles ditos teares ou 

manufaturas em que se tecem ou manufaturam 

fazendas grossas de algodão, que servem para o uso 
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e vestuário de negros, para enfardar, para 

empacotar, e para outros ministérios semelhantes; 

todas as mais sejam extintas e abolidas por 

qualquer parte em que se acharem em meus 

domínios do Brasil (ALVARÁ RÉGIO DE 

PROIBIÇÃO DAS MANUFATURAS NO 

BRASIL DE 1785 apud GARCIA, 2008, p. 32).  

 

Definidos os sujeitos e setores para quem se destinou a proibição do 

investimento em manufaturas, o Alvará projetava ainda uma multa a ser 

aplicada nos casos de intransigência da regra real. O documento assinado 

por d. Maria I estabeleceu, ainda, a perda imediata dos valores 

correspondentes a cada manufatura irregular, “repartindo-se a dita 

condenação metade a favor do denunciante, se o houver, e outra metade 

pelos oficiais que fizerem a diligência; e não havendo denunciante, tudo 

pertencerá aos mesmos oficiais” (ALVARÁ RÉGIO DE PROIBIÇÃO 

DAS MANUFATURAS NO BRASIL DE 1785 apud GARCIA, 2008, p. 

32). 

O documento expedido vinte e três anos antes da chegada da 

família real ao continente americano aponta para quais eram as estratégias 

lusitanas na manutenção do sistema colonial. Já com a aliança britânica 

fortalecida, a corte de Bragança impediu qualquer iniciativa de produção 

manufatureira concorrente à britânica, e limitou a dinâmica econômica da 

colônia ao âmbito rural e extrativista. Este sistema de controle português, 

imposto por meio do Alvará, teve validade até o ano de 1808, quando foi 

substituído pela nova proposta da Abertura dos Portos, que passou a ser 

considerada e motivada de forma direta, pelas lideranças políticas 

brasileiras e lusitanas, logo no desembarque do então príncipe regente, d. 

João VI, em Salvador17. 

Entre a proibição imposta pela Casa de Bragança, em 1785, e a 

abertura dos portos, em 1810, a dinâmica reformista liberal portuguesa do 

final do século XVIII, ocupou papel central no desenvolvimento das 

políticas lusitanas para a colônia. Diante da influência iluminista que 

pairava sobre o período, e da necessidade de “de abandonar a ortodoxia 

mercantilista” (SILVA, 2011, p. 2581) Portugal realizou, por meio de 

                                                           
17 O Alvará de 1785, que proibia no território colonial brasileiro o 

investimento e o desenvolvimento da atividade manufatureira, foi 

considerado nulo após sua revogação determinada por d. João VI, no dia 1° 

de abril de 1808 (INÁCIO; LUCA, 1993, p. 157 -159). 
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Rodrigo de Souza Coutinho18, um processo de reforma do antigo regime, 

de flexibilização na organização do aparato estatal português e, 

sobretudo, no que tange o relacionamento da metrópole com a colônia. 

Com o intuito de estabelecer uma estrutura econômica mais aberta,  
 
a política econômica empreendida pela Coroa 

portuguesa apontava na direção de uma 

liberalização, implantando e desenvolvendo 

medidas reformistas para a solução dos assuntos 

coloniais, promovendo, dessa maneira, um 

“afrouxamento” das restrições às atividades 

econômicas (SILVA, 2011, p. 2589). 

 

Desta forma, motivado pelos novos ideais que adentravam o século XIX, 

as restrições lusitanas sobre a política econômica colonial brasileira 

deixaram de ser o objetivo central da metrópole, que, apesar de iniciar, no 

final do século XVIII, um processo de abertura econômica, não abriu mão 

do controle rígido do mercado produtor, importador e exportador 

brasileiros, como ocorreu em 1808. 

Imersa no turbilhão de mudanças e processos políticos europeus, 

pressionada pelo exército francês de Napoleão a aderir ao bloqueio 

continental europeu à Inglaterra, na intenção de não romper os laços já 

sólidos com o governo britânico, a corte de Bragança embarcou para o 

Brasil em 27 de novembro de 1807. Após quase dois meses de viagem, 

chegando na cidade de Salvador em 22 de janeiro de 1808, d. João VI 

executou oficialmente a decisão da abertura dos portos com 

“extraordinária celeridade” (RICÚPERO, 2008, p. 4), pois, tendo 

desembarcado somente dois dias após a chegada, emitiu a Carta Régia em 

28 de janeiro.  As circunstâncias do acontecimento foram singulares, 

                                                           
18 “D. Rodrigo insere-se numa linhagem de personalidades portuguesas do 

iluminismo crítico do século XVIII português e europeu, que, tendo vivido um 

longo período no estrangeiro em contato com movimentos políticos e intelectuais 

de grande amplitude, se distinguiram pela formação científica, pela cultura, pelo 

cosmopolitismo, e pela ambição de participar na grande transformação que 

visionavam para o seu país. (SILVA, 1993, p. 39) “No período que vai da queda 

de Pombal em 1777 à Revolução Liberal de 1820, D. Rodrigo de Souza Coutinho 

foi o homem de Estado e o político das Luzes que mais convictamente conduziu 

na via das grandes reformas administrativas e financeiras, e orientou a sua ação 

governativa no sentido da mudança das mentalidades e da reforma das 

instituições, preparando assim a sociedade portuguesa e brasileira para a eclosão 

do liberalismo” (SILVA, 1993, p. 51 - 52). 
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considerando o fato de que não estavam presentes na ocasião o núcleo 

próximo ao príncipe regente e seus principais conselheiros: Araújo 

Azevedo e Rodrigo de Souza Coutinho (RICÚPERO, 2008, p. 4). 

Conforme apresenta Ricúpero,  
 
a abertura dos portos, como outros momentos 

culminantes, foi a confluência de forças profundas, 

de longo prazo, com fatos desencadeadores e seres 

humanos aptos a tirar lição desses fatos e dar-lhe 

expressão por meio de ações. O catalizador foi a 

invasão francesa e o translado da Corte, mas o 

resultado dessa conjunção poderia ter assumido 

formas muito diferentes (RICÙPERO, 2008, p. 6). 

 

O mau tempo que dispersou a frota lusitana e deixou d. João VI em 

salvador, enquanto levou os conselheiros do Regente direto para a capital 

Rio de Janeiro, pode ter sido determinante para a forma como ocorreu o 

ato de abertura dos portos. Ainda assim, a pressão dos acontecimentos e 

a dificuldade encontrada pelas províncias coloniais brasileiras no seu 

desenvolvimento econômico interno não seriam capazes de alterar a 

decisão de franquear os portos. D. João VI, influenciado diretamente por 

Silva Lisboa — expoente nos estudos liberais da obra de Adam Smith no 

Brasil colonial, como já observado —,  
 
atendendo à representação que fizestes subir à 

Minha Real Presença sobre se achar interrompido 

e suspenso o comércio desta Capitania, com grave 

prejuízo dos meus vassalos, e da minha Real 

Fazenda, em razão das críticas e públicas 

circunstâncias da Europa; e querendo dar sobre este 

importante objeto alguma providência pronta e 

capaz de melhorar o progresso de tais danos sou 

servido ordenar, interina e provisoriamente, 

enquanto não consolido um sistema geral que 

efetivamente regule semelhantes matérias 

(CARTA RÉGIA DE ABERTURA DOS PORTOS 

DE 1810  apud GARCIA, 2008, p. 34). 

 

Determinado a elevar a posição política do território colonial 

lusitano, nova sede do governo, eliminando aos poucos as características 

da dominação exploradora ainda fortemente presentes, o príncipe regente 

do trono português instituiu, em seu primeiro ato na América, que seriam 
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admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e 

quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias, 

transportados ou em navios estrangeiros das 

potências que se conservam em paz e harmonia 

com a minha Real Coroa, ou em navios dos meus 

vassalos, pagando por entrada vinte e quatro por 

cento, a saber vinte de direitos grossos e quatro de 

donativo já estabelecido, regulando-se a cobrança 

destes direitos pelas pautas ou aforamentos por que 

até o presente se regulam cada uma das ditas 

Alfândegas, ficando os vinhos, águas ardentes e 

azeites doces, que se denominam molhados, 

pagando o dobro dos direitos que até agora nelas 

satisfaziam (CARTA RÉGIA DE ABERTURA 

DOS PORTOS DE 1810  apud GARCIA, 2008, p. 

34). 

 

Sem especificar os parceiros comerciais aliados de Portugal, e ao 

mesmo tempo limitando tal ato aos Estados que conservavam paz e 

harmonia com a coroa de Bragança, d. João VI estipulou a primeira 

taxação da alfândega brasileira para o comércio direto com outros 

Estados, relativizando, assim, o privilégio até então exclusivo da 

metrópole. Além disso, o texto da Carta Régia, que promovia a abertura 

dos portos, garantiu que não apenas os vassalos de Portugal, 
 
mas também os sobreditos estrangeiros possam 

exportar para os portos que bem lhes parecer a 

benefício do comércio e agricultura, que tanto 

desejo promover, todos e quaisquer gêneros e 

produções coloniais, à exceção do pau-brasil ou 

outros notoriamente estancados, pagando por saída 

os mesmos direitos já estabelecidos nas respectivas 

Capitanias, ficando entretanto como em suspenso, 

e sem vigor todas as Leis, Cartas Régias ou outras 

Ordens que até aqui proibiam neste Estado do 

Brasil o recíproco comércio e navegação entre os 

meus vassalos e estrangeiros. O que tudo assim 

fareis executar com o zelo e atividade que de vós 

espero. Escrita na Bahia aos vinte e oito de janeiro 

de mil oitocentos e oito (CARTA RÉGIA DE 

ABERTURA DOS PORTOS DE 1810 apud 

GARCIA, 2008, p. 34). 
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Tal ato proporcionou uma nova configuração tarifária para a recém 

transladada sede do governo lusitano. Inspirada nos ideais liberais 

clássicos de uma economia a ser desbravada, e que garantia condições 

iguais aos Estados aliados que desejassem negociar no Brasil, a abertura 

dos portos não foi capaz, entretanto, de agradar inteiramente as demandas 

britânicas. Na condição de aliado preferencial, que preservou a segurança 

da corte lusitana frente às ameaças revolucionárias francesas, os ingleses 

reivindicaram condições mais favoráveis aos seus negócios, solicitando, 

com insistência, um porto franco de exclusividade britânica no território 

americano de Portugal (RICÚPERO, 2008, p.12). 

Já no Rio de Janeiro, d. João VI ficou exposto de maneira direta às 

pressões e interesses ingleses por meio de seus representantes no país, 

Strangford e Hill, que pressionaram a corte por um tratado que garantisse 

entre os dois Estados condições preferenciais nas trocas comerciais. A 

abertura de 1808, de acordo com os britânicos,  
 
não podia deixar de causar bom efeito na 

Inglaterra, mas necessariamente produziria 

satisfação ainda maior se tivesse sido autorizada a 

admissão de navios e manufaturas britânicas em 

condições mais vantajosas que as concedidas aos 

navios e mercadorias de outras nações 

(MANCHESTER, 1973, p. 71). 

 

Dois anos mais tarde, em 1810, foram redigidos e implementados dois 

novos acordos entre as monarquias portuguesa e britânica, que definiram 

as bases da estrutura econômica e tarifária brasileira pelos trinta e quatro 

anos que se seguiram. 

Em 19 janeiro de 1810, d. João VI, Príncipe Regente de Portugal, 

e Jorge III, Rei da Grã-Bretanha, representados por seus respectivos 

plenipotenciários: d. Rodrigo de Souza Coutinho19, e Percy Clinton 

Sydney20, promoveram a assinatura do Tratado de aliança e amizade entre 

Portugal e Grã-Bretanha. Ambos os Estados,  

                                                           
19 Conselheiro próximo de d. João VI, era também “Conde de Linhares, Senhor 

de Payalvo, Comendador da Ordem de Cristo, Grã-Cruz das Ordens de S. Bento 

de Aviz e da Torre e Espada, Conselheiro de Estado, Ministro e Secretário de 

Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra” (TRATADO DE ALIANÇA E 

AMIZADE ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud 

GARCIA, 2008, p. 36). 
20 “Lord Visconde e Barão de Strangford, Conselheiro de Sua dita Majestade, do 

seu Conselho Privado, Cavaleiro da Ordem Militar do Banho e Grã-Cruz da 
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convencidos das vantagens que as duas Coroas têm 

tirado da perfeita harmonia e amizade, que entre 

elas subsiste há quatro séculos, de uma maneira 

igualmente honrosa à boa-fé, moderação e justiça 

de ambas as Partes; e reconhecendo os importantes 

e felizes efeitos que a sua mútua aliança tem 

produzido na presente crise, durante a qual Sua 

Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal 

(firmemente unido à causa da Grã-Bretanha, tanto 

pelos seus próprios princípios, como pelo exemplo 

de seus augustos antepassados) tem 

constantemente recebido de Sua Majestade 

Britânica o mais generoso e desinteressado socorro 

e ajuda, tanto em Portugal como nos seus outros 

domínios, determinaram, em benefício de seus 

respectivos Estados e vassalos, fazer um solene 

Tratado de Amizade e Aliança (TRATADO DE 

ALIANÇA E AMIZADE ENTRE PORTUGAL E 

GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 

2008, p. 36). 

 

No texto do acordo, composto por onze artigos definitivos e dois em 

caráter secreto, a relação de amizade e confiança entre os dois Estados é 

frequentemente reafirmada. Entre os principais temas negociados no 

tratado estão: a necessidade de garantir a paz e a estabilidade entre os 

reinos promovendo um sistema de segurança e defesa mútua; o 

reconhecimento exclusivo do direto ao trono português da família de 

Bragança; a permissão para a exploração de recursos naturais em 

território português; auxílio militar naval da Grã-Bretanha; e medidas 

para o controle e fim do tráfico de escravos (TRATADO DE ALIANÇA 

E AMIZADE ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud 

GARCIA, 2008, p. 36). 

No primeiro e segundo artigos do Tratado de aliança e amizade, 

ficou estabelecido entre ambos os Estados que deveria haver 
 
uma perpétua, firme e inalterável amizade, aliança 

defensiva e estrita e inviolável união entre Sua 

                                                           
Ordem Portuguesa da Torre e Espada, e Enviado Extraordinário e Ministro 

Plenipotenciário junto à Corte de Portugal” (TRATADO DE ALIANÇA E 

AMIZADE ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud 

GARCIA, 2008, p. 36). 
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Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, seus 

herdeiros e sucessores, de uma parte, e Sua 

Majestade El-Rei do Reino Unido da Grã-Bretanha 

e Irlanda, seus herdeiros e sucessores, de outra 

parte, e bem assim entre seus respectivos reinos, 

domínios, províncias, países e vassalos; assim 

como que as Altas Partes Contratantes empregarão 

constantemente não só a sua mais séria atenção, 

mas também todos aqueles meios que a Onipotente 

Providência tem posto em seu poder, para 

conservar a tranqüilidade e segurança pública, e 

para sustentar os seus interesses comuns e sua 

mútua defesa e garantia contra qualquer ataque 

hostil (TRATADO DE ALIANÇA E AMIZADE 

ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 

1810 apud GARCIA, 2008, p. 36). 

 

Para garantir essa estabilidade, o acordo ainda impôs que, caso algum dos 

países fosse ameaçado de “um ataque hostil por qualquer potência, a outra 

empregará os mais eficazes e efetivos bons ofícios, tanto para procurar 

prevenir as hostilidades, como para obter justa e completa satisfação em 

favor da parte ofendida” (TRATADO DE ALIANÇA E AMIZADE 

ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 

2008, p. 37). Politicamente, Portugal garantia, desta forma, a estabilidade 

na manutenção de seus domínios ultramarinos por meio da proteção e 

aliança estabelecida com a Grã-Bretanha, já que, além da defesa 

prometida, o tratado ainda determinava à Inglaterra “jamais reconhecer 

como Rei de Portugal algum outro príncipe que não seja o herdeiro e 

legítimo representante da Real Casa de Bragança” (TRATADO DE 

ALIANÇA E AMIZADE ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA 

DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 37). 

Como prova de lealdade e agradecimento pela proteção britânica, 

Portugal concedeu para a Inglaterra 
 
o privilégio de fazer comprar e cortar madeiras para 

construção de navios de guerra nos bosques, 

florestas e matas do Brasil (excetuando nas 

Florestas Reais, que são designadas para uso da 

Marinha portuguesa), juntamente com permissão 

de poder fazer construir, prover ou reparar navios 

de guerra nos portos e baías daquele Império 

(TRATADO DE ALIANÇA E AMIZADE 
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ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 

1810 apud GARCIA, 2008, p. 38).  

 

Tal benefício, garantido por meio do tratado, jamais seria concedido “a 

alguma outra Nação ou Estado, seja qual for”. Além disso, o governo de 

Portugal comprometeu-se a indenizar proprietários de terra e 

comerciantes ingleses que sofreram perdas e prejuízos por conta de atos 

e decisões da corte lusitana em território europeu (TRATADO DE 

ALIANÇA E AMIZADE ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA 

DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 38). 

Como já observado, outro tema que não foi deixado à margem na 

elaboração do tratado era a preocupação da Grã-Bretanha com o fim do 

tráfico de escravos no continente americano. A pressão exercida por esse 

tema afetou fortemente o relacionamento entre os dois Estados desde 

muito cedo, e transferiu-se para o Brasil independente nas primeiras 

décadas do século XIX. O artigo 10° do Tratado de aliança e amizade 

determinava que: 
 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, 

estando plenamente convencido da injustiça e má 

política do comércio de escravos e da grande 

desvantagem que nasce da necessidade de 

introduzir e continuamente renovar uma estranha e 

factícia população para entreter o trabalho e 

indústria nos seus domínios do Sul da América, 

tem resolvido de cooperar com Sua Majestade 

Britânica na causa da humanidade e justiça, 

adotando os mais eficazes meios para conseguir em 

toda a extensão dos seus domínios uma gradual 

abolição do comércio de escravos (TRATADO DE 

ALIANÇA E AMIZADE ENTRE PORTUGAL E 

GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 

2008, p. 39). 

 

A questão do tráfico de escravos, como será analisada ainda por meio de 

documentos oficiais e jornalísticos, percorreu o relacionamento entre 

Brasil e Inglaterra até o momento da ruptura dos tratados de preferência 

comercial, e foi determinante para o fim das negociações com a Inglaterra 

em 1844, visto que, com a intensificação da violência britânica para o 

controle do tráfico, expedida por meio do Bill Alberdeen, o 

relacionamento entre o Estado Brasileiro e Britânico tornou-se cada vez 
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mais tensionado, limitando as possibilidades de um novo acordo, mesmo 

que de âmbito comercial. 

Os demais artigos do Tratado versavam sobre auxílio naval militar 

para a proteção dos domínios lusitanos, e acerca dos detalhes da 

assinatura do acordo. Além disso, nos dois artigos secretos, a Grã-

Bretanha se comprometeu a auxiliar Portugal na conclusão de uma paz 

justa e durável com a “Porta Otomana e as Regências de Argel, Trípoli e 

Túnis, e em geral para com todos os Estados da Costa da Barbaria” 

(TRATADO DE ALIANÇA E AMIZADE ENTRE PORTUGAL E 

GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 39). E também a 

promover a “restituição à Coroa de Portugal dos Territórios de Olivença 

e Jurumenha” (TRATADO DE ALIANÇA E AMIZADE ENTRE 

PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 

39). 

Além do texto desse tratado, outro acordo entre Portugal e Grã-

Bretanha foi assinado no mesmo dia 19 de janeiro de 1810. Mais longo, 

complexo e específico, o Tratado de Comércio e Navegação apresentou a 

intenção oficial de  
 
adotar um sistema liberal de comércio fundado 

sobre as bases de reciprocidade e mútua 

conveniência, que pela descontinuação de certas 

proibições e direitos proibitivos, pudesse procurar 

as mais sólidas vantagens de ambas as Partes, as 

produções e indústria nacionais, e dar ao mesmo 

tempo a devida proteção tanto à renda pública 

como aos interesses do comércio justo e legal 

(TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO 

ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 

1810 apud GARCIA, 2008, p. 41).   

 

Repetindo algumas das principais propostas já estabelecidas pelo texto 

anterior, o Tratado de Comércio e Navegação perpassou por temas como: 

a definição dos privilégios gozados pela Inglaterra enquanto nação mais 

favorecida no relacionamento com Portugal; os direitos dos vassalos 

britânicos em território português; a nomeação e as imunidades de 

cônsules e embaixadores; a jurisdição especial da corte britânica na 
América portuguesa; a definição das taxas de alfândega entre os Estados 

em negociação; as restrições inglesas aos produtos de origem brasileira; 

a criação de um porto franco inglês no Brasil; medidas contra a pirataria; 

e, por fim, a ilimitada duração do tratado com possibilidade de revisão em 

quinze anos (TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE 
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PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 41 

- 50). 

Os primeiros artigos do Tratado retomam a necessidade de uma 

estabilidade política entre Portugal e Inglaterra, e a importância de 

estabelecer uma proteção mútua para a garantia de uma paz perpétua. 

Desta forma, definem os plenipotenciários na negociação que  
 
haverá uma sincera e perpétua amizade entre Sua 

Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e Sua 

Majestade Britânica, e também entre seus herdeiros 

e sucessores, e haverá uma constante e universal 

paz e harmonia entre Ambos, seus herdeiros e 

sucessores, reinos, domínios, províncias, países, 

súditos e vassalos de qualquer qualidade ou 

condição que sejam, sem exceção de pessoa ou 

lugar. E as estipulações deste presente artigo serão, 

com o favor do Todo Poderoso Deus, permanentes 

e perpétuas (TRATADO DE COMÉRCIO E 

NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL E GRÃ-

BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 

41). 

 

A garantia da paz e da estabilidade determinava outros fins para o acordo 

que se propunha realizar em 1810, e sua principal fonte de interesse estava 

centrada em garantir uma “recíproca liberdade de comércio e navegação 

entre os respectivos vassalos das duas Altas Partes Contratantes em todos, 

e em cada um dos territórios, e domínios de qualquer delas” (TRATADO 

DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL E GRÃ-

BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 42). A relação de 

comércio formalizada pelo tratado entre Portugal e Grã-Bretanha 

estabelecia, ainda, a obrigação de ambas as partes em não conceder 

privilégios a outras nações sem que eles fossem imediatamente também 

garantidos ao Estado parte da negociação. Assim, 
 
se algum lugar pertencente a uma ou outra das duas 

Altas Partes Contratantes vier a ser aberto para o 

futuro ao comércio dos vassalos de alguma outra 

potência, será por isso considerado como 

igualmente aberto, e em termos correspondentes, 

aos vassalos da outra Alta Parte Contratante 

(TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO 

ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA 

DE1810 apud GARCIA, 2008, p. 42). 
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No mesmo sentido, definiu-se, no artigo terceiro do tratado, que entre os 

vassalos de ambos os Estados não seriam pagos tributos e impostos 

maiores do que os da nação mais favorecida, e que, portanto, qualquer 

benefício garantido à outra nação, seria automaticamente transferido para 

as partes contratantes do acordo. 

Com relação aos vassalos ingleses e portugueses que residam em 

território estrangeiro, o tratado propôs a reciprocidade na segurança e na 

garantia de suas liberdades e propriedades. No artigo 7°, estipulou-se que 

os vassalos de ambas as partes 
 
terão livre e inquestionável direito de viajar, de 

residir nos territórios ou domínios da outra, de 

ocupar casas ou armazéns, e de dispor da 

propriedade pessoal, de qualquer qualidade ou 

denominação, por venda, doação, troca ou 

testamento, ou por qualquer outro modo, sem que 

se lhe ponha o mais leve impedimento ou 

obstáculo. Eles não serão obrigados a pagar 

tributos ou impostos alguns, debaixo de qualquer 

pretexto que seja, maiores do que aqueles que 

pagam ou possam ser pagos pelos próprios vassalos 

do soberano, em cujos domínios eles residirem. 

Não serão obrigados a servir forçadamente como 

militares, quer por mar, quer por terra. As suas 

casas de habitação, armazéns e todas as partes e 

dependências deles, tanto pertencentes ao seu 

comércio, como à sua residência, serão respeitadas. 

Eles não serão sujeitos a visitas e buscas 

vexatórias, nem se lhes farão exames e inspeções 

arbitrárias dos seus livros, papéis ou contas, 

debaixo do pretexto de ser de autoridade suprema 

do Estado (TRATADO DE COMÉRCIO E 

NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL E GRÃ-

BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 

44). 

   

Além disso, especificamente aos ingleses, o artigo 10° garantiu uma 

jurisdição especial, a partir de um tribunal de justiça próprio, com juízes 

nomeados pelos representantes britânicos no território colonial lusitano. 

Segundo o texto do tratado, “estes juízes julgarão, e decidirão todas as 

causas, que forem levadas perante eles pelos vassalos britânicos, do 

mesmo modo que se praticava antigamente, e a sua autoridade e sentenças 
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serão respeitadas” (TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO 

ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 

2008, p. 45). Tal benefício foi garantido exclusivamente à Inglaterra, que 

passou a gozar de autonomia nos casos de justiça que envolviam seus 

próprios súditos no território colonial português. A reciprocidade dessa 

questão ficou restrita apenas à garantia de que, caso a Grã-Bretanha 

concedesse futuramente tal privilégio à algum outro Estado, seria ele 

também transferido diretamente ao Reino de Portugal. 

Após definir, ainda, as imunidades e privilégios que gozariam os 

embaixadores e cônsules ingleses e portugueses em território estrangeiro, 

bem como a liberdade religiosa aos cidadãos britânicos no Brasil21, o 

tratado avançou na pauta econômica, no sentido de ordenar as tarifas de 

alfândega e as restrições de importação e exportação a serem colocadas 

em prática. Nesse sentido, o artigo 15° determinava que 
 
todos os gêneros, mercadorias e artigos, quaisquer 

que sejam da produção, manufatura, indústria ou 

invenção dos domínios, e vassalos de Sua 

Majestade Britânica, serão admitidos em todos e 

em cada um dos portos e domínios de Sua Alteza 

Real o Príncipe Regente de Portugal, tanto na 

Europa, como na América, África e Ásia, quer 

sejam consignados a vassalos britânicos, quer a 

portugueses, pagando geral e unicamente direitos 

de quinze por cento (TRATADO DE COMÉRCIO 

E NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL E GRÃ-

BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 

47).  

 

A importância conferida pelos plenipotenciários ao texto que estabeleceu 

a tarifa de alfândega dos produtos britânicos na colônia brasileira é 

                                                           
21 No artigo 12°, “Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal declara, e se 

obriga no seu próprio nome, e no de seus herdeiros e sucessores, a que os vassalos 

de Sua Majestade Britânica residentes nos seus territórios e domínios não serão 

perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa da sua religião, 

mas antes terão perfeita liberdade de consciência, e licença para assistirem, e 

celebrarem o serviço divino em honra do Todo Poderoso Deus, quer seja dentro 

de suas casas particulares, quer nas suas particulares igrejas e capelas, que Sua 

Alteza Real agora, e para sempre, graciosamente lhes concede a permissão de 

edificarem e manterem dentro dos seus domínios” (TRATADO DE COMÉRCIO 

E NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud 

GARCIA, 2008, p. 46). 
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evidente também na redação do artigo 16° do tratado, onde as partes 

contratantes garantiram a imposição da tarifa estipulada de maneira 

imediata, mesmo “durante o intervalo entre a troca das ratificações do 

presente Tratado e a promulgação da sobredita pauta” (TRATADO DE 

COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL E GRÃ-

BRETANHA DE1810 apud GARCIA, 2008, p. 47). 

Com relação às trocas comerciais e a receptividade de produtos 

brasileiros em domínios britânicos, entretanto, o acordo firmado entre 

Portugal e Inglaterra não se apresentava tão liberal quanto a proposta 

inicial.  Nos artigos 19° e 20° do tratado foram estabelecidas as restrições 

inglesas à produção colonial brasileira, o que determinou a insatisfação 

da classe latifundiária que passou a ser parte diretamente interessada na 

posterior ruptura dos acordos. A negociação luso-britânica definiu 

inicialmente que 
 
Sua Majestade Britânica pela sua parte, e em seu 

próprio nome, e no de seus herdeiros e sucessores, 

promete e se obriga a que todos os gêneros, 

mercadorias e artigos quaisquer da produção, 

manufatura, indústria ou invenção dos domínios ou 

dos vassalos de Sua Alteza Real o Príncipe Regente 

de Portugal serão recebidos e admitidos em todos e 

em cada um dos portos e domínios de Sua 

Majestade Britânica, pagando geral e unicamente 

os mesmos direitos que pagam pelos mesmos 

artigos os vassalos da nação mais favorecida 

(TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO 

ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 

1810 apud GARCIA, 2008, p. 48). 

   

Entretanto,  
como há alguns artigos da criação e produção do 

Brasil que são excluídos dos mercados e do 

consumo interior dos domínios britânicos, tais 

como o açúcar, café e outros artigos, semelhantes 

ao produto das colônias britânicas; Sua Majestade 

Britânica querendo favorecer e proteger (quanto é 

possível) o comércio dos vassalos de Sua Alteza 

Real o Príncipe Regente de Portugal, consente, e 

permite, que os ditos artigos, assim como todos os 

outros da criação e produção do Brasil, e de todas 

as outras partes dos domínios portugueses, possam 

ser recebidos e guardados em armazéns em todos 
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os portos dos seus domínios que forem designados 

pela Lei por warehousing ports para semelhantes 

artigos, a fim de serem reexportados, debaixo da 

devida regulação, isentos dos maiores direitos, com 

que seriam carregados se fossem destinados para o 

consumo dentro dos domínios britânicos, e 

somente sujeitos aos direitos reduzidos e despesas 

de reexportação e guarda nos armazéns 

(TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO 

ENTRE PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 

1810 apud GARCIA, 2008, p. 49). 

 

Assim, obteve a Grã-Bretanha, com o acordo finalizado, a garantia 

de que seus produtos fossem recebidos em território brasileiro com a 

reduzida taxação de 15%, menor, inclusive, do que tarifa paga pela 

metrópole portuguesa, de 16%. Além disso, evitavam os ingleses a 

comprometer-se com a importação do café, açúcar e algodão brasileiros, 

que por concorrerem diretamente com a produção colonial britânica, 

apenas poderiam chegar ao território inglês para subsequente 

reexportação, e não para o consumo dentro do Estado22. 

Por fim, garantiu-se também à Grã-Bretanha o privilégio de contar 

com um porto franco em território brasileiro, localizado na província de 

Santa Catarina. A decisão de franquear um porto em território colonial 

português já vinha sendo discutida ainda antes da assinatura do Tratado, 

com o objetivo de oportunizar para a região uma dinâmica de distribuição 

dos produtos ingleses para o restante do continente americano, com a 

anuência dos governantes coloniais espanhóis. Para tal objetivo, a 

geografia da região da Ilha de Santa Catarina foi estratégica aos 

mercadores ingleses, visto que se configura enquanto último ponto 

possível de ancoragem ao sul do território brasileiro, o mais próximo 

possível da Bacia do Prata (RICUPERO, 2008, p. 24). 

                                                           
22 Como contrapartida, o tratado determina que “Sua Alteza Real o Príncipe 

Regente de Portugal se reserva o direito de impor pesados e até proibitivos 

direitos sobre todos os artigos conhecidos pelo nome de gêneros das Índias 

Orientais britânicas e de produções das Índias Ocidentais, tais como o açúcar e 

café, que não podem ser admitidos para o consumo nos domínios portugueses, 

por causa do mesmo princípio de polícia colonial, que impede a livre admissão 

nos domínios britânicos de correspondentes artigos da produção do Brasil 

(TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL E GRÃ-

BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 49). 
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O tratado de navegação e comércio, assinado em 1810, refletiu em 

sua estrutura a necessidade da reciprocidade em seus artigos, sem, 

entretanto, garantir efetivamente as mesmas condições de favorecimento 

a ambos os Estados. Com um texto que permitia interpretações 

divergentes, e que não definiu de maneira objetiva os moldes das relações 

entre Portugal e Inglaterra, a Grã-Bretanha acabou por sair da negociação 

favorecida com a redução das tarifas de chegada de suas manufaturas na 

América Portuguesa, com a restrição dos principais produtos agrários 

coloniais brasileiros em seu mercado consumidor, com o direito de 

manter uma corte de justiça especial aos seus vassalos no Brasil, e, 

sobretudo, pela garantia da transferência dos benefícios dados à nação 

mais favorecida pelo Reino de Portugal. 

Assinado pelos representantes brasileiro e inglês na negociação, 

Conde de Linhares e Lord Strangford, o Tratado de Comércio e 

Navegação foi estipulado sem prazo de validade, “ilimitado enquanto à 

sua duração” (TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE 

PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 

52). Ambas as partes se comprometeram, assim, a admitir que 
 
as obrigações e condições expressadas e contidas 

nele serão perpétuas e imutáveis; e que não serão 

mudadas ou alteradas de modo algum no caso que 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, 

seus herdeiros ou sucessores, tornem a estabelecer 

a sede da Monarquia portuguesa nos domínios 

europeus desta Coroa (TRATADO DE 

COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE 

PORTUGAL E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud 

GARCIA, 2008, p. 52). 

 

Entretanto, definiu-se, no artigo 33° do tratado, que, passados quinze anos 

da data de ratificação, as partes contratantes poderiam retomar as 

discussões e estipular “aquelas emendas ou adições que os verdadeiros 

interesses dos seus respectivos vassalos possam parecer requerer” 

(TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL 

E GRÃ-BRETANHA DE 1810 apud GARCIA, 2008, p. 52). Desta 

forma, as condições estabelecidas em 1810 seriam mantidas até, pelo 

menos, o ano de 1825, quando as negociações para revisão do tratado 

seriam iniciadas.  

Mantido até 1827, contanto os dois anos em que a negociação para 

a revisão do tratado foi realizada, o acordo de preferência comercial inglês 

imobilizou a arrecadação de tributos no Brasil, que tinha nas receitas de 
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alfândega sua principal fonte. Após 1827, um novo tratado foi celebrado, 

dessa vez sem o filtro português, mas entre o já independente Brasil e a 

Grã-Bretanha, que foi capaz de manter, por mais alguns anos, grande 

parte dos benefícios já consolidados anteriormente. 

Entre a assinatura do primeiro Tratado de Comércio e Navegação, 

em 1810, e sua posterior renovação, em 1827, diversos outros acordos 

foram negociados e ratificados por d. João VI, até 1821, e por d. Pedro I, 

a partir do ano da independência. Exemplo disso é a Convenção com a 

Grã-Bretanha sobre o tráfico de escravos, assinada em 1817; as cartas de 

reconhecimento da emancipação política brasileira, entre 1822 e 1825; os 

pedidos de empréstimo realizados no estrangeiro; e a Convenção com a 

Grã-Bretanha para abolir o tráfico de escravos, em 1826. Entre outros 

assuntos e questões internacionais das quais o novo Estado brasileiro teve 

de enfrentar, destacam-se a anexação e a guerra da Cisplatina, e as 

tratativas para sucessão do trono português, vago após o falecimento de 

d. João VI, em Portugal. 

Findado o prazo que estipulou a revisão do texto do tratado e, tendo 

em “vista as novas circunstâncias que nasceram da separação do Império 

do Brasil e sua Independência do Reino de Portugal”, d. Pedro I, 

Imperador do Brasil, e Jorge IV, Rei da Grã-Bretanha, iniciaram os 

esforços de negociação para a manutenção das condições já estabelecidas. 

Para isso, determinaram como plenipotenciários: Marquês de Queluz23, 

Visconde de S. Leopoldo24 e Marquês de Maceió25 pelo lado brasileiro; e 

Robert Gordon, “enviado extraordinário e ministro plenipotenciário 

inglês junto à Corte do Império do Brasil” (TRATADO DE AMIZADE, 

                                                           
23 Membro do “Conselho de Estado, Senador do Império, Grã-Cruz da Ordem 

Imperial do Cruzeiro, Comendador da ordem de Cristo, Ministro e Secretário de 

Estado dos Negócios Estrangeiros” (TRATADO DE AMIZADE, 

NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO COM A GRÃ-BRETANHA DE 1827 apud 

GARCIA, 2008, p. 106) 
24 Membro do “Conselho de Estado, Grande, e Senador do Império, Oficial da 

Ordem Imperial do Cruzeiro, Cavaleiro da de Cristo, Ministro e Secretário de 

Estado dos Negócios do Império” (TRATADO DE AMIZADE, NAVEGAÇÃO 

E COMÉRCIO COM A GRÃ-BRETANHA DE 1827 apud GARCIA, 2008, p. 

106) 
25 Membro do “Conselho, Gentil-Homem da Imperial Câmara, Oficial da Ordem 

Imperial do Cruzeiro, Comendador da de Cristo, Cavaleiro da Torre e Espada, e 

de S. João de Jerusalém, Tenente-Coronel do Estado-Maior do Exército, Ministro 

e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha (TRATADO DE AMIZADE, 

NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO COM A GRÃ-BRETANHA DE 1827 apud 

GARCIA, 2008, p. 106). 
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NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO COM A GRÃ-BRETANHA DE 1827 

apud GARCIA, 2008, p. 106). As tratativas ocorreram de forma 

relativamente rápidas, pois, como será apreciado posteriormente, tanto d. 

Pedro I como José Bonifácio percebiam o relacionamento político com a 

Inglaterra como um meio de garantir a estabilidade do regime, além de 

assegurar uma parceria comercial mais estreita e de aliança com o 

governo britânico na América Latina (RODRIGUES, 1975, p. 25). 

Assinado em 17 de agosto de 1827, o Tratado de Amizade, 

Navegação e Comércio com a Grã-Bretanha foi organizado em vinte e 

nove artigos de variadas temáticas. Assim como nos acordos anteriores, 

ainda é presente a preocupação dos Estados em fomentar uma “constante 

paz e perpétua amizade” (TRATADO DE AMIZADE, NAVEGAÇÃO E 

COMÉRCIO COM A GRÃ-BRETANHA DE 1827 apud GARCIA, 

2008, p. 106) entre os governos, sucessores, súditos e territórios. Além 

disso, foram reforçados no novo texto os princípios de reciprocidade que 

regem a atividade consular, seus privilégios e imunidades, com o objetivo 

maior de facilitar o comércio entre os países26.  

O novo acordo buscava explicitar os direitos individuais dos 

súditos de ambos os países que residam no estrangeiro. Enquanto o artigo 

4° do tratado versava sobre a garantia da liberdade de religião, o artigo 5° 

foi direcionado exclusivamente para a propriedade privada. De acordo 

com o texto,  
 
os súditos de qualquer das Altas Partes 

Contratantes poderão dispor livremente das suas 

propriedades por venda, troca, doação, testamento 

ou por outra qualquer maneira, sem que se lhes 

oponha obstáculo ou impedimento algum; suas 

casas, propriedades e efeitos serão protegidos e 

respeitados, sendo que não lhes serão tomados 

                                                           
26 De acordo com o texto do tratado, “os Cônsules e Vice-Cônsules de ambas as 

nações exercitarão, cada um no seu respectivo lugar, a autoridade de árbitros nas 

dúvidas que nascem entre os súditos, mestres e tripulações dos navios das suas 

respectivas nações, sem a intervenção das autoridades territoriais, senão quando 

a tranqüilidade pública exigir esta intervenção, ou as partes a requererem, 

intentando as suas causas perante os tribunais do país em que estas dúvidas 

nascerem. Da mesma sorte exercitarão o direito de administrarem as propriedades 

dos súditos da sua nação que falecerem ab intestato, a benefício dos legítimos 

herdeiros da dita propriedade e dos credores à herança, tanto quanto o admitirem 

as leis dos países respectivos (TRATADO DE AMIZADE, NAVEGAÇÃO E 

COMÉRCIO COM A GRÃ-BRETANHA DE 1827 apud GARCIA, 2008, 107). 
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contra a sua vontade por autoridade alguma 

(TRATADO DE AMIZADE, NAVEGAÇÃO E 

COMÉRCIO COM A GRÃ-BRETANHA DE 

1827 apud GARCIA, 2008, p. 107). 

 

Apesar de propor oportunizar aos estrangeiros de ambos os 

Estados condições sociais de caráter igualitário, onde os direitos dos 

súditos seriam os mesmos dos nacionais, o Tratado de 1827 manteve, de 

forma mais clara e evidente que o anterior, a jurisdição especial inglesa 

no Brasil, para os casos de julgamento envolvendo cidadãos britânicos. O 

artigo 6° do acordo determinava que 
  
tendo a Constituição do Império abolido todas as 

jurisdições particulares, convém-se em que o lugar 

de juiz conservador da nação inglesa subsistirá só 

até que se estabeleça algum substituto satisfatório 

em lugar daquela jurisdição, que possa assegurar 

igualmente proteção às pessoas e à propriedade dos 

súditos de Sua Majestade Britânica. Fica, contudo, 

entendido que os súditos de Sua Majestade 

Britânica gozarão no Brasil dos mesmos direitos e 

vantagens de que gozam os súditos brasileiros nas 

suas causas, tanto cíveis como criminais; que eles 

não poderão ser presos sem culpa formada, e sem 

ordem assinada por autoridade legítima, exceto em 

casos de flagrante delito; e que as suas pessoas 

serão livres de prisão em todos os casos em que a 

lei admite fianças (TRATADO DE AMIZADE, 

NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO COM A GRÃ-

BRETANHA DE 1827 apud GARCIA, 2008, p. 

107). 

 

O direito britânico de nomear seus próprios juízes especiais para dar 

atenção aos casos de litígio envolvendo os súditos ingleses no Brasil não 

foi, assim como no tratado anterior, objeto de reciprocidade. Manteve-se 

no texto a necessidade do privilégio inglês, em território brasileiro, sem, 

entretanto, a condicionante anterior que garantia ao Brasil obter o mesmo 

direito em território britânico, caso ele fosse conferido, em algum 
momento, a qualquer outra nação. 

Apesar de retomar temas como a necessidade da manutenção da 

paz e do bom relacionamento entre os Estados, das definições e 

determinações da atividade consular e, ainda, de questões voltadas ao 

combate do contrabando de guerra e da pirataria, com normatizações para 
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as embarcações, a tônica do novo acordo era essencialmente comercial. 

Ao longo do texto ratificado, são frequentes as menções ao livre comércio 

e a atividade econômica, como no artigo 10°, por exemplo, onde ficou 

estabelecido que  
 
haverá recíproca liberdade de comércio e 

navegação entre os súditos respectivos das Altas 

Partes Contratantes em navios de ambas as nações, 

e em todos e quaisquer portos, cidades e territórios 

pertencentes às mesmas Altas Partes Contratantes, 

exceto naqueles que são positivamente vedados a 

toda a nação estrangeira. Fica, contudo, entendido 

que, uma vez que quaisquer destes portos vedados 

forem abertos ao comércio de qualquer outra 

nação, ficará desde logo o dito porto franqueado 

aos súditos das Altas Partes Contratantes debaixo 

das mesmas condições (TRATADO DE 

AMIZADE, NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO COM 

A GRÃ-BRETANHA DE 1827 apud GARCIA, 

2008, p. 108). 

 

Sobre o âmbito internacional, buscando regular também o relacionamento 

com outros países de interesse comercial, o artigo 13° estipulou que “os 

súditos de cada um dos soberanos dentro dos domínios do outro terão 

liberdade de comercializar com outras nações em toda e qualquer 

qualidade de gêneros e mercadorias” (TRATADO DE AMIZADE, 

NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO COM A GRÃ-BRETANHA DE 1827 

apud GARCIA, 2008, p. 108). 

Entretanto, o componente do tratado que, de fato, mais colocava o 

Império do Brasil em termos desiguais no relacionamento com a 

Inglaterra estava diretamente relacionado às tarifas de importação dos 

produtos ingleses, mantidas em 15%, e a impossibilidade de entrada dos 

produtos brasileiros no mercado consumidor britânico. Acerca dessa 

questão, o artigo 19° do Tratado de 1827 definiu, mais uma vez, que 
 
todos os gêneros, mercadorias e artigos quaisquer 

que sejam de produção ou manufatura dos 

territórios de Sua Majestade Britânica, assim dos 

seus portos da Europa como das suas colônias, que 

se acham abertos ao comércio estrangeiro, podem 

ser livremente importados para consumo em todos 

e cada um dos portos do Império do Brasil, sendo 

consignados a quem quer que for, pagando geral e 
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unicamente direitos que não excedam quinze por 

cento conforme o valor que lhes é dado na pauta 

das avaliações das alfândegas, sendo esta pauta 

promulgada em todos os portos do Império onde há 

ou houver alfândegas (TRATADO DE 

AMIZADE, NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO COM 

A GRÃ-BRETANHA DE 1827 apud GARCIA, 

2008, p. 110). 

 

Aos produtos brasileiros de capacidade para exportação, como o açúcar, 

algodão e café, entretanto, o acordo restringiu mais uma vez o seu 

comércio para o mercado consumidor britânico, sobretudo por 

configurarem uma concorrência direta às produções agrícolas gestadas 

nas colônias da Grã-Bretanha pelo mundo. 

Nesse sentido, a redação do artigo 22°, após estipular que as 

importações britânicas de produtos brasileiros teriam taxação similar às 

praticadas por outras nações, impõe restrições claras a principal atividade 

econômica do Brasil. De acordo com o texto, 
 
Havendo certos artigos da produção do Brasil, os 

quais são sujeitos a maiores direitos, quando são 

admitidos para consumo no Reino Unido, do que 

se paga por semelhantes artigos da produção das 

colônias britânicas, Sua Majestade Britânica 

convém em que esses artigos possam ser guardados 

em armazéns sem pagarem os direitos de consumo, 

para serem reexportados segundo a lei; e não serão 

sujeitos a outros quaisquer ou maiores direitos 

sobre a dita arrecadação e exportação do que 

aqueles que são, ou vierem a serem, impostos sobre 

semelhantes artigos da produção de colônias 

britânicas, assim arrecadados e reexportados 

(TRATADO DE AMIZADE, NAVEGAÇÃO E 

COMÉRCIO COM A GRÃ-BRETANHA DE 

1827 apud GARCIA, 2008, p. 111). 

 

Assim, ainda que os produtos brasileiros pudessem ser recebidos e 

armazenados em portos estrangeiros, como no caso da Grã-Bretanha, seu 

consumo não poderia ser destinado ao mercado inglês. Ao contrário, 

seriam obrigatoriamente reexportados, sem que fosse possível estabelecer 

uma concorrência que permitisse ao Brasil um mercado maior de 

consumo, diante do protecionismo exercido pela Inglaterra em suas 

colônias. 
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Além do aspecto econômico e regulatório que o tratado impôs às 

relações entre ambos os Estados, outra questão, que em princípio não 

exerceria tanto peso nas negociações, mas que posteriormente foi objeto 

de litigio no processo de ruptura, diz respeito à data de validade do acordo. 

Assim como o texto ratificado em 1810, a renovação de 1827 determinou, 

em seu artigo 28°, o prazo de quinze anos para a manutenção das 

condições negociadas. Após passado tal período, seria possível para 

qualquer uma das partes contratantes comunicar a intenção de 

encerramento do acordo, para que, então, novas rodadas de negociação 

pudessem ser iniciadas. O artigo que definiu o prazo, estabeleceu que 
 
as Altas Partes Contratantes convêm em que as 

estipulações contidas no presente Tratado 

continuem em vigor pelo espaço de quinze anos, 

que principiarão a decorrer desde a troca das 

ratificações deste Tratado, e por mais tempo até 

que uma ou outra das Altas Partes Contratantes dê 

parte da sua terminação. No qual caso este Tratado 

se acabará no fim de dois anos depois da data da 

dita parte (TRATADO DE AMIZADE, 

NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO COM A GRÃ-

BRETANHA DE 1827 apud GARCIA, 2008, p. 

112). 

 

Passado o período estipulado pelo artigo, em 1840 o governo imperial 

brasileiro optou pelo encerramento do acordo e comunicou à Grã-

Bretanha que não mais aceitaria as condições ratificadas após o ano de 

1842. Como será possível verificar posteriormente, a interpretação 

brasileira do artigo 28° não foi capaz de convencer os representantes 

britânicos sobre o fim do tratado antes de 1844, o que garantiu a 

manutenção das determinações por mais dois anos. 

Este sistema de tratados entre Grã-Bretanha e Portugal; Portugal e 

Brasil; e Grã-Bretanha e Brasil, iniciado com o movimento de proibição 

da atividade industrial da América portuguesa, e que reflete a lógica de 

subordinação econômica do Estado brasileiro, imobilizou o país em seus 

primeiros momentos de independência. A arrecadação financeira do 

Império ficou gravemente reduzida entre os anos de vigência do acordo, 

visto que o principal controle de impostos exercido na época era derivado 

das casas de alfândega. Além disso, precisou o Brasil, entre os sistemas 

colonial e imperial, de trinta e quatro anos para reunir as condições 

necessárias de executar um rompimento efetivo com a ingerência 

britânica em seus assuntos internos, por meio dos tratados firmados. 
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2.3 Considerações parciais 

 

O mais longo período da história já experimentado pelo Brasil, em 

termos políticos, desde as primeiras expedições colonizadoras da 

península ibérica, no século XV, foi, sem sombra de dúvidas, 

fundamentado na condição de colônia portuguesa. Neste processo, 

iniciado com o descobrimento do novo território pelos navegadores 

ibéricos, a América portuguesa, enquanto espaço geopolítico, foi 

instrumentalizada, em parte, pela Europa pré-capitalista como fonte de 

exploração para o acumulo de capitais e recursos. No decorrer dos 

séculos, o sistema produtivo implantado na colônia brasileira foi sendo 

adaptado às demandas externas e, também, às condições da produção 

agrícola local. Os ciclos econômicos do açúcar, tabaco, algodão, minérios 

e do café, serviram exclusivamente à lógica da elite agrária exportadora, 

e não foram capazes de estabelecer, antes do início do século XIX, um 

mercado consumidor interno sólido e com uma dinâmica política própria, 

desvinculada da metrópole lusitana. Somado a isso, o sistema produtivo 

de base escravagista inseriu na sociedade colonial um alto número de 

negros escravizados, vindos do continente africano em condições 

desumanas para servir aos proprietários de terra, e trabalhar como motor 

econômico, sobretudo da produção agrícola. O legado desse sistema 

político, econômico e social que durou cerca de trezentos anos, perpassou 

a determinação da elevação da condição de colônia para a de Reino Unido 

de Portugal, e também não se extinguiu após a Declaração de 

Independência, em 1822 (PRADO JR, 2011).  

As assinaturas dos Tratados preferenciais com a Inglaterra, tanto 

pelo intermédio da metrópole, quanto após a independência, revelam o 

caráter de imobilidade da política brasileira frente aos interesses 

britânicos entre o final do século XVIII e início do XIX. A proibição da 

implementação de manufaturas no território colonial lusitano, expressa 

em decreto da Corte de Bragança em 1785, apontou para o objetivo de 

limitar a atividade econômica colonial aos interesses agrários de 

exportação, aos quais a elite rural brasileira e a classe política de Portugal 

estavam estreitamente vinculadas. Além disso, coibia-se, assim, qualquer 

iniciativa que pudesse, no médio e longo prazos, promover uma 

concorrência à já robusta produção industrial britânica. Com a 

transferência da sede do governo, a necessidade de abrir os portos e 

promover acordos comerciais que inserissem o Brasil na lógica 

econômica europeia, enquanto fornecedor de produtos primários e com 

um mercado interno potencialmente inexplorado, tornou-se latente. Entre 

1808 e 1810, d. João VI estabeleceu a abertura dos portos às nações 
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amigas de Portugal, e garantiu para a Inglaterra, sua principal aliada, 

condições de preferência comercial maiores do que as próprias gozadas 

pelos portugueses (GARCIA, 2008).  

Mesmo que independente, os tratados continuaram a vigorar na 

colônia portuguesa pelo prazo estipulado de quinze anos. Neste período, 

a reduzida tarifa de alfândega imposta pelos acordos não permitiu, após a 

independência, ao novo Estado estabelecer uma arrecadação financeira 

mais sólida ao regime Imperial, e manteve como benefícios à Grã-

Bretanha a manutenção dos juizados especiais que atendiam as demandas 

de justiça próprias dos vassalos ingleses aqui estabelecidos. Além disso, 

o sistema de tratados impunha a proibição da exportação para consumo 

dos artigos brasileiros no mercado britânico, com a justificativa da 

proteção à produção colonial inglesa. 

Findado o prazo de validade estipulado, em 1827 negociou-se, 

entre Brasil e Grã-Bretanha, a renovação das condições de 1810. O 

Império brasileiro, ainda na busca pelo reconhecimento da 

independência, com um grave rombo fiscal, e diversos empréstimos 

realizados com a Inglaterra, não foi capaz de dar conta do processo de 

ruptura dos tratados, mesmo com o tímido descontentamento de parte da 

classe política interna. Dessa forma, com o tratado renovado, o governo 

brasileiro subjugou-se aos interesses britânicos por mais quinze anos. 

Vejamos, então, no capítulo seguinte, quais foram as condições do Estado 

imperial entre os anos da assinatura do tratado, em 1810, de sua 

renovação, em 1827, e da posterior ruptura, em 1844, no sentido de 

compreender que fatores permitiram ao Brasil demonstrar, por meio da 

política externa, sua insatisfação com a Grã-Bretanha e com os tratados 

de preferência comercial em vigor. 
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3. ESTRATÉGIAS POLÍTICAS NAS INSTITUIÇÕES E 

GRUPOS DE INTERESSE NO BRASIL PÓS-INDEPENDÊNCIA 

 
Com o intuito de compreender o processo de formação do Estado 

brasileiro pós-independência, o presente capítulo busca nas categorias de 

análise da APE, e na literatura historiográfica e sócio-política do período 

em questão, uma interpretação sobre o processo de institucionalização e 

abertura das discussões políticas nacionais em distintos âmbitos da 

sociedade. Geralmente, voltados para análises recentes, os estudos de 

Análise de Política Externa propõem diversos caminhos possíveis para 

avaliar a forma como é constituído o processo de formulação e de tomada 

de decisão das elites governantes. Dentre as distintas possibilidades de 

investigação disponíveis, destacam-se neste estudo três principais 

elementos de análise: a formação e o grau de autonomia gozado pela 

imprensa periódica em diálogo com uma pretensa opinião pública capaz 

de pressionar as lideranças governantes; as tomadas de decisão e a forma 

de governar de cada liderança política, que determinou as decisões no 

âmbito externo; e, por fim, o arranjo estrutural das instituições internas e 

a autonomia gozada por elas diante dos embates em oposição. Neste 

sentido, a partir das investigações sobre a imprensa brasileira no século 

XIX, das decisões dos governantes nos anos iniciais do Império, e do 

processo de formação e estruturação das instituições públicas brasileiras 

no pós-independência, os três referenciais teóricos mencionados serão 

preenchidos para conduzir a narrativa do processo histórico aqui 

estudado, que garantiu ao Brasil as condições necessárias para romper 

com a Inglaterra no âmbito das preferências comerciais. 

 

3.1 Entre a censura e a oposição vigiada: o processo de formação 

da imprensa no Brasil imperial 

 

Enquanto categoria de análise para estudos de Política Externa, a 

imprensa e a opinião pública, na qualidade de mecanismos detentores de 

influência nos processos de formulação e tomada de decisão, passaram a 

receber maior atenção dos pesquisadores da área muito recentemente. 

Ainda que o meio jornalístico seja objeto de estudo em diversos ramos da 

ciência, para as Relações Internacionais esta variável de observação 

surgiu apenas atrelada às publicações do campo da Análise de Política 

Externa. Isso porque, em grande medida, a teorização sobre a política 

internacional desenvolveu-se estritamente vinculada à percepção do 

Estado como ator unitário, e pouco enfoque foi conferido, em um 
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primeiro momento, aos processos internos das unidades políticas que 

atuavam no sistema internacional (RUIVO, 2015, p. 15). 

A partir do desenvolvimento da teorização da APE, sobretudo na 

década de 1980, diversos estudos passaram a focalizar olhares para dentro 

do Estado, e identificar nele os núcleos de influência que determinavam 

ou motivavam as ações políticas no plano internacional. No sentido de 

abrir a “caixa-preta” do Estado, as pesquisas passaram a relacionar os 

ambientes doméstico e externo das unidades políticas como forças de 

motivação na formulação de suas agendas. Neste sentido, concebeu-se 

que “a política externa de um Estado é feita e realizada em um ambiente 

complexo, tanto nacional quanto internacionalmente e seus resultados 

surgem a partir de trabalhos de coligações domésticas com atores e grupos 

internacionais” (RUIVO, 2015, p. 16). Tal fato revela a pluralidade e 

complexidade dos processos estudados, e estabelece um modelo de 

análise multinível e multifacetado para o campo teórico. 

No caso das forças midiáticas, o papel desempenhado por elas no 

ambiente político dos Estados passou a ser mais frequentemente 

considerado a partir de análises sobre a capacidade de pressão exercida 

pelo meio. De acordo com Miller,  
 
The literatures on media influence, public opinion, 

and international relations were studied for clues 

about what pressure is. It was found that the term 

was used regularly, and the manner of its use 

appeared reasonably consistent — the meanings 

associated with it all seemed to cluster around a set 

of actions or qualities that people ‘naturally’ 

associated with pressure. [...] In short, there 

appeared to be a generally accepted understanding 

of when the executive was under pressure, and 

when pressure was being exerted (MILLER, 2007, 

p. 1). 

 

Boa parte das pesquisas realizadas a partir desta perspectiva, 

entretanto, estiveram voltadas, com bastante frequência, para temas 

contemporâneos, em que a mídia exerceu clara e substantiva influência 

global diante do sistema liberal, por controlar os meios de informação e 

comunicação disponíveis. Na presente proposta, entretanto, que versa 

acerca dos anos iniciais do desenvolvimento desse setor social, sobretudo 

em um país ainda fortemente sustentado por práticas colonialistas, 

necessário se faz avaliar, ainda, o ambiente da época, e considerar as 

excentricidades e as diferenças existentes. 
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Para isso, o estudo pretendido busca na historiografia disponível 

os temas que compõem a categoria de análise da prática jornalística no 

processo em questão. Temas como a forma de estruturação dos mercados 

midiáticos, incluindo o grau de circulação dos periódicos na população; a 

capacidade de profissionalização da atividade midiática; e os níveis de 

interação entre esta classe com intervenções e ingerências estatais servem 

como substância para a compreensão do âmbito interno que condiciona a 

relação de pressão entre a mídia e a política externa (HALLIN; 

MANCINI, 2004, p. 296). Desta forma, podem, estes fatores, auxiliar em 

um entendimento mais atento e situado sobre a forma como os atores 

nacionais se comportaram e atuaram no âmbito interno e externo 

brasileiro. 

Da análise comportamental sobre o núcleo midiático, possível 

detentor de influência e pressão sobre os temas de política externa, 

emerge também a reflexão sobre a constituição de uma opinião pública 

coesa como fonte de interesses dentro dos Estados27. No âmbito das 

Ciências Sociais, e também das Relações Internacionais, especificamente, 

a utilização do termo é repleta de ambiguidades e indefinições, tendo em 

vista a dificuldade de identificação de uma opinião pública enquanto 

coletividade constituída de coerência e solidez. De acordo com Martins e 

Luca, a expressão em questão é “polissêmica e também polêmica”, pois 

“há quem a tome de forma literal como personagem ou agente histórico 

dotado de vontade, tendência e iniciativas próprias. Porém, trata-se, antes 

de tudo, de palavras”28 (MARTINS; LUCA, 2008, p. 33), e necessário se 

                                                           
27 “O estudo da opinião pública e sua relação com a política externa surgiu nos 

Estados Unidos na Década de 1940, com a preocupação de entender qual papel o 

país deveria ocupar com o fim da II Guerra Mundial, assumindo uma postura 

internacionalista mais atuante, buscando a preservação de sua liderança no 

cenário internacional ou um comportamento isolacionista. Após esse período, 

uma segunda fase desse estudo tem início durante o prolongamento da Guerra do 

Vietnã, quando o questionamento era acerca das premissas, descobertas e 

proposições da análise de opinião pública do período” (RUIVO, 2015, p. 16). 
28 Segundo Martins e Luca, a opinião pública “tinha dois sentidos básicos na 

época de seu surgimento. Ou era vista como ‘rainha do mundo’, fruto da 

elaboração dos sábios ilustrados e enciclopedistas, como sinônimo da soberania 

da razão, isto é, uma simbiose entre o reino da opinião e a república das letras. 

Ou então, num sentido mais jacobino ou revolucionário, afirmada como resultado 

da vontade da maioria de um povo, que se expressava através da participação de 

setores da sociedade em agremiações e organizações políticas, ou seja, vinculada 

à ideia de democracia direta. A primeira concepção era criticada como 
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faz considerar, portanto, para além da conceituação literal, como este 

aspecto se configurou na vida social brasileira com suas particularidades. 

Vejamos, então, de que forma se constituiu, no Brasil pós-independência, 

as relações entre mídia, opinião pública e política externa. 

O surgimento da imprensa periódica brasileira ocorreu como parte 

de um movimento oficial, financiado e gerido, em seu princípio, pela 

coroa portuguesa. A partir da chegada da corte de d. João VI ao Rio de 

Janeiro, em 1808, deu-se início a um processo de produção jornalística 

que ainda se manifestava exclusivamente motivado e vinculado às 

questões políticas europeias, e pouco respondiam àquilo que era de 

interesse das elites que já residiam em território brasileiro (SODRÉ, 1999, 

p. 20). Boa parte desses jornais29, no início do século XIX, tinham caráter 

eminentemente artesanais em sua produção, e refletiam, em grande 

medida, opiniões e interesses do governo e de editores vinculados ao 

Estado, responsáveis pela censura, publicação e circulação na sociedade 

brasileira. As publicações inseridas em periódicos eram, geralmente, 

inspiradas e retiradas dos próprios jornais europeus, sobretudo da Gazeta, 

de Lisboa, e outros jornais ingleses.  

Diante dessas circunstancias, havia, socialmente, segundo Sodré, 

certo grau de insatisfação com o viés político proporcionado pela 

imprensa oficial em seus primeiros anos, mas a dificuldade de expressá-

la publicamente imobilizava parte das restritas iniciativas autônomas que 

foram exitosas apenas posteriormente. Nesta fase da produção jornalística 

brasileira, os periódicos, antes de serem distribuídos para a circulação 

social, passavam pela leitura e revisão de “Conde Linhares e, depois, pelo 

                                                           
aristocrática e, a segunda, como matemática (a soberania da maioria)” 

(MARTINS; LUCA, 2008, p. 33 - 34). 
29 O primeiro jornal brasileiro, financiado a partir de iniciativas oficiais, foi a 

Gazeta do Rio de Janeiro, de 1808. De caráter exclusivamente amigável ao 

Império, suas páginas não se voltavam “às efervescências da democracia, nem à 

exposição de agravos” do regime (SODRÉ, 1999, p. 20). Ainda no mesmo ano, 

motivado pela insatisfação das publicações oficiais, Hipólito da Costa lançou o 

Correio Brasiliense, produzido em Londres e distribuído clandestinamente no 

Brasil “dada a dificuldade de publicar obras periódicas no Brasil, já pela censura 

prévia, já pelos perigos a que os redatores se exporiam, falando livremente das 

ações dos homens poderosos” (COSTA apud SODRÉ, 1999, p. 20). Segundo 

Morel, foi este o periódico que inaugurou a expressão Império, para se referir ao 

Brasil, ainda que não pautasse um projeto político de Estado fora do mundo 

lusitano. “Império do Brazil, sim, mas na galáxia da Nação Portuguesa, e se 

possível como Sol, e não mero planeta” (MOREL in MARTINS; LUCA, 2008, 

p. 29). 
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Conde de Galveias, que não tinha outra finalidade senão agradar à Coroa 

de que tão estreitamente dependia” (SODRÉ, 1999, p. 20). O controle 

estatal dos meios midiáticos disponíveis restringia o acesso às 

informações, e canalizava o viés dos noticiários conforme os interesses 

da pequena elite leitora no Brasil que ainda voltava suas atenções ao 

Velho Mundo. 

A gestão da produção jornalística nos primeiros anos do Império, 

sobretudo entre 1810 e 1830, passava pelo controle prévio em todos os 

territórios controlados pela corte lusitana. Além dos censores portugueses 

acima citados, diversos “homens de letras, nascidos na América 

portuguesa” também ocuparam essa função, como, por exemplo, José da 

Silva Lisboa e José Mariano da Fonseca, condecorados posteriormente 

pelo regime como Visconde de Cairu e Marquês de Maricá, 

respectivamente (MOREL in MARTINS; LUCA, 2008, p. 23). Os 

principais aspectos que determinavam a publicação ou interdição da 

produção impressa no Brasil eram exercidos “pelo poder civil (Ordinário 

e Desembargo do Paço) e pelo eclesial (Santo Ofício)”, e apreciavam na 

decisão “parâmetros religiosos, políticos e morais – numa atitude não 

muito diferente do que ocorria (com diferentes gradações) em todas as 

partes do mundo ocidental” (MOREL in MARTINS; LUCA, 2008, p. 23). 

Logo nos primeiros anos da chegada da corte portuguesa ao Brasil, 

as primeiras tomadas de decisão de d. João VI já foram, entretanto, objeto 

de fortes críticas de uma pequena e restrita imprensa que pretendia 

realizar oposição ao regime. No Correio Brasiliense, jornal de Hipólito 

da Costa, por exemplo, um editorial tratou de manifestar total repulsa ao 

ato político da abertura dos portos, de 1808, e a subsequente garantia de 

direitos preferenciais à Inglaterra, em 1810. Para o periódico, estas 

decisões nada mais eram do que “efeito do antigo prejuízo do sistema de 

monopólio que tem sempre em Portugal feito preferir os interesses de 

certos indivíduos ao da nação em geral” (CORREIO BRASILIENSE 

apud SODRÉ, 1999, p. 26).  

Pela percepção de Hipólito, manifestada em suas publicações, o 

sistema de preferencias assumido pelo Império era “manifestamente 

injurioso à prosperidade das nações” e nada mais representava se não um 

meio “de sufocar a indústria, de destruir o espírito, e de perpetuar os 

abusos” (CORREIO BRASILIENSE apud SODRÉ, 1999, p. 26). 

Ameaçado diante das ácidas críticas do jornal, em 1811 o Correio 

Brasiliense foi posto na condição de ilegalidade pelo regime imperial, por 

uma determinação de d. Rodrigo de Sousa Coutinho que proibiu, naquele 

ano, “nesse Reino e seus domínios a entrada e publicação do periódico 

intitulado Correio Brasiliense, assim como de todos os mais escritos de 
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seu furioso e malévolo autor” (SODRÉ, 1999, p. 26). Essa fase de 

estabelecimento da imprensa no Brasil refletiu o aumento dos meios 

materiais necessários para a produção jornalística, mas, de acordo com 

Sodré, as circunstâncias ainda “eram insuficientes, tomadas 

isoladamente, para permitir o aparecimento de periodismo regular, 

mesmo em base modestas, porque faltavam as condições políticas. [...] 

Por aí se começa a verificar como o problema da imprensa é, na realidade, 

em última análise, político” (SODRÉ, 1999, p. 34). 

Entretanto, ainda que a produção jornalística fosse, de maneira 

geral, encurralada pelas censuras e demandas imperiais, já havia no país 

“redes de sociabilidade [...] que se articulavam (criavam, mantinham ou 

refaziam), com densidades desiguais uma forma de associação bastante 

específica em suas características” (MOREL in MARTINS; LUCA, 

2008, p. 41). Para Morel, essas redes representavam  
 
um palpável agente histórico, com sua 

materialidade no papel impresso, e efetiva força 

simbólica das palavras que fazia circular, bem 

como dos agentes que a produziam e dos 

leitores/ouvintes que de alguma forma eram 

receptores e também transmissores de seus 

conteúdos (MOREL in MARTINS; LUCA, 2008, 

p. 41).  

 

Apesar das barreiras oficiais, a imprensa no Brasil, especialmente 

localizada na província do Rio de Janeiro, não emergiu, desta forma, 

alocada em uma sociedade sem interlocutores, não era restrita às 

“fronteiras sociais e perpassava amplos setores da sociedade que se 

tornaria brasileira, não ficava estanque a um círculo de letrados, embora 

estes, também tocados por contradições e diferenças, detivessem o poder 

de produção e leitura direta da imprensa” (MOREL in MARTINS; 

LUCA, 2008, p. 25). 

De que forma era composta, então, a população leitora receptora 

do jornalismo político do período pós-independência? De acordo com 

Neves, ainda que a capacidade de leitura possa ser relacionada ao número 

de habitantes de determinada localidade, no caso brasileiro as 

dificuldades de levar a cabo tal interpretação se revelam no fato de que 

“os cálculos para a população brasileira no período anterior ao censo 

[realizado em] 1872 são ‘baseados em estimativas sem fundamento 

algum’, ressentindo-se muitas vezes de certo exagero” (NEVES, 2003, p. 

89). De todo modo, ainda que seja possível estabelecer uma estatística 
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aproximada de como estava constituída a população brasileira na época, 

que, de acordo com estudos de Maria Luiza Marcílio, chegava, em 1823, 

ao total de 3.960.866 habitantes, esse fator, por si só, também não 

corresponde à realidade da população com acesso à leitura e aos jornais 

periódicos disponíveis (MARCÍLIO, 1974, p. 115 - 137). Por conta disso, 

necessário se faz, ainda, “avaliar o grau de alfabetização da população, e 

a distribuição social dessa aptidão” (NEVES, 2003, p. 90), visto que a 

educação básica não desempenhava papel central na formação social 

brasileira da época30.  

Diante das dificuldades metodológicas e políticas, os dados com 

relação à população alfabetizada no Brasil do início do século XIX são 

pouco consistentes e carecem de estudos mais detalhados. Entretanto, no 

sentido de formar uma ideia geral da população leitora, apenas no Rio de 

Janeiro, que contava, no início da década de 1820, com uma população 

estimada em 100 mil habitantes, um dos estudos que busca calcular a 

aproximação quantitativa desse público, com base na população livre e 

nas assinaturas do Manifesto do Fico, indica uma proporção de 56 por 

cento de alfabetização entre os homens livres na capital31 (BARMAN, 

1988, p. 268). Entretanto, além disso, é preciso cautela para considerar, 

com o intuito de não generalizar as condições populacionais em todas as 

regiões do Brasil, a possível diferença dessa situação com relação às 

demais regiões e cidades do país. Apenas após o ano de 1872 é que foram 

realizados sensos demográficos capazes de fornecer maior precisão nos 

dados quantitativos da sociedade brasileira. Entretanto, com base nessas 

informações, o estudo de Botelho identifica que, em 1808, havia uma 

população estimada de 2,4 milhões de pessoas na América Portuguesa, 

sendo destas 31% escravos. Dez anos mais tarde, no ano de 1818, a 

proporção da população escravizada se manteve, mas houve também um 

crescimento populacional avaliado em 3,6 milhões de habitantes. “Cinco 

                                                           
30 De acordo com Bordignon e Paim, “foram muitas as dificuldades para 

implantar um sistema educacional no Brasil no século XIX, tanto no que se refere 

às questões pedagógicas quanto pelos investimentos financeiros necessários para 

o desenvolvimento da educação. Por 49 anos, durante o Segundo Império (1840- 

1888), a média anual de recursos investidos em educação foi de 1,8% do 

orçamento do governo imperial. Deste índice, apenas 0,47% foi destinado para o 

ensino primário e secundário, sendo que, em 1844, “a instrução primária” recebeu 

somente 0,11% do referido orçamento (BORDIGNON; PAIM, 2017, p. 4). 
31 De acordo com Neves, essa taxa “equivale à verificada nas cidades francesas 

do século XVIII, como Aix-en-Provence, Lyon e Caen” (NEVES, 2003, p.90) 
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anos depois, em 1823, estimava-se a existência de cerca de 3,9 milhões 

de ‘brasileiros’” (BOTELHO, 2005, p. 75). 

De todo modo, pautados pelas mudanças políticas que levaram à 

volta d. João VI à Portugal, em 1821, a ascensão de seu filho, Pedro de 

Alcântara, à figura de imperador, em 1822, e a posterior declaração de 

independência, também no mesmo ano, o público leitor brasileiro passou 

a agregar, além dos habitantes lusitanos aqui residentes, também parte da 

elite brasiliense, aquela população já nascida em território brasileiro 

(NEVES, 2003, p. 100). Foi nesse momento que emergiu uma pretensa, e 

pouco organizada, opinião pública no Brasil32. Condicionar, todavia, o 

público leitor do país a uma conceituação de rígida de opinião pública, tal 

como teoriza-se na atualidade, pode resultar em um anacronismo perigoso 

na análise pretendida. Apesar da polêmica que a utilização do termo é 

capaz de provocar, havia na população brasileira certo senso unificado de 

percepção pública, que era determinado justamente a partir dos conteúdos 

editados nos periódicos da época, ou seja, “de cima para baixo que a que 

a opinião pública se impunha às demais opiniões individuais, cabendo aos 

homens de letras o papel de produzi-la” (NEVES, 2003, p. 111). A 

aplicação do conceito de opinião pública, conferido no presente estudo à 

sociedade brasileira do início do século XIX, tem como objetivo definir 

quem era a população que absorvia as publicações jornalísticas nos 

primeiros anos do império. Deste modo, compreende-se na conceituação 

aqui aplicada, durante o Brasil imperial, a elite econômica e política 

letrada, com acesso aos meios de comunicação, que, em grande medida, 

esteve próxima ou participou diretamente do núcleo político governante. 

Sobretudo após decreto assinado por d. João VI, em 1821, 

“suspendendo a censura prévia para a imprensa em geral” (MOREL in 

MARTINS; LUCA, 2008, p. 34), foi possível identificar, de maneira mais 

imediata, o papel político e social que detinham os proprietários dos 

meios jornalísticos no país33. Para além da existência, ou da conceituação, 

                                                           
32 “O papel da imprensa, como agente histórico, foi decisivo para a independência 

na medida em que significou e ampliou espaços de liberdade de expressão e de 

debate político, que formaram e interferiram no quadro da separação com 

Portugal e de início da edificação da ordem nacional. A palavra impressa no 

próprio território brasileiro era então uma novidade que circulava e ajudava a 

delinear identidades culturais e políticas e constituiu-se em significativo 

mecanismo de interferência, com suas singularidades, e interligada a outras 

dimensões daquela sociedade que aliava permanências e mutações” (MOREL in 

JANCSO, 2005, p. 26). 
33  Para Sodré, “no que se refere à imprensa brasileira, é fácil hoje compreender 

como a restrição à sua liberdade interessava às forças feudais europeias, à 
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de uma opinião pública consolidada, e de sua organização conjunta, é 

preciso considerar a influência que esta esfera social foi capaz de produzir 

nos primeiros anos da independência, sobretudo na elite econômica e 

política brasileira, que por vezes se fundiam. Conforme apresenta Neves, 

no ciclo governante do primeiro regime, a ideia de “opinião pública não 

era ignorada [...] e o príncipe d. Pedro conhecia e buscava esse 

termômetro, percebendo que o idolatravam pelo calor e energia com que 

soube merecer o título de Perpétuo Defensor do Brasil” (NEVES, 2003, 

p. 111). Ainda para a autora, a imprensa da época também organizava um 

movimento no sentido de dialogar com as distintas classes sociais 

existentes, pois “era prática comum distribuírem-se gratuitamente, junto 

com os jornais, proclamações e cartas [...] enquanto meio para os cidadãos 

das camadas mais diversas terem acesso a certas informações” (NEVES, 

2003, p. 111). 

Principalmente a partir de 1821, com a relativização do sistema de 

controle e censura, bem como com o retorno de d. João VI à Portugal, 

houve um expressivo aumento na quantidade de tipografias existentes no 

Brasil. O comércio de livros foi incrementado pela criação de novas 

livrarias, que traziam ao público leitor brasileiro obras clássicas do 

pensamento político e econômico europeu, e motivou, da mesma forma, 

a abertura de novos jornais pelo país. Por este período, para Sodré, havia 
 
um público razoável, considerando o peso dos 

longos séculos de passado colonial e de tudo o que 

isso significou sempre, e aqui particularmente, de 

atraso, ignorância e miséria. Essa expansão do 

comércio de livros estava em consonância com as 

condições políticas que evoluíam rapidamente: era 

um país novo que começava a emergir, com a sua 

camada culta e ansiosa por definir-lhe os rumos e 

necessitada, para isso, de informar-se. O livro, 

assim, rompia a clandestinidade, deixava de ser 

estigmatizado como coisa diabólica, começava a 

                                                           
metrópole lusa e seu governo; enquanto a sua liberdade interessava a burguesia 

europeia, e às forças internas que, aqui, lutavam contra o colonialismo. [Estas 

últimas], pertenciam a classes diversas, não eram homogêneas nem se 

apresentavam unidas. Nem quanto ao problema da imprensa, nem quanto aos 

outros problemas. É na medida em que compreendem a necessidade de mobilizar 

e de unir as classes para a luta contra a dominação lusa que os representantes da 

classe dominante colonial fazem concessões à liberdade de imprensa” (SODRÉ, 

1999, p. 44 – 45).  
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interessar. Mais do que isso, a ser necessário 

(SODRÉ, 1999, p. 39). 

 

Esse movimento de abertura liberal da imprensa brasileira pairou 

sobre a década de 1820 com fortes ameaças e estratégias políticas opostas 

por parte das elites lusitanas, que buscavam garantir seus interesses e frear 

o ímpeto político que rumava à independência. Em nome da manutenção 

de um sistema que mantivesse a subordinação colonial do Brasil, e que 

limitasse as tentativas de separação entre os dois países, a corte voltou a 

exercer controle mais uma vez sobre as publicações jornalísticas 

brasileiras. Nesta oportunidade, entretanto, as justificativas para censura 

não se fundamentavam mais exclusivamente pelo âmbito religioso, ou dos 

bons costumes, mas concentravam “as atenções na defesa do Estado, 

prescrevendo medidas destinadas a preservá-lo das ‘doutrinas 

incendiárias e subversivas e princípios desorganizadores e detestáveis’, 

tão prodigamente utilizado até hoje para acobertar os atentados à 

liberdade” (SODRÉ, 1999, p. 42). 

Com o advento do processo de independência, iniciado em 1822, 

uma nova configuração de forças políticas esteve na pauta das discussões 

do Império. Por este momento, “o periodismo permaneceu como formato 

preferencial de uma imprensa significativamente voltada para as causas 

políticas e em menor escala para manifestações literárias” (MARTINS; 

LUCA, 2008, p. 46). Dois grandes grupos opostos, motivados por 

divergentes concepções e projetos, acabaram por tornar o cenário mais 

complexo do que aquele de 1808: de um lado aqueles que defendiam a 

liberdade e o fim do sistema de submissão colonial e, de outro, as forças 

monárquicas europeias recolonizadoras. No âmbito da imprensa, essa 

dualidade refletiu-se na vinculação do objetivo de manutenção da censura 

e restrição da liberdade “às forças feudais europeias, a metrópole lusa e 

seu governo; enquanto a sua liberdade interessava à burguesia europeia e 

às forças internas que, aqui, lutavam contra o colonialismo” (SODRÉ, 

1999, p. 44).  

A contraposição entre as vertentes liberais e conservadoras, que 

perseguiam meios distintos para garantir seu espaço político, esteve 

estritamente vinculada ao conteúdo prático a ser conferido à ideia de 

independência. Para parte dos liberais burgueses, o valor máximo da 

liberdade deveria sobrepor-se ao processo de emancipação, que pouco 

alteraria a lógica da centralização de poder que vinha tomando forma no 

núcleo de d. Pedro I. Para a ala conservadora, garantir o controle da 

tomada de decisão na restrita base de discussão da monarquia significava 

manter os privilégios da elite que detinha o poder, e subordinar a 
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Assembleia Legislativa aos mandos do Imperador. Ao traçar os objetivos 

de cada grupo, Sodré os nomeia como direita [conservadores] e esquerda 

[liberais]. Os primeiros, “colocava[m] o governante acima da 

Assembleia, que era o poder popular; e a esquerda colocava a Assembleia 

acima do governante. Para aqueles, ao executivo caberia moldar as 

instituições, no essencial; para estes, caberia à Constituinte, traçar os 

rumos” (SODRÉ, 1999, p. 60).  

Com a independência efetivamente proclamada, d. Pedro I, 

coroado Imperador, não se deixou levar pelos ideais do liberalismo 

político que pregavam um maior grau de institucionalização do ambiente 

político interno brasileiro. Pelo contrário, ao não se comprometer com a 

Constituição a partir da qual fora aclamado líder monárquico, o 

Imperador lançou as cartas do Poder Moderador, e passou a dispor de 

ilimitado poder controlador. Desta forma,  
 
o liberalismo estava derrotado, criara-se um clima 

insuportável para a imprensa. E, no 

desenvolvimento do processo, pelo 

aprofundamento das contradições, a situação 

desembocaria no fechamento da Constituinte e na 

suspensão da liberdade de imprensa. Esse é o 

período que vai ficar assinalado pelo aparecimento 

ou desaparecimento de numerosos periódicos, que 

refletem, e influem nas lutas políticas. É a imprensa 

do ano da independência e do ano da constituinte 

dissolvida, com a direita em ascensão — a 

imprensa que luta pela liberdade e que, como no 

período anterior às cortes, será perseguida e 

amarrada ao tronco do poder (SODRÉ, 1999, p. 

61). 

 

Durante toda a década de 1820, mas sobretudo a partir de sua 

segunda metade, diversos periódicos brasileiros foram deixando de existir 

e encerrando suas atividades. As motivações subversivas que 

contaminavam os jornais liberais da época se tornaram casos de polícia e, 

em pouco tempo, a imposição imperial passou a determinar o fechamento 

ou a suspenção daqueles periódicos que criticavam o centralismo de d. 

Pedro I. Dentre eles, destacam-se o Correio do Rio de Janeiro e o 

Revérbero Constitucional Fluminense, por exemplo. Em rumo oposto, a 

imprensa brasileira vinculada ao projeto político conservador ocupou 

maior espaço, em uma década que seria marcada pelo “predomínio da 

direita” (SODRÉ, 1999. p. 75). Acerca do tema, refletiu José Martiniano 
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de Alencar — político e jornalista brasileiro, pai do posteriormente 

aclamado escritor José de Alencar — que, durante o primeiro reinado, 
 

O governo tem tomado medidas violentas e anti-

constitucionais; tem se prendido homens sem culpa 

formada; tem-se deportado outros, abrindo-se uma 

devassa não só na corte como pelas Províncias, que 

nada menos é que uma inquisição política; a 

liberdade de imprensa está acabada, se não de 

direito, ao menos de fato. O Rio de Janeiro, de onde 

saíram tantos papeis liberais [...] hoje está reduzido 

ao Diário das Vendas, ao do Governo, e ao 

Espelho. Os escritores de maior nomeada estão 

deportados ou presos; os espíritos, aterrados; muita 

gente, timorata e vacilante; teme-se, desconfia-se 

do despotismo; e o desgosto é geral, finalmente; até 

mesmo os estrangeiros que estão entre nós parecem 

reconhecer e sentir essa verdade (ALENCAR apud 

SODRÉ, 1999, p. 76).  

 

Desta forma transcorreu a conturbada relação entre imprensa e política 

durante todo o primeiro reinado. Em nome da manutenção de uma elite 

que sustentava o regime, bem como do próprio respaldo que configurava 

para d. Pedro I a família de Bragança e seu poder estabelecido pelas duas 

margens do Atlântico, a política interna brasileira esteve imobilizada por 

uma pauta conservadora e fortemente autoritária, que refletiu diretamente 

na atuação da imprensa jornalística do período. 

A mudança deste cenário, que levou a uma abertura das liberdades 

sociais e individuais das elites que se opunham ao grupo político próximo 

do Imperador, só foi possível ao final do Primeiro Reinado. Com o 

enfraquecimento da imagem pública de d. Pedro I a partir das revoltas 

provinciais, do aumento da violência interna, e sobretudo de seu interesse 

em voltar à Europa para assumir o trono lusitano após o falecimento de 

seu pai, uma nova possibilidade de organização política passou a ser 

vislumbrada. A abdicação do trono, em 1831, e a composição do sistema 

de regências, estabelecido até que fosse garantida a maioridade de Pedro 

II, motivou um processo de institucionalização que teve como reflexo 

imediato a garantia de uma imprensa livre, sem vinculação ideológica ou 

pragmática com as pretensões imperiais conservadoras. A partir de então, 

decorreu uma 
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nova etapa, em que, gradativamente, as liberdades 

vão sendo reconquistadas, até o episódio da 

abdicação, quando se abre a etapa libertária por 

excelência, a do período regencial em que, com um 

regente eleito e com um legislativo renovado, o 

problema da liberdade é recolocado e parece 

preponderar (SODRÉ, 1999, p. 82). 

 

Desde então, proliferou-se no Brasil a atividade jornalística relativamente 

livre de controle, censura e perseguição política, fato que proporcionou, 

entre outras coisas, uma maior abertura das discussões relativas a temas 

internos e externos da sociedade brasileira. Novos jornais passaram a 

contrapor e criticar tomadas de decisão que iam de encontro, por vezes, 

aos interesses das classes que dominavam os meios de publicação. Além 

disso, como veremos, abriu-se espaço para uma infinidade de periódicos 

de variados recortes e motivações. Para Basile, 
 
A imprensa conheceu desenvolvimento sem 

precedentes na década de 1830. Verifica-se, em 

particular nesses primeiros anos, vertiginoso 

crescimento de publicações nos centros em que já 

havia tipografias — Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco, Maranhão, Pará, Minas Gerais, 

Ceará, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Goiás —, aos quais se vieram somar, até 1840, 

Santa Catarina, Alagoas, Rio Grande do Norte, 

Sergipe e Espírito Santo. Esse desenvolvimento da 

imprensa vinculava-se intimamente às disputas 

políticas, à emergência de diferentes projetos 

políticos e à mobilização da opinião pública. Foi a 

arena na qual os debates transcorreram com maior 

abertura e amplitude, além de franca virulência, 

facilitados pela relativa liberdade de expressão e 

pela prática comum do anonimato (BASILE, 2009, 

p. 65). 

 

De acordo com Martins e Luca, a partir da ampliação do debate 

jornalístico no país, ocorreu “uma verdadeira explosão da palavra pública, 

com crescimento visível de associações, de motins, rebeliões... e de 

periódicos, embora, claro, nem todos fossem rebeldes” (MARTINS; 

LUCA, 2008, p. 42). A nova configuração social e política inaugurada 

com o período regencial permitiu uma organização em que 
 



80 
 

política e imprensa se conjugam, a serviço dos 

partidos — Conservador e Liberal — atrelados a 

grupos familiares, condicionados a seus interesses 

econômicos e afinidades intelectuais. Em geral, os 

partidos e respectivas famílias se fazem representar 

por meio de um jornal, demarcador de suas 

posições, ambições e lutas (MARTINS; LUCA, 

2008, p. 48). 

 
Torna-se perceptível, desta forma, não apenas a capacidade de 

mobilização de uma opinião pública central, nos meios elitistas que 

compunham parte do processo de formulação política, como também sua 

volatilidade de influência pelos detentores dos meios jornalísticos do 

Império. A partir das duas primeiras décadas do século XIX, período em 

que emergiu, ainda que de maneira acanhada, a imprensa periódica 

brasileira, surgiu no país “a chamada opinião pública”, que apesar de 

relativizada diante da conceituação contemporânea, serviu à época como 

“recurso para legitimar posições políticas e um instrumento simbólico que 

visava transformar algumas demandas setoriais numa vontade geral” 

(MOREL in MARTINS; LUCA, 2008, p. 33).  

Em face do exposto, é possível compreender o papel político e 

social da imprensa brasileira, em seus primeiros anos, enquanto um 

movimento caracterizado incialmente pelo estrito controle de censura por 

parte da classe política governante, mas que foi capaz de moldar-se às 

estruturas de poder e alcançar, posteriormente, um grau de autonomia 

capaz de formar opinião e influenciar tomadas de decisão no país. Ainda 

que a perseguição sofrida pela imprensa durante o primeiro reinado tenha 

amedrontado parte da classe jornalística da época, a produção de 

periódicos avançou diante da institucionalização regencial de 1831. Neste 

cenário, apesar de contar ainda com uma população leitora bastante 

reduzida, o setor periodista brasileiro passou a fazer parte da vida política 

imperial de maneira mais crítica, incisiva e presente, capaz de motivar, 

discutir e influenciar os principais temas de interesse público do império. 

 

3.2 Lideranças políticas imperiais: as tomadas de decisão de d. 

João VI à d. Pedro II 

 

Assim como a influência da atividade da imprensa periódica pode 

ser percebida como fonte para compreensão das demandas internas de um 

Estado, que refletem na tomada de decisão no plano internacional, 

também a perspectiva voltada a observação das tomadas de decisão das 
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lideranças políticas é um dos fatores considerados no âmbito teórico da 

Análise de Política Externa. A forma como os indivíduos interagem em 

determinada sociedade pode definir as características gerais que se 

manifestam nas atitudes políticas e processos de tomadas de decisão 

governamentais. Sobretudo quando há acentuada centralidade no 

processo decisório, os indivíduos exercem considerável parcela de 

agência no plano internacional, e tomam para si a responsabilidade pela 

estruturação das políticas estatais estratégicas.  

Na política internacional, são inúmeros os exemplos de lideranças 

que, ao longo do tempo, adquiriram proeminência e centralidade na 

tomada de decisão em seus respectivos países. Nesses casos,  
 
when a single individual has the power to make the 

choice concerning how a state is going to respond 

to a foreign policy problem, he or she becomes the 

decision unit and acts as a predominant leader. [...] 

A monarch is an illustration of this kind of 

predominant leader. [....] The decision unit can also 

be a predominant leader if the foreign policy 

machinery of the government is organized 

hierarchically and one person is located at the top 

of the hierarchy who is accountable for any 

decisions that are made (HERMMAN et all, 2001, 

p. 84). 

 

Neste sentido, por vezes, as políticas de Estados podem ser observadas 

enquanto manifestação das ações de cada governante, e de suas 

preferências políticas que interferem diretamente no diagnóstico 

realizado em cada situação, nas soluções encontradas, e materializadas 

pelas lideranças no poder. 

De acordo com Byman e Pollack, o papel dos indivíduos na 

formulação da política externa não afeta apenas as características e ações 

de seu próprio Estado, but also shape the reactions of other nations, which 

must respond to the aspirations, abilities, and aggressiveness of foreign 

leaders (BYMAN; POLLACK, 2001, p. 109). A agência dos indivíduos 

é capaz de determinar, no plano internacional, por exemplo, as causas de 

uma guerra, a formação de alianças, elaboração de políticas de defesa ou 

amizade, e diversas outras situações que dependem exclusivamente 

dessas decisões unitárias (BYMAN; POLLACK, 2001, p. 114). 

As manifestações políticas das lideranças tomadoras de decisão 

compõem aspecto relevante na estrutura da política externa a partir de 

distintas formas. Jervis, por exemplo, identifica quatro possibilidades, ou 
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mecanismos, pelas quais as identidades nacionais perpassam a 

individualidade dos líderes e assumem dimensão decisória em uma 

instituição estatal. Para ele, de início 
 
policy can reflect the outlook, values, and beliefs 

of a president that result in preferences that, if not 

unique to him, at least are different from those of 

others who had been or could be president. Second, 

presidents, like the rest of us, presumably have 

distinctive personalities and styles that can affect 

behavior. In some cases, of course, these can be 

closely linked to preferences. But this need not be 

the case, just as in everyday life knowing that a 

person is agreeable or compulsive may not tell us 

much about the substance of that person’s views. 

Third, presidents vary in their political style and 

skill, which in turn influences their ability to 

mobilize support for their policies (and also affects 

their chances of being reelected). Fourth, less 

obviously and probably less importantly, different 

presidents generate different environments 

(JERVIS, 2013, p. 161). 

 

Considerando a influência que as percepções individuais carregam 

em termos de valores e preferências de escolhas políticas e, ainda, a 

magnitude que tal variável suporta em casos de forte centralização 

política e personificação da liderança nas instituições estatais, passamos, 

então, a avaliar o caso brasileiro em questão. Observar as ações políticas 

dos governantes brasileiros na primeira metade do século XIX, por meio 

de suas iniciativas práticas e estilos de governar, pode auxiliar em uma 

melhor compreensão das razões que levaram às tomadas de decisão no 

plano internacional, e, mais especificamente, no relativo à política externa 

para a Inglaterra acerca da renovação dos tratados de preferência 

comercial. 

Destarte, a imagem pública pela qual foi majoritariamente 

caracterizado d. João VI, e grande parte da corte de Bragança, nos anos 

de sua chegada ao Brasil, remetem a uma figura bastante controversa e 

repleta de representações burlescas e caricatas. Desde o diagnóstico de 

insanidade conferido à sua mãe, a Rainha Maria I, a família real 

portuguesa passou a ser percebida com um tom cômico e repleta de 

situações interpretadas como irracionalidades políticas. Parte deste 

retrato, “enfatiza o rei glutão e acovardado, a rainha fogosa e interesseira, 
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a rainha-mãe enlouquecida que executou os inconfidentes mineiros, a 

atabalhoada transferência da corte” (SCHIAVINATTO in GRINBERG; 

SALLES, 2009, p. 58). Como expresso por Martins, a realeza lusitana foi 

fortemente representada por meio da incapacidade política, da ignorância 

e da covardia, em um momento que  
 
d. Maria endoideceu de todo; e na cena portuguesa 

levantou-se a espessa figura do príncipe-regente, 

com o seu olhar vago, na imóvel contemplação da 

régia ociosidade, bocejando em permanência - a 

assistir com as mãos nos bolsos, indiferente e 

passivo, ao desabar ruidoso do carcomido edifício 

da Nação. Casou-se com o príncipe herdeiro dos 

Bragança uma princesa castelhana, ou napolitana. 

Enxertou-se no trono roído de uma família [...] o 

rebento da família orgíaca em cuja a seiva corria a 

podridão ardente (MARTINS apud CASTRO, 

2011, p. 17). 

 

Tal abordagem, entretanto, tende a enfatizar a falta de um projeto político 

racional por parte da família de Bragança34, e serviu, em grande medida, 

para corromper o imaginário político sobre a monarquia, e impulsionar, 

durante o século XIX, uma forte “propaganda republicana” 

(SCHIAVINATTO in GRINBERG; SALLES, 2009, p. 59) 

Em contraposição a tal perspectiva de análise, emergiram estudos 

que confrontaram a caracterização animalesca da corte e buscaram 

enfatizar não apenas o pragmatismo das tomadas de decisão de d. João 

VI, mas também seu perfil “justo, moderado, temperado, e dócil [...], 

apreciado até pelos liberais” (SCHIAVINATTO in GRINBERG; 

SALLES, 2009, p. 59). Sobre este núcleo de observação, manifesta 

Malerba que o regime político de d. João VI, a partir de seu caráter 

racional, foi capaz de se sustentar no trono lusitano mesmo com o avanço 

das tropas napoleônicas, e seu governo “pode ser caracterizado nos 

moldes das monarquias despóticas, das quais Portugal foi das últimas a 

                                                           
34 De acordo com Castro, o “cenário em Portugal era extremamente desfavorável 

quando d. João subiu ao trono, e num governo onde a política se dividia entre os 

favoráveis à França ou Inglaterra, a política de neutralidade do regente deu a ele 

os adjetivos de fraco, medroso e indeciso. Era tido como um desinteressado pelos 

negócios do Estado, quando na verdade nunca confiou a nenhum ministro o 

governo de Portugal, como fizera alguns de seus antecessores” (CASTRO, 2011, 

p. 39). 
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sucumbir” (MALERBA, 2000, p. 229). Entre o fracasso e o sucesso 

político da corte lisboeta do início do século XIX, encontram-se distintas 

interpretações historiográficas que buscam, nas ações dos agentes 

governantes, possíveis respostas que melhor traduzam o processo de 

tomada de decisão do período joanino. 

O intervalo temporal ao qual d. João VI esteve à frente da 

monarquia pode ser caracterizado por meio dos processos institucionais 

levados a cabo pelo regente. De acordo com Schiavinatto, estão entre eles:  
 
a sucessão do príncipe regente, a transferência da 

corte, a guerra napoleônica, os marcos da 

civilização no Rio de Janeiro, a abertura dos portos, 

o falecimento da rainha dona Maria I, a debelação 

dos movimentos em Pernambuco e em Lisboa de 

1817, a aclamação de d. João VI, o movimento 

vintista em Portugal, o retorno de d. João VI a 

Portugal, o processo de independência do Brasil 

(SCHIAVINATTO in GRINBERG; SALLES, 

2009, p. 59). 

 
Destes, aquele que mais intensamente reflete a dualidade da 

personalidade do regente português é, sem dúvidas, o processo de 

transferência da corte — tido por alguns como uma fuga covarde das 

ameaças que a revolução francesa espalhou pela Europa e, por outros, 

como uma estratégia política ardilosa capaz de sustentar o Império 

lusitano e suas colônias além mar35. 

Acerca deste debate, é preciso considerar que, ao longo do século 

XVIII, houve um aumento expressivo, para a monarquia portuguesa, da 

importância conferida em Portugal para sua colônia na América. 

Sobretudo nos aspectos econômicos e comerciais, o sistema de 

exploração de recursos e da produção primária implantado na América 

portuguesa sustentaram a balança de pagamentos do Império e garantiram 

a manutenção dos privilégios gozados pelos membros da corte. Neste 

sentido, diante da tensão europeia, e da necessidade de manter sob seu 

domínio a continental colônia brasileira, “a transferência da corte não era 

apenas um ato acovardado ou uma fuga atrapalhada da casa dos Bragança, 

                                                           
35 “Deserção ou ato heroico, fuga ou malícia política, qualquer opção assenta num 

juízo de valor. O que importa do ato são seus desdobramentos. Em terras 

brasileiras, aportou uma comitiva de aproximadamente 15 mil ‘almas’” 

(MALERBA, 2000, p. 202). 
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mas um projeto político” pragmático (SCHIAVINATTO in GRINBERG; 

SALLES, 2009, p. 66).  

À frente dessa decisão, d. João VI recorreu à tradicional aliança 

luso-britânica no sentido de organizar a estratégia de transformar a antiga 

colônia em uma nova metrópole e, ao mesmo tempo, garantir a 

manutenção do poder dos Bragança em território europeu e americano. 

Para Martins,   
 
o grande destaque para Dom João na história luso-

brasileira reside no fato de ter sido o agente 

fundamental de uma audaciosa manobra política, 

que enfrentou a hegemonia napoleônica e 

resguardou a coroa portuguesa das humilhações 

sofridas por outras monarquias europeias. Também 

garantiu a integridade do território ultramarino 

português, mantendo-se na plenitude de seus 

direitos, com a transmigração da Corte 

(MARTINS, 2010, p. 25). 

 

Ao chegar no território brasileiro, aportando na Bahia em 22 de janeiro 

de 1808, o então príncipe regente português, d. João VI, imediatamente 

promoveu, em ato político, a abertura dos portos da colônia às nações 

amigas. Tal decisão, que foi seguida dois anos mais tarde pela assinatura 

do Tratado de Amizade Comércio e Navegação, garantindo à Inglaterra 

as condições tarifárias preferenciais, continha, fundamentalmente, lastro 

nos crescentes ideais liberais britânicos, que se impuseram ao regente 

como interesse público de Portugal. Segundo Manchester, 
 
ao negociar os tratados, a Corte portuguesa tinha 

em mente, quase exclusivamente, as necessidades 

do próprio Portugal. Nenhum brasileiro fazia parte 

do ministério ou do conselho do príncipe regente 

para lutar pelo bem-estar da colônia e assinalar as 

estipulações que lhe seriam prejudiciais aos 

interesses. O ministro português, Sousa Coutinho, 

de simpatias pró-inglesas, ignorante das condições 

no Brasil, e precipitado na sua maneira de conduzir 

os negócios públicos, guiou-se pela preocupação 

com a situação de Portugal, ao passo que a atenção 

da Inglaterra estava direcionada principalmente ao 

Brasil. Embora concluídos no Rio de Janeiro, os 
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tratados foram negociados por uma 36Corte 

portuguesa na base das relações anglo-lusitanas do 

passado, com a situação europeia da mãe-pátria 

predominantemente nas mentes da pequena elite 

que controlava a política exterior portuguesa 

(MANCHESTER, 1973, p. 91 - 94). 

 

Neste sentido, a nova configuração política que desembarcou na América 

portuguesa junto à corte de Bragança, nada mais intentava do que 

sustentar o próprio regime monárquico de d. João e garantir os privilégios 

ao aliado inglês, independente das necessidades e demandas internas da 

nova sede política lusitana.  

Marcado pela centralização de poder em seu núcleo tomador de 

decisão, d. João esteve à frente na definição das políticas adotadas pela 

corte, oferecendo pouco espaço de articulação as camadas sociais que 

compunham o Império. Assim, como sugere, Cardoso, “os governos 

centralizadores proporcionam pouco espaço para uma participação da 

sociedade, inclusive na sua casa de representação, o parlamento. Um 

Estado centralizador é caracterizado pela concentração de poder no 

Executivo” (CARDOSO, 2011, p. 34). 

Logo em sua chegada, o governo joanino condicionou os rumos da 

política lusitana no Rio de Janeiro ao que Schiavinatto chamou de 

liberalidade centralizada, que permeou as principais ações de seu regime 

e os gestos cotidianos do regente em torno de festividades e cerimônias, 
 
como o beija-mão e a constante liturgia política, 

abrangendo os casamentos reais, os natalícios 

comemorados anualmente, sobretudo o de d. João, 

em 13 de maio, e o de d. Pedro em 12 de outubro, 

o desembarque de dona Leopoldina em 1817, a 

chegada de d. João ao Brasil comemorada de 1807 

a 1819, a eleveção do Brasil a reino em 1816, as 

                                                           
36 De acordo com Vicente, ao desembarcar no Brasil, d. João “trazia, consigo, os 

interesses econômicos do seu mais velho aliado, agora mais necessitado de 

mercados econômicos, perante a derrocada na América do Norte, mas, 

simultaneamente, mais altivo, arvorado que estava em defensor e protetor da casa 

de Bragança, cobiçada e quase extinta por Napoleão. São esses ingleses que 

alardeando os créditos conquistados no auxílio então prestado à mudança da casa 

reinante para a colônia e ostentando os galões da proteção da metrópole face às 

investidas francesas irão, por um lado, exigir privilégios, mas apoiando, por 

outro, a instituição monárquica que perdurará para além da independência” 

(VICENTE, 1993, p. 194). 
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exéquias de dona Maria I, em 1816, o casamento 

de d. Pedro e dona Leopoldina, a aclamação de d. 

João VI. (SCHIAVINATTO in GRINBERG; 

SALLES, 2009, p. 76). 

 

Tais atos auxiliaram a fortalecer a imagem do rei perante a população, e, 

ainda, a criar uma simbologia que conferiu a ele, cada vez mais, uma 

evidente importância política diante dos novos súditos. “Por meio das 

celebrações, d. João converteu-se no ‘verdadeiro pai da América’ e no 

‘fundador da monarquia na América” (SCHIAVINATTO in 

GRINBERG; SALLES, 2009, p. 76). Fato que, simbolicamente, 

promoveu sua aproximação aos vassalos e a criação de uma identidade 

compartilhada com a população brasileira que passou, em grande parte, a 

adorá-lo e a demonstrar fidelidade e reverência ao rei. 

 Além da liberalidade exercida por meio das festividades e 

cerimoniais, o governo joanino foi fortemente marcado por outra prática 

já bastante consolidada em Portugal na Europa: a concessão de títulos e 

graças honoríficas. De acordo com Malerba, d. João superou todos os seus 

antecessores e predecessores “na profusão de mercês, na criação de 

títulos, na distribuição de distintivos” 37 (MALERBA, 2000, p. 216 – 

217). Esta nobreza, que integrou a corte lusitana no Rio de Janeiro, passou 

a ocupar posições e cargos de serviço à família real e à estrutura 

administrativa do Império, o que conferiu elevado grau de distinção e 

suntuosidade a esta classe, agrupada em torno da realeza (CASTRO, 

2011, p. 48). 

Com o fim das guerras napoleônicas, da restauração conservadora 

em Viena, e do advento do movimento constitucionalista em Portugal, 

parte da elite lusitana e das classes governantes europeias passaram a 

pressionar d. João por seu retorno a Lisboa. Na América, tal situação 

provocou manifestações políticas na opinião pública e nos jornais da 

época, que viram ameaçadas a proeminência e o prestígio que os treze 

anos do governo joanino haviam promovido na região (MARTINS, 2010, 

p. 39). Diante da possibilidade de perder o trono na Europa, d. João 

retorna a Portugal em 182138, sacrificando os cofres públicos da parcela 

                                                           
37 “Criou dom João em oito anos 28 marqueses, oito condes, dezesseis viscondes 

e 21 barões. A lista das condecorações de cavaleiros reforça esses números. [...] 

no Brasil de d. João distribuíram-se 4048 insígnias de cavaleiros, comendadores 

e grã-cruzes da Ordem de Cristo, 1422 comendas da Ordem de São Bento de Avis 

e 590 comendas da Ordem de São Tiago” (MALERBA, 2000, p. 216). 
38 Em resposta às manifestações acerca do impasse sobre seu retorno à Portugal, 

d. João VI comunica seus súditos, por meio de decreto, a decisão definitiva da 
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americana de seu reino, e legando ao seu filho Pedro de Alcântara a 

responsabilidade pela condução da corte no Rio de Janeiro 

(RODRIGUES, 1975, p. 45). 

Entre as interpretações positivas e negativas do período joanino, e 

da própria manifestação da personalidade do regente, é possível observar, 

sobretudo, um governo marcado por estratégias que permitiram a 

manutenção de suas possessões em ambas as margens do Atlântico. Para 

isso, d. João optou por recorrer, naquele momento, à velha relação de 

amizade e de submissão com a Inglaterra, que, posteriormente, provocou 

os custos da assinatura do tratado de preferência comercial em 1810, e 

deixou a colônia imobilizada economicamente nas décadas subsequentes. 

A liberalidade e a pompa com que reinava, promoveu nas diversas 

camadas da população um grande sentimento de opulência, de caráter 

simbólico, que, de fato, pouco alterou, de maneira geral, a lógica política 

e econômica colonial.  

De acordo com Ricúpero, o papel exercido por d. João VI na 

abertura dos portos e na posterior assinatura do Tratado de Preferência 

Comercial com a Inglaterra é, ainda, bastante controverso na literatura 

acerca do tema, que por vezes trata da questão por meio da inevitabilidade 

das circunstâncias fornecidas pelo momento. Para o diplomata, 

entretanto, “as circunstancias eram, de fato, excepcionais e explicam 

muito, mas não tudo” (RICÚPERO, p.3). Diante da particularidade que a 

vinda da Família Real representou em termos políticos,  
 
a nau real atrac[ou] em Salvador em 22 de janeiro 

de 1808, e o desembarque se d[eu] no dia 24. 

Apenas quatro dias mais tarde, em 28, esse mesmo 

regente que vimos de ânimo sempre inconstante, 

assim[ou] com firmeza a carta régia. [...] se 

encontravam ausentes, [na ocasião], os principais 

                                                           
corte: “(...) exige a escrupulosa religiosidade com que Me cumpre preencher 

ainda os mais árduos deveres, que Me impõe o prestado Juramento, que Eu faça 

ao Bem Geral de todos os Meus Povos hum dos mais custosos sacrifícios de que 

he capaz o Meu Paternal e Régio Coração, separando-me pela segunda vez de 

Vassallos, cuja memória ame será sempre saudoza, e cuja prosperidade jamais 

cessará de ser em qualquer parte hum dos mais assíduos cuidados do Meu 

Paternal Governo. Cumpria pois que cedendo ao dever, que Me impôz a 

PROVIDENCIA, de tudo sacrificar pela felicidade da Nação, Eu resolvesse, 

como Tenho Resolvido, transferir de Novo a Minha Corte para a Cidade de 

Lisboa, antiga Sede e berço original da Monarquia (...)”. (d. JOÃO VI apud 

MARTINS, 2010, p. 41).  
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ministros cujo conselho costumava orientar dom 

João VI (RICÚPERO, 2008, p. 4). 

 

Entre eles: Antônio de Araújo Azevedo, ministro da guerra e dos negócios 

estrangeiros, e Rodrigo de Souza Coutinho, que detinha grande influência 

sob o regente. Foi neste momento que José da Silva Lisboa39, influente 

político baiano, passou a pressionar no sentido de convencer d. João VI 

sobre a necessidade de tais atos. De acordo com seu próprio filho, Silva 

Lisboa se aproximou da corte portuguesa, por meio de Fernando José, 

Marquês de Aguiar, para “lhe indicar a necessidade de abrir os portos a 

todas as nações amigas de Portugal; e apesar da forte oposição que então 

se fez, tal foi a força dos seus argumentos que aquele fidalgo cedeu às 

suas persuasões” (LISBOA apud RICÚPERO, 2008, p. 5). Ainda que a 

ausência dos conselheiros reais não possa ser tomada como determinante 

para a decisão de d. João VI, tal fato solidificou as bases do liberalismo 

inglês na política econômica do novo Estado. 

Após a partida de d. João VI, seu filho e futuro imperador Pedro 

de Alcântara, herdou as circunstâncias para um novo governo que 

culminaria, poucos anos mais tarde, na independência política 

materializada em 1822. Os dez anos que sucederam a partida de d. João 

para Portugal foram marcados por uma complexa trama política iniciada 

pela decisão da permanência de Pedro I no Brasil, ato marcado 

historicamente como o Dia do Fico. Ao deixar seu filho como responsável 

pela manutenção do domínio político da Casa de Bragança na América, 

d. João conferiu a ele amplos poderes  
 
para a administração da justiça, fazenda e governo 

econômico, para resolver ‘todas as consultas 

relativas à administração pública; para prover 

‘todos os lugares de letras e ofícios de justiça ou 

fazenda’, ‘os empregos civis ou militares’ e os 

‘beneficios curados ou não curados e as dignidades 

eclesiásticas, à exepção dos bispados’, para os 

quais poderia, no entanto, propor quem achasse 

digno. Era-lhe igualmente atríbuido o direito de 

                                                           
39 Segundo Ricúpero, José da Silva Lisboa “foi, com efeito, dos primeiros, no 

mundo luso-brasileiro, a conhecer o pensamento econômico de Adam Smith, 

pouco depois da publicação de A Riqueza das Nações, e tornou-se seu mais ativo 

e convicto divulgador e adaptador” Ainda para o autor, Lisboa colaborou desde 

cedo “para construir uma ordem econômica da qual a Abertura dos Portos 

constituiu o marco inicial e decisivo” (RICÚPERO, 2008, p. 8 – 9). 



90 
 

‘comutar ou perdoar a pena de morte aos réus a ela 

sentenciados, conferir como graças honoríficas, os 

hábitos das três ordens militares de Cristo, de São 

Bento de Avis e de São Tiago da Espada. Por fim, 

competia-lhe ‘fazer guerra ofensiva ou defensiva 

contra qualquer inimigo’ que atacasse o Brasil, no 

caso da impossibilidade de espera das ordens do 

rei. (GAZETA DO RIO DE JANEIRO apud 

NEVES, 2003, p. 255). 

 

Em um primeiro momento, a troca de governo para o período ao qual 

Pedro I esteve como regente, em nome de seu pai e da legitimidade 

monárquica lusitana, não deveria alterar a lógica da administração pública 

do regime, pois continuava subsistindo, “no Brasil, uma autoridade 

central, emanada do Rio de Janeiro e que devia congregar todas as 

províncias” (NEVES, 2003, P. 256). 

As dificuldades expressas nos primeiros anos da regência 

marcaram a crise que já impulsionava os ânimos da população por um 

efetivo rompimento com Portugal e a subsequente declaração de 

independência. No âmbito financeiro, Pedro de Alcântara enfrentou sérias 

dificuldades devido ao esvaziamento dos cofres públicos após o regresso 

da corte. Além disso, as próprias províncias passaram a questionar a 

legitimidade do centralismo fluminense e a promover atos contrários à 

subordinação geográfica vivenciada, sobretudo, no Norte do país. No Sul, 

apesar de manter um controle político mais efetivo, o regente não obteve 

das províncias apoio econômico para seu governo. Imobilizado pela falta 

de recursos, e vinculado ao sistema de tratados conduzidos por Portugal 

com a Inglaterra, o regente “ficou reduzido à quase-impotência e mais 

dependente do Congresso de Lisboa, que ele não deixava de ver com 

desconfiança” (NEVES in GRINBERG; SALLES, 2009, p. 121). 

De Portugal, as notícias das discussões sobre a manutenção da 

parcela americana do reino lusitano chegavam ao Brasil com até três 

meses de atraso. Isto provocou diversos questionamentos no país sobre as 

reais intenções da metrópole, que eram apreciadas do ponto de vista de 

um possível retorno à condição de subordinação política. No grupo social 

lusitano que vivia no Brasil, a permanência de Pedro I, e seu manifestado 

caráter despótico, provocou intensa desconfiança sobre as motivações do 
regente em romper com a unidade política entre os hemisférios. Diante 

desta árdua situação, com os ânimos exaltados, um levante militar de 

soldados portugueses chegou a obrigar o príncipe regente, e todas as 
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demais autoridades políticas do governo, “a jurar as bases da constituição 

portuguesa” em nome da legalidade pública (NEVES, 2003, p. 256). 

Mais do que isso, ainda, diretamente de Lisboa havia sido expedido 

um decreto subordinando as províncias do território brasileiro 

diretamente às cortes lisboetas, e exigindo o retorno imediato do regente 

I a Portugal. “Tal documento determinava que o Príncipe Regente 

deixasse o Brasil e fosse viajar incógnito pela Europa, ficando as 

províncias do Brasil fazendo parte das de Portugal sem centro algum, e 

administradas por governos provisórios dependentes do governo central 

de Lisboa” (MORAES, 1982, p. 204). Apesar de expressar sua lealdade 

ao trono português, as pressões políticas internas ocorreram no sentido 

contrário, visto que as unidades provinciais estabelecidas abominavam a 

proposta de retomada da subordinação lusitana. Diante deste cenário, em 

09 de janeiro de 1822, cerca de oito meses antes da proclamação da 

independência, Pedro de Alcântara desacatou as ordens de Portugal e 

definiu pela permanência no Brasil (NEVES, 2013, p. 5).  

As condições políticas, sociais e econômicas em que se encontrava 

o Império em meados de 1822 provocaram uma espécie de união 

pragmática entre as elites que viviam no país, em contraposição às 

arbitrariedades das decisões tomadas pelas cortes portuguesas. Tal 

oposição entre Brasil e Portugal foi materializada “em uma guerra de 

palavras, polêmica travada entre escritores brasileiros e portugueses 

d’além-mar” (NEVES in GRINBERG; SALLES, 2009, p. 123). 

Intensificadas as animosidades entre os dois lados do Atlântico, as ideias 

constitucionalistas que até então vigoravam no debate político deram 

lugar ao debate acerca do separatismo, sobretudo pelo receio da elite 

econômica brasileira em relativizar seus ganhos e voltar a ser objeto de 

exploração lusitana. De acordo com Neves, tal processo político levou 

gradualmente ao rompimento da subordinação, e  
 
quando o príncipe regente proclamou – se é que o 

fez – o célebre Grito do Ipiranga, em 07 de 

setembro, que hoje se comemora como data 

nacional do Brasil, para a maioria dos 

contemporâneos a separação, ainda que parcial, já 

estava consumada. [...]. Tornava-se necessário 

[apenas] oficializá-la, com a aclamação de d. Pedro 

como Imperador constitucional do Brasil (NEVES 

in GRINBERG; SALLES, 2009, p. 128). 

 

Consumada a separação, uma identidade política autônoma passou a ser 

necessária no sentido de possibilitar a construção de uma percepção de 
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nação, vinculada fortemente ao centralismo despótico do novo 

Imperador. 

De todo modo, a emancipação do novo Estado não rompeu 

definitivamente com as condições anteriores à Independência. Pelo 

contrário, subjugou mais uma vez a política brasileira às necessidades 

econômicas das potências europeias, em nome do reconhecimento da 

independência por Portugal e Inglaterra. O próprio tratado de preferência 

comercial, assinado entre o Reino de Portugal e a Inglaterra em 1810, 

acabou por transferir-se diretamente ao novo Estado instaurado, o que 

manteve as condições tarifárias privilegiadas aos britânicos já vigentes. 

Ao buscar o reconhecimento externo da independência brasileira, 

d. Pedro I e José Bonifácio, ministro dos negócios estrangeiros, aceitaram 

manter os privilégios conferidos aos britânicos com o intuito de garantir 

a harmonia das relações entre Brasil e Grã-Bretanha. Apesar de ter sido 

celebrado entre portugueses e ingleses, o Tratado de 1810 foi renovado, 

em 1827, já pelo novo Estado brasileiro, sendo tolerado mesmo após a 

emancipação política em curso. Como forma de tranquilizar o principal 

aliado europeu, em correspondência ao cônsul inglês Chamberlain, José 

Bonifácio manifestou, em 1822, que o 
 
governo brasiliense é demasiado respeitador das 

suas relações com o governo britânico, a quem 

muito preza, para procurar quebrantá-las. Bem 

altamente o comprova o seu comportamento, 

continuando sem reserva e discussões a observar 

um tratado que qualquer outro governo acharia 

razões para considerar como caduco, depois da 

dissolução do pacto social e político que fazia do 

Brasil uma parte integrante da monarquia 

portuguesa” (BONIFÁCIO apud RODRIGUES, 

1975, p. 25). 

 

Neste sentido, mantiveram-se no Brasil as mesmas condições 

estabelecidas pela coroa portuguesa, com a qual d. Pedro I, apesar da 

declaração de independência, mantinha estreita vinculação. 

No âmbito político interno, as discussões foram majoritariamente 

pautadas pela forma com que deveria ser concebida a administração 
imperial. Para um lado, motivado pelas forças constitucionalistas 

europeias, o governo deveria ocorrer de forma representativa, em que o 

poder estivesse sustentado nas instituições de controle sobre o Imperador, 

realizado sobretudo pelos parlamentares. Para outro, a figura de d. Pedro 

deveria centralizar ainda mais as demandas políticas e ser colocada à 
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frente do novo Estado. Na assembleia constituinte foi evidente o 

crescimento do conflito entre as partes, e “paulatinamente um grupo 

passou a rivalizar com o Imperador e a desencadear dura oposição ao 

senado (que se constituiu em uma espécie de anteparo para o monarca)” 

(RIBEIRO; PEREIRA, in GRINBERG; SALLES, 2009, p. 157). As 

divergências exaltadas culminaram, em 1823, no fechamento da 

assembleia40 e na outorga da constituição do ano seguinte, que instaurava 

o Poder Moderador, e conferia a d. Pedro a autoridade predominante do 

sistema político brasileiro.  

Outras questões internacionais também mobilizaram as discussões 

entre a classe política e o núcleo ministerial de d. Pedro I nos anos do 

primeiro reinado. A Guerra da Cisplatina, por exemplo, iniciada em 1825, 

alastrou-se por cerca de três anos, desgastando intensamente o regime, 

que subestimou a capacidade militar de seus vizinhos e, derrotado, viu-se 

obrigado a abrir mão do atual território uruguaio. A questão da renovação 

do tratado de preferência comercial com a Inglaterra também mobilizou 

críticas pela forma como foi gestada — pelo próprio Imperador e seu 

ministro José Bonifácio — sem qualquer possibilidade de discussão, ou 

revisão, no parlamento. Somadas a isto, a crescente pressão inglesa pelo 

fim definitivo do tráfico de escravos, e “a incapacidade de o governo 

colocar-se de pé ou falar no mesmo tom com a Inglaterra” (RIBEIRO; 

PEREIRA, in GRINBERG; SALLES, 2009, p. 159) acentuou o desgaste 

do monarca. 

Sobretudo a partir de 1826, a Câmara dos Deputados passou a 

pressionar o Imperador por uma maior margem de autonomia em suas 

funções políticas. O objetivo perseguido pela classe era limitar a esfera 

de poder de d. Pedro e criar um sistema monárquico controlado pelo 

parlamento41. Segundo Ribeiro e Pereira, “essa posição não era aceita 

pelo imperador, que resolveu disputar uma queda de braço com o grupo 

liderado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, Lino Coutinho e Custódio 

Dias” (RIBEIRO; PEREIRA, in GRINBERG; SALLES, 2009, p. 160). 

                                                           
40 Apenas em 1826 foi reaberta a Assembleia Geral, o que não alterou 

efetivamente o poder conferido ao monarca. Neste momento, “os parlamentares 

posicionavam-se com cautela. Temiam desfecho igual ao de 1823” (RIBEIRO; 

PEREIRA, in GRINBERG; SALLES, 2009, p. 157). 
41 Segundo Morel, “em 1826 a Assembléia Geral Legislativa do Império do Brasil 

(Câmara dos Deputados) e o Senado começam a funcionar pela primeira vez, 

propiciando, assim, canais de expressão e participação política, que se estendem 

pela imprensa. O poder Legislativo torna-se interlocutor de peso para o monarca, 

que concentra os poderes Executivo e Moderador” (MOREL, 2003, p. 12). 



94 
 

Além dos citados, somaram-se nas divergências ao monarca nomes como 

Evaristo Ferreira da Veiga e Diogo Feijó, que ocupou papel central 

durante o período regencial, após a abdicação de d. Pedro (PANDOLFI, 

2007, p. 32). 

Na Europa, a vacância do trono português e a indefinição sobre a 

substituição de d. João VI, após seu falecimento em 1826, gerou forte 

disputa na Casa de Bragança42. Interessado no cargo, e incapaz de manter 

uma relativa harmonia política com o parlamento brasileiro, d. Pedro 

resolveu pela abdicação da posição de Imperador e retornou a seu país 

natal. Após sua partida, afirmou o monarca ter sido obrigado a sair do 

Brasil para garantir a manutenção de sua vida e evitar uma possível guerra 

civil que entraria em curso nas camadas sociais do Estado (PANDOLFI, 

2007, p. 141 – 142). De fato, desde meados do primeiro reinado, o clima 

de insatisfação da população com a violência do regime imperial e sua 

incapacidade de solucionar as crises e revoltas provinciais em curso 

aumentou drasticamente, e “a instabilidade provocada na corte 

reforçaram um sentimento aguçado na população” (RIBEIRO; 

PEREIRA, in GRINBERG; SALLES, 2009, p. 160). 

Com o núcleo parlamentar fortalecido, e o herdeiro imediato ao 

trono — Pedro de Alcântara II, filho de d. Pedro I — incapacitado de 

assumir as rédeas do Império, por conta de sua pouca idade, teve início 

no Brasil o período regencial. Foi nestes anos, entre 1831 e 1840, o auge 

dos movimentos de rua, manifestações e discussões sobre a forma da 

Constituição, que culminaram em um processo de institucionalização do 

aparato estatal brasileiro e permitiram uma maior abertura política dentro 

do regime. Entre outras coisas, no intervalo entre o fim do reinado de d. 

Pedro I e o início de d. Pedro II, de 1831 à 1841, foi garantida 

politicamente a autonomia da Assembleia Legislativa e do corpo político 

próximo à administração regencial para debater, apreciar e avaliar as 

decisões do Poder Executivo, e as estratégias externas em curso. Por esses 

anos iniciou-se as discussões acerca da necessidade de uma nova 

configuração tarifária para as alfândegas, o que afrontou os privilégios 

ingleses garantidos na renovação do tratado em 1827. Vejamos, então, de 

que forma se organizaram as principais lideranças do período. 

Os nove anos que compreenderam o regime regencial no Brasil 

foram, com frequência, observados pela literatura política mais voltada 

                                                           
42 “D. João VI faleceu sem esclarecer sua sucessão e, legalmente, d. Pedro torna-

se ao mesmo tempo imperador do Brasil e herdeiro do trono de Portugal. d. Pedro, 

então, assume por algum tempo as duas coroas (ou seja, reunificando Brasil e 

Portugal sob uma mesma direção” (MOREL, 2003, p. 11). 
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ao projeto monárquico enquanto um cenário de caos e turbulência interna 

no país. Para Morel, “esse era o discurso de parte dos grupos dirigentes 

da época, envolvidos nos embates de construção do Estado nacional 

brasileiro e buscando formas de legitimar o exercício de poder e de 

coerção” (MOREL, 2003, p. 7). Na ausência de um projeto republicano 

sólido, as regências brasileiras passaram a ser compreendidas apenas 

como um intervalo conturbado entre os reinados de Pedro I e Pedro II, e 

somente recentemente é que a historiografia passou a vislumbrar o 

período de forma mais ampla, “como um grande laboratório de 

formulações e práticas políticas e sociais, como ocorreu em poucos 

momentos da história do Brasil”43 (MOREL, 2003, p. 9). 

Quatro grandes divisões pautaram as regências no país, 

identificadas pela forma política como foram organizados os governos e 

distribuído o poder central. No sentido de preencher o vácuo de poder 

deixado no Rio de Janeiro após a abdicação do Imperador, instaurou-se a 

primeira delas: a Regência Trina Provisória, organizada pelo militar 

Francisco de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, pelo senador Nicolau 

Vergueiro, e pelo marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de 

Campos. Com duração de apenas 60 dias, essa composição regencial foi 

marcada pela violência contra oposicionistas políticos, pelo 

enfraquecimento institucional da monarquia e pela supremacia do 

Legislativo no âmbito político interno. Dentre as principais medidas 

tomadas pelo governo provisório estavam “a readmissão do Ministério 

dos Brasileiros; a suspenção parcial do uso do Poder Moderador, pelos 

regentes; anistia às pessoas presas por motivos políticos44; a convocação 

dos deputados e senadores para que, em Assembleia Geral, elegessem a 

Regência Trina Permanente” (REIS, 2015, p.201). Em 17 de junho de 

1831, foi eleita, então, a Regência Trina Permanente, que manteve em sua 

                                                           
43 Ainda segundo Morel, foi neste período que se estabeleceram na sociedade 

brasileira discussões sobre “monarquia constitucional, absolutismo, 

republicanismo, separatismo, federalismo, liberalismos em várias vertentes, 

democracia, militarismo, catolicismo, islamismo, messianismo, xenofobia, 

afirmação de nacionalidade, diferentes formas de organização do Estado 

(centralização, descentralização, posições intermediárias), conflitos étnicos 

multifacetados, expressões de identidades regionais antagônicas, formas de 

associação até então inexistentes, vigorosas retóricas impressas ou faladas, táticas 

de lutas as mais ousadas... A lista seria interminável” (MOREL, 2003, p. 9). 
44 Ainda que houvesse sido decretada a anistia aos presos políticos, sobre tal ato 

“hoje podemos supor que a intenção talvez fosse esvaziar as prisões... para poder 

ocupá-las de novo. Pois, no final do ano, haveria cerca de 500 presos, a maioria 

por motivos políticos, somente na capital do Império” (MOREL, 2003, p. 25). 



96 
 

composição o General Lima e Silva, somado dos deputados José da Costa 

Carvalho e José Bráulio Muniz (MOREL, 2003, p. 25 - 27). 

Entretanto, a proeminência política estabelecida durante os quatro 

anos em que a regência trina governou não foi conferida aos nomes acima 

citados, mas, sim, ao então Ministro da Justiça, Diogo Feijó, que seria 

eleito, em 1835, como primeiro regente uno do país. De acordo com Caio 

Prado Junior,  
 
Nesta primeira fase do governo regencial, avulta a 

figura do ministro da justiça, o padre Diogo 

Antônio Feijó, que é, pode-se dizer, a figura central 

do novo governo, foi certamente ele a maior 

alavanca da reação que se desencadeia. Dotado de 

um espírito autoritário, enérgico ao extremo, soube 

o padre Feijó enfrentar a agitação que 

convulsionava o país, impedindo que ela se 

transformasse num movimento capaz de dar por 

terra com a situação dominante (PRADO JUNIOR, 

1977, p. 62). 

 

Feijó esteve inserido na vida pública brasileira desde 1821, quando 

ocupou o cargo de deputado representante da província de São Paulo, em 

Lisboa. Forte oposicionista do regime de d. Pedro, manifestava-se com 

frequência a favor da independência do país e contra a estrutura 

constitucional outorgada em 1824.  

Caracterizado por conduzir um governo liberal, Feijó colocou 

restrições à constituição de 1824 com o Ato Adicional que, entre outras 

coisas, implementou a criação das Assembleias Legislativas Provinciais 

com eleição para os deputados constituintes, reduziu a ingerência política 

do Poder Moderador e do Conselho de Estado, e definiu o prazo de 4 anos 

para o mandato dos regentes. De acordo com Reis,  
 
com a extinção do Conselho de Estado que 

representava o máximo da centralização política e 

a com a concessão de certa autonomia para as 

províncias, se evidenciavam suas aspirações 

progressistas. [...]  dava início a um novo modelo 

de Estado que alguns historiadores chegavam a 

denominar de uma ‘experiência republicana’ 

(REIS, 2015, p. 205).  

 

O liberalismo de Feijó não contou, entretanto, com vida fácil no governo, 

sobretudo após 1836, quando a eleição para a Câmara dos Deputados 
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impôs uma composição de maioria conservadora na oposição, um 

“agrupamento regressista” (REIS, 2015, p. 207). Além disso, uma “onda 

de revoltas regenciais seguiu-se à aprovação do Ato Adicional, cujas 

medidas descentralizadoras contribuíram para o fortalecimento dos 

poderes provinciais, os quais, muitas vezes, não estavam bem afinados 

com a política do governo central” (BASILE, 2009, p. 70). 

Com a crescente crise política acarretada pela falta de apoio 

legislativo, Feijó renunciou ao cargo de regente em 1837, considerando 

que "não pode remover os males públicos, que cada dia se agravam pela 

falta de leis apropriadas" (FEIJÓ apud BASILE, 2009, p. 91). As novas 

eleições refletiram exatamente a dinâmica conservadora que se instaurava 

no governo, e a vitória de Araújo Lima, Marquês de Olinda, eleito em 

1838, representou  
 
o chamado Regresso: a mão-de-ferro do Estado 

centralizador e autoritário que vai retendo o 

controle da situação abalada, o poder político dos 

grandes proprietários de terras e escravos se 

acentua. Os aspectos considerados mais 

democráticos ou descentralizadores do Código de 

Processo Criminal e do Ato Adicional seriam 

reinterpretados (eufemismo para sua anulação) por 

leis mais conservadoras (MOREL, 2003, p. 31). 

 

Ao seu governo, que durou até o golpe da maioridade, em 1840, coube 

reprimir as revoltas provinciais que tomavam conta do país. Neste 

sentido, atuou colocando fim à “Cabanagem, no Grão-Pará; continuou a 

lutar contra a difícil Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, [...] na Sabinada, na Bahia, além de iniciar a luta contra mais 

uma séria revolta, a maranhense Balaiada” (VIANA, 2013, p. 73). 

A oposição liberal não se enfraqueceu diante do governo de Araújo 

Lima, e passou a organizar forte pressão para o fim do sistema de 

regências e para a antecipação da maioridade do futuro imperador d. 

Pedro II. De acordo com Queiróz, “os Liberais ou Progressistas foram 

afastados da arena política e começaram a propagar na imprensa e nas 

câmaras, a possibilidade da ascensão do então menino d. Pedro II ao 

poder”45 (QUEIRÓZ, 2015, p. 3). Diante do crescente embate político 

                                                           
45 “Os representantes do partido Liberal fomentaram em um primeiro momento 

uma campanha de cessação do governo da regência, em prol de D. Januária irmã 

mais velha de d. Pedro II que acabara de completar 18 anos no dia 11 de março 

de 1840” (QUEIRÓZ, 2015, p. 5). 
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entre os partidários conservadores de Araújo Lima, e os progressistas 

liberais que clamavam pela coroação de d. Pedro II, o clima político no 

Brasil era de forte instabilidade e crise, o que exigia uma pronta definição 

acerca do tema, de acordo com os próprios políticos conservadores 

(QUEIRÓZ, 2015, p. 9). Compreendendo, o próprio monarca, a delicada 

situação em que se encontrava o país, em 1840 expressou sua 

determinação de ser definitivamente coroado e dar por encerradas as 

desordens internas. Não havendo oposição à decisão do futuro monarca, 

em 23 de julho de 1840 foi aprovada pela Assembleia a antecipação da 

maioridade de d. Pedro II, e realizado, enfim, seu juramento oficial. 

Mesmo que encerrado o período regencial, seu legado para a 

construção política e institucional do Brasil foi intenso. Tal herança, 

“afigura-se tanto na promoção de novos quadros políticos — construtores 

da consolidação do Estado imperial —, como nas propostas legadas” 

(BASILE, 2009, p. 99), ampliando o debate político pelos diversos 

âmbitos da sociedade brasileira, e permitindo um relativo aumento da 

participação pública nos interesses do Estado. Deste modo, foi a partir da 

tradição e das instituições regenciais que se organizaram os primeiros 

anos do Segundo Reinado, que logo daria início ao debate internacional 

com a Inglaterra sobre a possível renovação do tratado de preferência 

comercial. Desta vez, entretanto, a tomada de decisão não seria 

exclusivamente centralizada e unilateral, pelo contrário, passaria pelo 

crivo social e político das diversas instituições brasileiras. Vejamos, 

então, de que forma se adequaram e evoluíram estes órgãos institucionais 

ao longo do período aqui estudado. 

 

3.3 A institucionalização política brasileira no período regencial: 

composição e papel do Conselho de Estado e do Parlamento 

 
Da mesma maneira que a avaliação do papel exercido pela 

liberalização da imprensa e da garantia de sua livre manifestação, ou das 

convergências políticas e ideológicas que perpassaram o núcleo dos 

indivíduos tomadores de decisão, um olhar atento para os mecanismos de 

institucionalização da política também pode ser capaz de oferecer novos 

caminhos e acrescentar elementos para a abordagem pretendida. Para que 

a temática relativa à política externa brasileira, no que tange às relações 

com a Inglaterra, tenha tomado tais rumos, foi necessário, no âmbito 

interno, uma relativa pluralização das partes em debate e uma maior 

descentralização do processo decisório. Vejamos, portanto, como as 

instituições políticas do regime monárquico, sobretudo a Assembleia 

Legislativa, o Senado e o Conselho de Estado, modificaram-se nas 
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primeiras décadas do século XIX ao ponto de se configurarem enquanto 

um elemento a mais na complexidade do processo decisório imperial. 

As estruturas domésticas institucionais são, em grande medida, 

aquelas de caráter representativo, deliberativo ou consultivo. São partes 

de uma sociedade que compõem o aparato administrativo e incorporam 

em sua atuação os valores de determinada sociedade. Segundo Risse-

Kappen,  
 
the notion of domestic structures refers to the 

political institutions of the state, to societal 

structures, and to the policy networks linking the 

two. Domestic structures encompass the 

organizational apparatus of political and societal 

institutions, their routines, the decision-making 

rules and procedures incorporated in law and 

custom, as well as the values and norms embedded 

in the political culture” (RISSE-KAPPEN, 1995, p. 

20). 

 

No caso brasileiro, parte dessas instituições surgiram alocadas ao projeto 

político monárquico e serviram, até certo ponto, como mecanismos de 

legitimação da tomada de decisão do imperador ao longo do tempo, como 

o Conselho de Estado, por exemplo. 

Passado o ápice do centralismo político exercido por d. João VI, 

até 1821, e afirmada a independência brasileira em 1822, o Conselho de 

Estado foi criado por d. Pedro I logo no ano seguinte, e solidificado como 

instituição constitucional na outorga de 1824. Enquanto mecanismo de 

proximidade às demandas do Imperador, sua composição seguiu “o 

modelo dos velhos conselhos áulicos europeus, com membros vitalícios, 

sofrendo a influência de uma prática político-administrativa 

tradicionalmente associada ao regime monárquico português” 

(MARTINS, 2007, p. 25). A este caráter, somam-se, ainda, as motivações 

liberais também advindas do Velho Continente, que se instauraram tanto 

na elite lusitana quanto brasileira da época, e que “nortearam a montagem 

das instituições político-administrativas do Império Brasileiro, aos quais 

se relacionava diretamente a ação do Conselho de Estado” (MARTINS, 

2007, p. 60). 

Assim, organizada enquanto principal instituição do primeiro 

regime imperial, levando em consideração a dissolução da Assembleia 

Constituinte em 1824, o Conselho de Estado serviu ao imperador como 

uma garantia da monopolização dos cargos públicos aos políticos 

vinculados de maneira aproximada ao Paço Imperial. Dessa forma, sem 
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uma oposição institucionalizada por meio da Assembleia, com a garantia 

da nomeação para os cargos vitalícios do Conselho de Estado e do Senado 

e, ainda, respaldado pela condição do Poder Moderador, o governo de d. 

Pedro foi exercido até sua abdicação, em 1831, a partir do aparelhamento 

das estruturas políticas da corte brasileira. Apenas com as alterações 

constitucionais do período regencial, mais especificamente em 1834, é 

que a descentralização do poder da esfera executiva passou ocorrer em 

benefício das estruturas legislativas então reestabelecidas (MARTINS, 

2007, p. 73). 

Ainda que o caráter monárquico do Estado brasileiro estivesse 

estritamente vinculado à defesa da unidade territorial e à resolução dos 

conflitos provinciais em curso, parte da elite brasileira da época já 

percebia o projeto de centralização anterior enquanto uma forte ameaça 

do “fantasma do absolutismo” (MARTINS, 2007, p. 74) que ainda estava 

presente na herança lusitana no Brasil. Ao reformar a constituição e 

instaurar um governo liberal na regência de Feijó, o Estado brasileiro 

passou a garantir maior margem de ação e deliberação ao âmbito 

legislativo. Segundo Martins, esse período significou  
 
a ampliação da autonomia das províncias, com a 

criação de assembleias provinciais eleitas, a 

definição de rendas e a concessão de autonomia 

administrativa, embora a escolha de seus 

presidentes permanecesse prerrogativa do governo 

central. O Senado continuou vitalício, e o Poder 

Moderador foi mantido, apesar de restrito ao 

próprio imperador, mas extinguiu-se o Conselho de 

Estado (MARTINS, 2007, p. 74). 

 

Destituído o Conselho de Estado em 1834, pelos governos 

regenciais, esta instituição apenas voltou a ser recriada em 1841, já com 

o novo imperador coroado. Este período que compreendeu cerca de sete 

anos, estremeceu a estrutura de centralização estatal no Brasil, e permitiu 

um maior diálogo social acerca dos temas políticos pertinentes às distintas 

classes existentes. Para Cardoso, o projeto centralizador foi claramente 
 
caracterizado pela concentração de poder no 

Executivo. Quanto maior a independência deste em 

relação ao Legislativo, maior é a centralização. Os 

governos fragmentados são mais permeáveis à 

influência social. Quanto mais fragmentado, mais 

suscetível à participação do Legislativo e às 
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demandas sociais e de grupos de interesses 

privados (CARDOSO, 2011, p. 34). 

 

No âmbito da política externa, a nova configuração também foi capaz de 

afetar a interação social dos grupos tomadores de decisão. Para Milner, 

que compreende as ações externas não fechadas na ideia de Estados 

isolados, mas sim dos grupos domésticos que nele atuam e exercem 

influência, como as legislaturas, por exemplo, 
 
the dispersion of legislative powers from the 

executive to the legislature alters the terms of 

cooperation, making them more favorable to the 

legislature. Hence both the likelihood and terms of 

international cooperation depend on the balance of 

powers between the legislature and the executive” 

(MILNER, 1997, p. 17). 

 

A retomada conservadora, vinculada à ascensão de Araújo Lima 

na Regência brasileira, em 1837, e garantida em termos robustos com o 

golpe da maioridade e o estabelecimento do Segundo Império, permitiu a 

d. Pedro II a possibilidade de contar com o Conselho de Estado no intuito 

de reformar, pacificar e manter uma ordem pública no país após o 

conturbado movimento político provocado nos anos de regência. De 

acordo com Martins, “ao longo de todo o Segundo Reinado, o Conselho 

resistiu — juntamente com o Senado — como a mais estável e sólida das 

instituições monárquicas” (MARTINS, 2007, p. 26), e vigorou até os anos 

finais da monarquia no país. Desta vez, entretanto, a instituição do 

Conselho não serviu exclusivamente no sentido de respaldar as demandas 

do imperador, mas também de adequá-las aos interesses privados dos 

grupos de influência nele presentes (MARTINS, 2007, p. 26). 

A partir de 1841, a composição do Conselho de Estado passou a se 

manifestar pelo que chama a autora de redes de sociabilidade e 

parentesco, que foram manifestadas na estrutura política imperial do 

Conselho a partir dos  
 
principais grupos econômicos do país — os 

grandes negociantes e proprietários de terras e 

escravos — e às oligarquias regionais, às antigas 

famílias que, desde o período colonial, 

controlavam os poderes locais e estendiam sua 

esfera de influência não só para além dos próprios 
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limites provinciais, como em direção ao poder 

central (MARTINS, 2007, p. 26)46. 

 
A escolha dos nomes para compor o Conselho ocorria por meio de 

critérios como: influência política, social e econômica; origens e 

trajetórias políticas; e as relações sociais mantidas regionalmente47. 

No âmbito do Conselho de Estado, sobretudo em sua segunda 

composição, a partir de 1842, as discussões políticas se manifestaram em 

variadas áreas temáticas. Assuntos que englobavam as principais 

preocupações imperiais, como questões religiosas, reformas eleitorais, o 

tráfico de escravos e os movimentos abolicionistas, por exemplo, 

motivaram os debates que, a partir do Conselho, se tornariam leis e 

conduta política comum. Com grande margem de autonomia na 

formulação da política imperial48, a instituição ainda serviu como fonte 

de inspiração e manifestação dos preceitos e ideias políticas liberais que 

“influenciaram a atuação do órgão e dos grupos que eles representaram 

na construção do Estado imperial” (MARTINS, 2007, p. 87). 

No âmbito parlamentar, a história política da Assembleia 

Legislativa e do Senado brasileiro no regime imperial também passou por 

um movimento de crescente margem de autonomia ao final do primeiro 

reinado. Ao declarar a independência, em 1822, e outorgar a constituição 

                                                           
46 Além de comporem a elite econômica do país, os membros do Conselho de 

Estado eram também “naturalmente, uma elite intelectual. Como membros das 

academias de direito de Coimbra, Olinda e São Paulo, como professores, diretores 

ou estudantes, compartilharam a formação liberal característica dessas 

instituições e participavam ativamente do debate político durante o Segundo 

Reinado” (MARTINS, 2007, p. 144) 
47 “Em fevereiro de 1842, quando foi reestabelecido o Conselho, certamente 

visando atenuar as críticas dos liberais, que temiam a nomeação maciça dos 

conservadores que se encontravam no poder desde a maioridade, foram 

designados apenas sete conselheiros ordinários e cinco extraordinários, entre os 

12 previstos para cada categoria. Esses números seriam ampliados com o tempo, 

conforme a atmosfera e o cenário político do período” (MARTINS, 2007, p. 107). 
48 De acordo com Horbach, “apesar de a Constituição permanecer inalterada, 

concentrando no Imperador a Chefia de Estado e a Chefia de Governo, a criação 

do cargo de Presidente do Conselho de Ministros alterou substancialmente essa 

realidade. Na letra do texto constitucional, d. Pedro II mantinha todas as 

prerrogativas e todos os direitos como máxima força política da nação, mesmo 

porque era o titular do Poder Moderador, mas na prática cada vez mais se 

distanciava do cotidiano do governo, reservando-se a função de árbitro e de fiscal 

do regime parlamentar” (HORBACH, 2006, p. 14). 
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dois anos mais tarde, d. Pedro I organizou a estrutura política brasileira 

motivado na centralização do poder em torno de seu núcleo político. Além 

de estabelecer o Poder Moderador, que lhe conferia o domínio sobre os 

rumos do novo Estado, o imperador ainda dissolveu a Assembleia 

Constituinte deixando-a à margem dos processos decisórios. Conforme 

sustenta Horbach,  
 
as aparências do sistema parlamentar eram 

mantidas, mas em realidade o poder imperial era a 

verdadeira força de decisão no mecanismo 

institucional, o que ficava ainda mais patente com 

a inexistência de um eleitorado forte que 

respaldasse a atuação dos partidos e legitimasse a 

representação nacional (HORBACH, 2007, p. 15). 

 

A oposição entre os interesses centralizadores do imperador e a 

ânsia pelo aumento da representatividade social, sobretudo nas classes 

mais favorecidas da população, no primeiro reinado, foi o ponto de 

partida para a dissolução da Assembleia Legislativa em 1824, e 

desencadeou, com o passar dos anos, no estremecimento da popularidade 

de d. Pedro I. A reabertura dos trabalhos da instituição, em 1826, 

inspirada pelo constitucionalismo europeu que chegava à América, 

intensificou um processo de ruptura com a centralidade exercida pelo 

Poder Moderador, e pode ser tomada como uma das causas que levaram 

à abdicação do imperador em 183149. Essa oposição era intensamente 

manifestada, visto que 
 
os indivíduos que compunham a principal base de 

sustentação política de d. Pedro I — 

nomeadamente os membros do seu Conselho de 

Estado — se recusaram a abrir espaço para uma 

atuação mais incisiva dos políticos que tomaram 

assento na chamada “Câmara baixa” a partir de 

1826. Foi, sobretudo, essa atitude que, por mais 

paradoxal que possa parecer, acabou ocasionando 

de maneira gradual o desenlace político que 

culminou no sete de abril de 1831 e no consequente 

                                                           
49 Apesar de perceber o movimento parlamentar como fator que levou ao 

enfraquecimento da figura imperial, Ribeiro avalia que esses “fatores que 

levaram à abdicação foram muitos, mas certamente não pode ser explicada 

exclusivamente pela atuação dos deputados no interior da Câmara baixa, não 

obstante sua importância seja inegável” (RIBEIRO, 2011, p. 6). 
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deslocamento do próprio grupo do centro de 

irradiação das decisões políticas (RIBEIRO, 2011, 

p. 1). 

 

A Monarquia Representativa, controlada pelas instituições e defendida 

pelas inspirações constitucionalistas liberais, foi capaz de se solidificar de 

forma mais evidente apenas com o advento do período regencial, onde 

diversas formas e projetos de governo passaram a ser debatidos com 

maior amplitude pela classe política vigente. 

A Câmara dos Deputados, também referida como “Câmara Baixa”, 

era composta por meio de eleições regulares de caráter temporário, com 

legislaturas de quatro anos de duração. Sua disposição era organizada a 

partir dos representantes eleitos provincialmente, e o número de 

deputados variava conforme cada processo eleitoral (HORBACH, 2006, 

p. 15). Constituindo-se, assim, enquanto uma representação da 

regionalização política do país, esta instituição tinha por característica 

central a defesa dos interesses provinciais de onde despontavam cada uma 

das lideranças. Este aspecto, entre outras coisas, confrontava dois projetos 

que por vezes se antagonizavam: a ânsia pela garantia de autonomia aos 

poderes locais, por um lado; e, por outro, a manutenção dos interesses 

nacionais gestados a partir da sede política fluminense (RIBEIRO, 2011, 

p. 8). 

O Senado, todavia, era organizado de maneira distinta, e tinha 

como particularidade uma formação mais conservadora do que a Câmara 

dos Deputados. Também formado a partir de eleições provinciais, mas 

com o número de eleitos sendo a metade da Câmara Baixa para cada 

província, sua composição era vitalícia, o que o caracterizava como 

representante dos interesses fixos nacionais, e desvinculava seus 

participantes das demandas eleitorais fortemente presente entre os 

deputados. Para Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, este 

mecanismo de composição se justificava pois 
 
a condição do caráter vitalício do senador é de alta 

importância para que bem satisfaça a sua missão. 

Uma vez escolhido está independente do povo e da 

coroa. Está independente dos eleitores não só de 

uma localidade ou província, mas de toda e 

qualquer parte do Império; ele não tem que esperar 

ou temer das paixões populares, deve atendê-las só 

quando justas e úteis. Está independente da coroa, 

pois que não é sujeito à nova escolha, nem ela pode 

dissolver o Senado e nem mesmo aumentar o 
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número de senadores, embora pudesse desejar 

(PIMENTA BUENO, 1857, p. 56). 

 

Os debates mantidos na Câmara Alta buscavam, de certa forma, 

harmonizar os interesses opostos entre os representantes das elites 

provinciais e o governo central imperial. Por esta época, já durante o 

primeiro reinado, vale ressaltar, era possível identificar também a forte 

polarização social entre parte da elite lusitana, ainda motivada pela 

retomada do sistema colonial, e o grupo de brasileiros que compreendia a 

ruptura da independência como consolidada e irreversível. Neste sentido, 

a representação do Senado perpassava os diversos embates existentes, e 
 
ao invés de expressarem a tensão das ruas e 

revelada nos periódicos, os senadores adotaram 

uma postura mais conciliatória não só em relação 

ao elemento português, como em quase todas as 

discussões. Entretanto, essa postura não pode ser 

tomada como ausência de discussão ou falta de 

posicionamentos acirrados com relação a algumas 

matérias (PEREIRA, 2008, p. 52). 

 

Ainda que geralmente vinculado aos interesses próximos da corte, o 

Senado manifestou-se politicamente em grande parte das importantes 

discussões nacionais do período, e serviu, ainda, como um elo de ligação 

entre o Conselho de Estado e o Poder Legislativo, mais especificamente 

vinculado à Câmara Baixa. 

Do ponto de vista da autonomia, é importante considerar que as 

três instituições aqui apreciadas — Conselho de Estado, Câmara dos 

Deputados e Senado — desenvolveram sua participação deliberativa e 

consultiva de forma crescente, desde a independência até o Segundo 

Reinado. Apesar de suas estruturas apresentarem importantes diferenças 

de composição e objetivos, a descentralização política, forjada a partir da 

abdicação de d. Pedro I e da configuração do sistema de regências, 

conferiu um aumento no grau de institucionalização burocrática nesses 

órgãos, e possibilitou a ampliação da margem de influência parlamentar 

nas discussões internas e, sobretudo, nos processos de formulação e 

tomada de decisão. O mesmo movimento de abertura pode ser 

identificado também na questão da renovação do tratado inglês. 

A primeira legislatura da Assembleia, que ocorreu entre os anos de 

1826 e 1829, por exemplo, esteve imobilizada e impedida pela 

constituição imperial de deliberar sobre temas exteriores ao Estado 

brasileiro. Apesar de terem sido proferidas, pelos parlamentares, ácidas 
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críticas ao sistema de tratados entre os anos de sua assinatura, o “inciso 

VIII do artigo 102 da Constituição autorizava a conclusão de ajustes dessa 

ordem antes de serem levados ao conhecimento da Assembleia Geral” 

(CARVALHO FILHO, 1990, p.45 – 46). Ainda que expressassem suas 

opiniões sobre a política externa do Primeiro Reinado nas instituições 

existentes, os deputados não tinham voz ativa sobre o assunto, e tampouco 

a capacidade necessária para influenciar no processo decisório. Ao iniciar 

o período regencial, entretanto, “uma das medidas logo posta em prática 

para impedir que o Poder Executivo concentrasse o poder de elaborar 

tratados, foi a lei de 14 de junho de 1831. Ela determinava que todos os 

tratados seriam submetidos à aprovação da Assembleia antes de sua 

ratificação” (CARVALHO FILHO, 1990, p. 50). No âmbito das relações 

com a Inglaterra, pontualmente no que tange a renovação do Tratado de 

Comércio, será possível observar documentalmente, no capítulo seguinte, 

de que forma se articularam essas forças para determinar a decisão pela 

ruptura. 

 

3.4 Considerações Parciais 

 
Com a finalidade de estruturar uma análise acerca dos elementos 

que compunham a sociedade brasileira e influenciavam no processo de 

tomada de decisão nos primeiros anos após a independência, o presente 

capítulo buscou inserir dentro das categorias de Análise de Política 

Externa mais apropriadas para o caso, os elementos historiográficos 

pertinentes ao estudo pretendido. Para isso, deu-se atenção, no presente 

capítulo, a temas como: o processo de formação da imprensa e seu 

respectivo movimento de abertura política entre 1808 e 1831; a maneira 

como as lideranças políticas executivas moldaram as tomadas de decisão 

no âmbito interno; e de que forma as instituições imperiais atuavam no 

período estudado. Foi possível compreender, a partir da trajetória teórica 

e historiográfica percorrida, um movimento de formação estatal brasileira 

que iniciou de forma intensamente centralizada e imobilizada em termos 

de autonomia, e que com passar dos anos culminou, sobretudo na década 

de 1840, na abertura do debate social, inclusive no que tange as relações 

exteriores, e em uma incipiente pluralização dos agentes de influência 

política aqui estabelecidos. 

No relativo a formação da imprensa brasileira, foi possível 

identificar, diante da pesquisa realizada, como a estrutura imperial de 

poder, que se estabeleceu na América portuguesa com a chegada da Corte 

de d. João VI, em 1808, inaugurou a atividade jornalística de maneira 

intimamente voltada aos interesses do governo e maculada por restrições 
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e censuras que coibiam publicações livres e críticas capazes de se 

contrapor ao regime português e suas determinações. Após deflagrado o 

processo de independência, e motivado o alargamento dos ideais liberais 

europeus trazidos à América, o novo imperador, d. Pedro I, relativizou o 

controle da censura e abriu espaço para um considerável aumento das 

tipografias estabelecidas no país. Entretanto, até sua abdicação, em 1831, 

a atividade jornalística no Brasil, que se propunha independente dos 

interesses imperiais, sofreu com uma intensa perseguição política que 

acarretou na criminalização de diversos periódicos e no fechamento de 

jornais em todo o território brasileiro. Iniciado o período das regências, 

que ampliou o debate político entre as classes e elites do núcleo próximo 

ao governo, houve um considerável aumento na produção jornalística 

crítica no país, motivado pelo fim do controle estatal e pelo aumento da 

liberdade de imprensa que oportunizou as condições políticas necessárias 

para que tal setor da sociedade fizesse parte dos debates políticos 

nacionais e passasse a influenciar, de forma mais direta, os espaços de 

formulação e tomada de decisão (SODRÉ, 1999). 

Com relação as principais tomadas de decisão das lideranças 

políticas, manifestadas nas figuras dos imperadores e regentes, também 

foi possível perceber um movimento que, ao longo das primeiras décadas 

do século XIX, descentralizou o poder, relativizou a influência lusitana 

da classe governante, e produziu um espaço de maturidade no debate 

político que contrapôs projetos distintos para o país a partir de 1831. 

Ainda que possa haver controvérsias com relação à racionalidade e ao 

pragmatismo de d. João VI, seu perfil político revela um regente bastante 

imobilizado por suas decisões com a Inglaterra. A proximidade do 

governante com a coroa britânica fortaleceu o núcleo político favorável 

aos ideais liberais que promoveram a Abertura dos Portos e a posterior 

assinatura do Tratado de Preferência Comercial. Ao mesmo tempo, seu 

caráter centralizador promoveu decisões diretamente voltadas aos 

interesses exclusivos da coroa, e pouco atrelados as demandas da ainda 

recente sociedade brasileira.  

Seu filho e sucessor no trono, d. Pedro I, manteve em seu perfil as 

características centralizadoras do pai, e formou uma base de governo 

também inspirada pelo liberalismo político e econômico que estavam em 

voga na Europa. Entretanto, é possível compreender no perfil do novo 

Imperador um certo grau de distanciamento da influência lusitana, e o 

início de um pensamento que promovia práticas políticas com lastro em 

setores da elite brasileira. Além disso, os dez anos do período regencial, 

que sucederam a abdicação de d. Pedro, colocou em lados opostos figuras 

políticas com projetos divergentes: Feijó e Araújo Lima. Por estes anos 
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houve uma diminuição importante da centralização política e o aumento 

da disputa ideológica que perpassava os governantes e que foi capaz de 

promover a pluralização de percepções e de influências distintas no 

processo decisório legado para o segundo reinado (MOREL, 2003). 

No âmbito institucional, a pesquisa realizada mostrou como o 

aparelhamento desses espaços políticos foi a tônica dos governos de d. 

João VI e d. Pedro I. A centralidade exercida pelo primeiro neste aspecto 

foi verificada diante da intensa nomeação e titulação de seus próximos 

para cargos e ocupações importantes do país. Já no reinado de d. Pedro, 

houve efetivamente uma fragilização da Assembleia Legislativa, que se 

colocava enquanto mecanismo de oposição social representativa ao 

regime imperial. Ao mesmo tempo, tanto o Conselho de Estado, quanto o 

Senado, órgãos de coesão política mais próximas à corte, serviram como 

respaldo às determinações da Casa de Bragança. Sobretudo após 1826, 

mas com mais intensidade após a abdicação do imperador, houve uma 

reforma das instituições, com o Ato Adicional de Feijó, que garantiu 

maior autonomia à Câmara Baixa e às Assembleias provinciais, enquanto 

as instituições do Conselho e do Senado passaram a deliberar de forma 

mais efetiva sobre dos temas e projetos relevantes nas discussões políticas 

promovidas pela elite governante (HORBACH, 2006). 

Este movimento gradual de abertura política que esteve presente 

nas categorias aqui estudadas revela uma pretensa e relativa pluralização 

do debate social, um aumento dos setores com influência nas tomadas de 

decisão, e a crescente porosidade da classe política às demandas das elites 

econômicas que cercavam o poder. Somados, os elementos encontrados 

pela análise teórica e historiográfica acenam para uma garantia de maior 

autonomia da sociedade sob os rumos da política brasileira nas primeiras 

décadas do império. No âmbito da política externa, e mais 

especificamente no que tange às relações de preferência comercial com a 

Inglaterra, vejamos, a seguir, a partir da documentação primária 

analisada, de que forma se articularam essas forças, entre os anos de 1840 

e 1845, no sentido de romper definitivamente com o Tratado de 1810. 
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4. A (NÃO) RENOVAÇÃO DOCUMENTADA 

 

Identificadas as principais mudanças vivenciadas entre a 

independência brasileira, em 1822, e o período que compreende o 

processo de ruptura dos tratados de preferência comercial com a 

Inglaterra, em 1844, resta-nos, agora, apreciar a documentação disponível 

nos diversos âmbitos da sociedade imperial para verificar as distintas 

formas com que foi tratada a questão no Brasil. Já na década de 1840, o 

sistema político e social brasileiro encontrava-se bastante diferente 

daquele em que fora assinado o tratado com a Inglaterra, e as pressões 

para uma alteração na política externa relacionada a esse aspecto foram 

contundentes e capazes de influenciar na formulação das estratégias 

brasileiras frente à diplomacia britânica, e na tomada de decisão que 

proporcionou ao Brasil encerrar o sistema de submissão e ingerência ao 

qual estava imobilizado. Dentre os distintos setores da sociedade que 

opinaram, ou deliberaram, sobre o tema, a análise da presente seção é 

focalizada na documentação disponível por três núcleos de influência 

previamente identificados: a imprensa, materializada nos jornais 

periódicos da época (3.1); o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a 

partir dos plenipotenciários incumbidos das negociações (3.2); e, por fim, 

das instituições políticas imperiais, nomeadamente o Parlamento 

Brasileiro e o Conselho de Estado Imperial (3.3). 

 

4.1 Cobertura jornalística: o debate na imprensa periódica  

 

Diante das condições em que estavam estabelecidos grande parte 

dos periódicos brasileiros na época das tratativas da renovação do tratado 

em 1842, é possível observar que forma os textos jornalísticos publicados 

sobre o tema articularam-se com os interesses de classes e com a elite 

governante que levaria a cabo as negociações com os ingleses. Após o 

fim da censura prévia, iniciado ainda em 1821, da proliferação jornalística 

livre de perseguição política, no período regencial, e de uma organização 

social mais solidificada em termos de opinião pública e imprensa crítica, 

os jornais do país tiveram maior autonomia em um processo que se iniciou 

a partir da independência política brasileira, e ganhou força, sobretudo 

após a abdicação do trono por d. Pedro I e o advento de um movimento 

de institucionalização do Estado (SODRÉ, 1999, p. 82). 

Com o intuito de verificar essa relação entre as publicações 

jornalísticas e o caso estudado, a pesquisa de fontes primárias torna-se 

condição necessária para o levantamento e a análise das motivações e 

influências que a esfera da mídia foi capaz de proporcionar no regime 
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imperial. Por sorte, e graças ao esforço da Fundação Biblioteca Nacional 

em digitalizar a documentação disponível, no sentido de preservar a 

memória pública do Estado e sociedade brasileiras, a presente pesquisa 

tornou-se viável remotamente, a partir do acesso a base de dados digital 

do site da fundação50. Além de digitalizado, o acervo da página permite a 

busca por termos e palavras-chave, facilitando e aprimorando a pesquisa 

direta pelas informações ensejadas. 

Para a década em que a presente pesquisa se fundamenta, entre 

1840 a 1849, a ferramenta de pesquisa da Hemeroteca Nacional, seção da 

página voltada exclusivamente aos arquivos de jornais periódicos, aponta 

para um total de 363 jornais, de variadas temáticas e enfoques. Com o 

objetivo de delimitar os resultados, e cercar o tema proposto de maneira 

objetiva, termos de pesquisa foram testados e selecionados para compor 

a metodologia de captação das reportagens. Como a escalada das 

publicações sobre o tema ocorreu efetivamente a partir da designação de 

Henry Ellis como plenipotenciário inglês na negociação, e sobretudo após 

sua chegada ao Rio de Janeiro, os termos que melhor serviram ao objetivo 

da investigação foram: Missão Ellis; e Henry Ellis. Da apuração realizada, 

resultaram vinte e oito ocorrências, algumas delas enquanto republicações 

regionais de outros periódicos. Além destas, outras matérias jornalísticas 

encontradas no estudo de Rubens Câmara de Carvalho Filho (1990), A 

renegociação do tratado inglês de 1827 e a resistência brasileira, foram 

utilizadas na presente análise. 

A metodologia para análise dos conteúdos encontrados mescla 

aspectos objetivos e estatísticos, como data, página e seção de publicação, 

bem como questões capazes de oferecer interpretações mais complexas 

do entorno jornalístico da época. Mesclar as formas de observar os textos 

encontrados proporcionou ao estudo uma perspectiva mais plural e 

completa da publicação, o que possibilitou uma análise ampla que evita 

deixar de lado aspectos importantes que podem estar escondidos ou 

negligenciados na leitura estritamente objetiva. A análise de conteúdo é 

definida, portanto, enquanto um 

 

                                                           
50 Lançada no ano de 2006, e viabilizada em meios digitais dois anos mais tarde, 

a página da Fundação Biblioteca Nacional na internet contou com o 

financiamento do Ministério da Cultura para o processo de mapeamento de 

digitalização dos documentos que fazem parte do Acervo Memória Nacional. A 

base de dados pode ser acessada por meio do link: <http://bndigital.bn.gov.br/>. 

De acordo com as informações disponíveis no site, as estatísticas apontam para 

uma média de 150 mil acessos por dia ao acervo publicado (BNDIGITAL, 2018).  
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conjunto de procedimientos interpretativos de 

productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, y que, 

basados en técnicas de medida, a veces 

cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de 

unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en 

la combinación de categorías) tienen por objeto 

elaborar y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones mismas en que se han producido 

aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan 

darse para su empleo posterior” (RAIGADA, 2002, 

p. 2). 

 
Para Santos, com o tempo, “o critério de objetividade tornou-se menos 

rígido, o que possibilitou usos combinatórios entre a estatística e análises 

clínicas. Nesse sentido, a análise do conteúdo deix[a] de ser apenas 

descritiva e pass[a] a usar a inferência, por meio de análises. Estas 

inferências procuram esclarecer as causas da mensagem ou as 

consequências que a ela pode provocar” (SANTOS, 2012, p. 384). 

A fase de pesquisa dos materiais disponíveis, com os testes de 

possíveis palavras-chaves e a separação do material adequado, seguiu a 

metodologia de pré-análise proposta por Bardin. Neste sentido, foram 

definidas previamente: a escolha dos documentos por meio da base de 

dados digital da Hemeroteca relativa à década de 1840, os termos 

pesquisados, as dimensões e direções da análise e os possíveis recortes 

aos textos encontrados (BARDIN, 2011, p. 132). Na etapa de exploração 

e de tratamento do material mapeado foram levadas em consideração as 

análises estatísticas dos jornais, como a periodicidade e número de 

edições, bem como o tamanho das publicações, a quantidade de menções, 

o número da página e a seção de publicação.  

Após a apuração dos resultados, foram realizadas as inferências 

conjunturais que proporcionaram a realização das interpretações 

possíveis para a análise proposta (BARDIN, 2011, p. 132). Na linha das 

etapas mencionadas, os resultados apanhados foram também avaliados a 

partir de três categorias de análise, no sentido de “pensar, identificar e 

tipificar as especificidades da atividade jornalística, mapeando tendências 

e possíveis lacunas na obtenção, averiguação e apresentação das 

informações” (SILVA; MAIA, 2011, p. 26): marcas da apuração; marcas 
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da composição do produto; e aspectos da caracterização contextual51. 

Determinadas, portanto, as condições em que a exploração, síntese e 

análises dos materiais encontrados foram realizadas, partimos 

diretamente à exposição do conteúdo das publicações. 

De acordo com o estudo de Carvalho Filho, que faz uma breve 

leitura de como parte da imprensa se posicionava diante das negociações 

com a Inglaterra, houveram críticas contundentes não apenas com relação 

aos termos da renegociação proposta pelos ingleses, como também pela 

forma com que fora recebido no Brasil o plenipotenciário britânico Henry 

Ellis52. Segundo o autor, em uma seção do jornal O Brasil (RJ) 53, edição 

de número 327, datada de 24 de novembro de 1842, manifestou-se 

contundente crítica a “uma portaria assinada por Paulo Barbosa da Silva, 

Porteiro da Real Câmara e Mestre-Sala Imperial, que determinava a 

Guarda do Paço bater continência e promover o abatimento de bandeiras 

no cerimonial de recepção do Ministro Henry Ellis” (CARVALHO 

FILHO, 1990, p. 64 - 65). Em consideração à recepção destinada em tal 

ato diplomático, o redator do jornal, 
 
para censurar o responsável pelo cerimonial e o 

Ministro dos Negócios Estrangeiros pela pompa do 

                                                           
51 De acordo com Silva e Maia, “cada um deles olha para o objeto de estudo a 

partir de uma lente diferente. O primeiro, mais específico, funciona como uma 

teleobjetiva: recai exclusivamente sobre a matéria jornalística — tomada de 

forma isolada —, explorando indícios do método de apuração e da estratégia de 

cobertura em close-up. O segundo corresponde a uma lente normal, de alcance 

médio, pois que oferece uma visão um pouco mais aberta do objeto, agora 

enfocando não só o texto, mas o conjunto amplo do produto, como localização na 

página, diagramação, foto etc. E o terceiro atua como uma grande angular — não 

capta detalhes, mas oferece um plano geral do objeto, captando aspectos da 

dimensão organizacional e do contexto sócio histórico cultural em que se insere 

a produção jornalística” (SILVA; MAIA, 2011, p. 27). 
52 Segundo relato de Pereira da Silva, Ellis “encontrou grande pompa, foi recebido 

pelo imperador e suas irmãs, saudado por todos os navios de guerra ancorados no 

porto do Rio de Janeiro, e aplaudido e aclamado pelos comerciantes ingleses 

residentes na capital” (SILVA apud MANCHESTER, 1973, p. 248). 
53 O jornal O Brasil (RJ) era de propriedade de Justiniano José da Rocha e Firmino 

Rodriguez da Silva. O periódico foi fundado a partir da influência de Paulino José 

Soares de Souza, então ministro da justiça e vinculado ao partido conservador, 

com o intuito de promover uma publicidade oficial do regime imperial frente as 

oposições liberais (QUEIROZ, 2013, p. 1). As tiragens eram feitas com 

frequência de três vezes por semana, nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados, e 

tinham como frase de apresentação a expressão em latim Vestra res agitur.  
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cortejo com que foi recebido o Ministro Ellis, 

concluía em seu artigo: ‘...lastimando que a 

diplomacia brasileira se achasse reduzida a tão 

insignificante papel, e que o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, estivessem envolto em uma 

política de não cumprimento de prudência que a 

nação exigia do governo diante do representante 

estrangeiro’ (O BRASIL apud CARVALHO 

FILHO, 1990, p. 65). 

 

Da mesma forma, em O Pharol Constitucional (RJ)54, datado de 23 de 

novembro de 1842, edição de número 15, publicou-se na primeira página 

a informação de que esta portaria destinada ao comandante da Guarda do 

Paço determinava que “sempre que o Sr. Ellis passar pela frente da 

guarda, se lhe faça a continência imperial. Quando isto foi referido, não 

demos o menor crédito, pareceo-nos impossível que o Sr. Paulo Barboza 

tratasse com tanto desprezo o ministério” (O PHAROL 

CONSTITUCIONAL, 1842). 

Diante da severa crítica manifestada nos periódicos, Paulo Barbosa 

da Silva recorreu também a imprensa para responder as acusações 

anteriores, “dizendo que [apenas] cumpria ordens do Ministro da Guerra”, 

José Clemente Pereira. Tal fato evidenciou publicamente as divergências 

e disputas políticas palacianas, sobretudo na resposta de Pereira a Silva, 

que afirmava ter sido o Ministro dos Negócios Estrangeiros “pouco exato 

no artigo que assinou”, e que nunca havia expedido a incumbência do 

cerimonial, pois “nunca disse que a ele competia expedir ordens, que 

nenhuma ordem lhe dei, nem jamais me julguei competente para dar 

ordens ao Porteiro da Imperial Câmara” (PEREIRA apud CARVALHO 

FILHO, 1990, p. 66). 

A chegada do plenipotenciário inglês no Brasil e a incerteza sobre 

os rumos da negociação, provocada pela pomposa recepção diplomática 

exercida no Rio de Janeiro, motivava nas publicações periódicas e na 

opinião pública brasileira um forte sentimento nacionalista, que 

promoveu uma campanha desfavorável à presença do ministro britânico, 

e em defesa do interesse nacional brasileiro (CARVALHO FILHO, 1990, 

p. 66). Em A Sentinella da Monarchia (RJ)55, datado de 05 de dezembro 

                                                           
54 O jornal O Pharol Constitucional (RJ) tinha como redator M. J. d’Araújo e 

publicava-se com frequência de três vezes semanais, às terças-feiras, quintas-

feiras e sábados, na tipografia do Diário do Rio de Janeiro.  
55 O Jornal A Sentinella da Monarchia (RJ) era de propriedade de Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, político brasileiro vinculado ao partido conservador e um 
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de 1842, edição 277, um artigo questiona a necessidade e os objetivos da 

missão inglesa, enviada em caráter extraordinário, visto que já se 

encontrava estabelecido no país o Sr. Hamilton Hamilton, enviado pela 

rainha Victória como representante britânico permanente: 

 
Porque motivo, desejamos saber há-de a nação 

britannica pagar uma missão extraordinária no Rio 

de Janeiro, quando alli existe uma missão 

residente? [...] Não podemos encarar senão como 

uma declaração oficial da incapacidade do Sr. 

Hamilton Hamilton. [...] As precedentes reflexões 

foram escriptas sem espirito algum de hostilidade à 

repartição dos negócios estrangeiros; mas, no 

irreprehensivel exercício do nosso dever, exigimos 

saber se a Inglaterra está permanentemente 

representada junto a corte do Brasil por um 

ministro incapaz de negociar um tratado de 

comércio?....” (SENTINELLA DA 

MONARCHIA, 1842). 

 

A determinação da missão inglesa era, de fato, observada de forma 

bastante controversa pela imprensa da época. No Jornal do Commercio 
(RJ)56, edição de número 159, datado de 16 de junho de 1843, manifestava 

um editorial, após ter-se comprovada a ineficácia da missão inglesa, que  

 
A somma que Lord Alberdeen destinou para esta 

missão foi de 2 mil libras esterlinas: ora, a 

insignificância desta quantia, que pouco mais 

adiante poderia ir do necessário para a viagem, dá 

a entender que, quando o ministro inglez mandou o 

seu emissário ao Brazil, entendeu que, apenas ele 

lá chegasse e dissesse o que queria, era dito e feito, 

                                                           
dos opositores a antecipação da maioridade de d. Pedro II, em 1840. (IHGB, 

2018). O periódico era publicado com frequência de três edições semanais, nas 

terças-feiras, quintas-feiras e sábados, e tinha como apresentação a frase: “A 

pessoa do Imperador é inviolável e sagrada”. 
56 O Jornal do Commercio (RJ) era de propriedade de Julius Villeneuve, um 

francês que adquiriu a tipografia de Pierre Plancher em 1834. Era considerado 

um homem de negócios pois foi capaz de ampliar a circulação do Jornal e 

estabelecer as bases para uma publicidade empresarial altamente lucrativa na área 

jornalística (SANTANA JUNIOR; GRANJA, 2016, p. 852). O periódico contava 

com publicações de frequência diária. 
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para outra vez é provável que acrescente mais 

algum milherito de libras (JORNAL DO 

COMMERCIO, 1843). 

 

Antes, entretanto, de findada a negociação, as publicações 

jornalísticas brasileiras buscavam manifestar os termos que estavam na 

pauta das discussões, quais eram as motivações inglesas, e os problemas 

econômicos e políticos que da renovação poderiam resultar. Ainda no 

Jornal do Commercio (RJ), em editorial datado de 16 de dezembro de 

1842, era manifestada a diferença de poder entre as partes em tratativa, e 

de que forma essa disparidade deveria ser levada em conta pelos 

representantes brasileiros na mesa de negociação. Para o periódico, 
 
As negociações de tratados comerciais é sempre 

muito melindrosa; mas sobretudo, quando uma 

nação pequena como a brasileira tem de lutar com 

um governo tão poderoso como o da Inglaterra, e 

além disto, tão astuto, tão pouco escrupuloso, tão 

acostumado a deferências, e que com toda certeza 

há de querer indenizar-se à custa do Brasil [...]. 

Todo o patriotismo, portanto, é pouco, toda 

vigilância, toda cautela, toda a reflexão do governo 

brasileiro pode empregar, nada é demais numa 

ocasião como esta, em que o país há de ficar de 

braços livres, para poder aproveitar os seus 

imensos recursos, ou de ver assassinado o seu 

futuro por inteiro, caindo de uma vez nas garras do 

leopardo britânico (JORNAL DO COMMERCIO, 

1842). 

 

Na sequência, além de aconselhar ao governo brasileiro manter toda 

cautela possível durante as negociações, o editorial passou a fazer uma 

contundente crítica ao governo inglês pela forma com que ele estabelece 

suas relações comerciais pelo mundo. De acordo com o editorial,  
 

A Inglaterra é uma espécie de país fictício, cuja a 

existência é toda artificial. Para que ela viva e 

prospere, é preciso que estabeleça a supremacia de 

sua indústria por toda a parte, e em consequência 

disto, a sua primeira necessidade, quando conclui 

tratados de comércio com qualquer outra nação, 

consiste em esmagar a indústria alheia para fazer 

subsistir a sua própria indústria. É como animais de 
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rapina, que por força de sua organização, hão de 

necessariamente matar aqueles que o sustentam 

(JORNAL DO COMMERCIO, 1842). 

 

A partir das fortes e ácidas críticas do periódico, publicadas com o 

intuito de mobilizar uma opinião pública contrária à possível renovação 

do tratado de comércio, e também da experiência anterior que os acordos 

de 1810 e 1827 ofereceram ao país, o editorial continua a atacar a política 

inglesa de impor, sem reciprocidade, seus termos e condições. Para o 

jornal, a ideia de reciprocidade não passa apenas de retórica, e é a forma 

com que  

 
Eles costumam dourar a pílula dos seus tratados de 

comércio, todas as vezes que procuram fazer 

engolir a um governo pouco atento; mas quem é 

que hoje não sabe que a reciprocidade é uma 

palavra inteiramente vazia de sentido, todas as 

vezes que as circunstâncias das duas nações 

contrastantes não são iguais? Além disso, a regra 

da diplomacia inglesa consiste em fazer sempre 

artigos especiais em todos os tratados que conclui, 

o mais obscuro que pode, de maneira que, como as 

respostas dos antigos oráculos, sejam susceptíveis 

de muitas interpretações; e quando a ocasião exige, 

escolhem aqueles que mais lhes arma, e fazem-na 

depois valer por direito de força (JORNAL DO 

COMMÉRCIO, 1842). 

 

O Jornal do Commercio (RJ) finalizou a publicação com a preocupação 

de implorar para que o governo imperial mantivesse “olhos abertos” nas 

tratativas, e que não cedesse às pressões de Ellis para a renovação do 

tratado de 1827 (JORNAL DO COMMERCIO, 1842). 

Neste mesmo periódico, entretanto, também é possível observar 

um tom mais brando com relação ao estabelecimento de tratados 

comerciais de maneira geral. De acordo com o jornal, as condições em 

que estavam estabelecidas as bases das trocas comerciais entre Brasil e 

Inglaterra desagradavam a grande maioria da população, principalmente 

por conta da falta de reciprocidade na recepção dos produtos brasileiros 
em territórios britânicos. Entretanto, não se deixava de considerar, em 

meio à burguesia imperial, as benesses proporcionadas pelo liberalismo e 

pela infinidade de produtos estrangeiros que chegavam aos portos 

brasileiros da época. Em manifestação publicada em 16 de fevereiro de 
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1843, edição de número 45, tomando as páginas 5 e 6 do periódico, 

consideraram os editores que 
 

Os tratados de comercio, quando se limitão aos 

objetos que eles devem compreender, são não só 

uteis, como indispensáveis às nações comerciais, e 

que especialmente nas actuaes circunstancias do 

Brazil lhe é útil celebrar tratados de commercio, 

tanto com a Inglaterra como com as mais nações da 

Europa e da América (JORNAL DO 

COMMERCIO, 1843). 

 

Neste sentido, manter relações comerciais amistosas com o maior 

número de países possíveis era percebida como uma estratégia essencial 

para a política econômica do Império, mas deveriam ser eles, de acordo 

com o Jornal do Commercio (RJ), baseados na reciprocidade e na 

equidade de condições entre os Estados. Ao referir-se ao ministro dos 

negócios estrangeiros do Brasil, Honório Hermeto Carneiro Leão, o 

periódico pressionou, de forma sutil, por uma decisão favorável ao Brasil 

nas negociações. Para o jornal, o ministro 

 
não é algum idiota ou inexperto que possa ser 

iludido na redação dos artigos, segundo os 

princípios enunciados, nem somos nos tão baldos 

de homens entendidos na matéria, que ele não 

possa escolher plenipotenciários capazes de 

fazerem um trabalho útil e digno da nação e do 

governo. Vóz que gritais que não se fação tratados, 

especialmente com a Inglaterra, não fazeis senão 

crear embaraços ao governo, se não remover o 

meio de fazer acabar antes de novembro de 1844 o 

tratado em vigor, que ainda nos impede a adoção 

da nova tarifa, que aliás pode ser posta em vigor 

antes do fim do corrente anno civil, e livrar nos em 

grande parte dos nossos embaraços financeiros” 

(JORNAL DO COMMERCIO, 1843, p. 6). 

 
A compreensão acerca da necessidade de firmar tratados 

comerciais parecia ser unânime na elite brasileira da época, 

principalmente entre comerciantes e grandes proprietários. O conteúdo 

desses acordos, segundo grande parte da imprensa, é que precisava ser 

revisto, de forma a não submeter o Império do Brasil, e sua gestão 



118 
 

financeira, aos mandos e pressões inglesas. Três grandes temas, que 

refletiam as preocupações sociais com relação ao tratado, perpassavam as 

publicações da imprensa sobre o caso: o impasse com relação à data de 

validade do tratado de 1827; a vinculação do acordo à proibição do tráfico 

de pessoas escravizadas do continente africano; e, efetivamente, a questão 

comercial, que incorporava os temas das tarifas alfandegárias e da 

reciprocidade na recepção de produtos brasileiros em domínios 

britânicos, sobretudo do açúcar (CARVALHO FILHO, 1990, p. 40). 

Assinado em 1827, o tratado de comércio com a Inglaterra previa 

um prazo de validade de quinze anos, com possibilidade de prorrogação 

e renovação posterior. Para o governo imperial, a cláusula de número 28, 

que determinava essa condição, garantia ao Brasil o fim do acordo no ano 

de 1842. Diante disso, “em 14 de fevereiro de 1840, através do Ministro 

dos Negócios Estrangeiros, Caetano Maria Lopes Gama, expediu 

instrução ao agente brasileiro em Londres para cientificar ao Governo de 

S.M. Britânica que o Brasil considerava o tratado perempto em 5 de 

novembro de 1842” (CARVALHO FILHO, 1990, p. 56). Na 

interpretação dos ingleses, entretanto, que seguia a linha da dubiedade e 

obscuridade que a redação das cláusulas proporcionava, tal manifestação 

brasileira de encerrar o acordo deveria ocorrer apenas no ano de 1842, 

para então se fazer cumprir mais dois anos que findariam, de fato, a 

condição de preferência estabelecida. Para o Império do Brasil, o 

encerramento das condições seria em 1842, para os ingleses, em 184457 

(CARVALHO FILHO, 1990, p. 56). 

Das controvérsias manifestadas por ambos os lados, prevaleceu a 

interpretação britânica. Por ordem de Alberdeen, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros da Inglaterra, não seria admitido qualquer recuo diplomático 

nesse sentido, o que garantiu para a Inglaterra a manutenção das 

condições por mais dois anos. A esse respeito, a imprensa brasileira 

também manifestou suas preocupações e opiniões. Em artigo publicado 

no Jornal do Commercio (RJ), datado de 08 de fevereiro de 1843, edição 

número 37, o periódico expressou a seguinte leitura do caso: 

 

                                                           
57 “O tratado de 1827 devia vigorar por quinze anos, a partir da data da ratificação, 

entendendo-se que continuaria em vigor depois disso, ao menos que uma das 

partes contratantes anunciasse seu término. Em caso de tal notificação, deveriam 

decorrer dois anos antes que o tratado perdesse a validade. O Governo do Brasil 

interpretava que esses dois anos estavam compreendidos nos 15 anos de vigência. 

O governo inglês interpretava que a notificação deveria ocorrer a partir de 1842, 

isto é, no fim dos 15 anos” (CARVALHO FILHO, 1990, p. 57). 
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A decisão do gabinete de 23 de março, à cerca da 

duração do tratado com a Grão-Bretanha, tem 

servido de principal thema para essas declamações 

contra aquelle gabinete, e especialmente contra o 

Sr. ex-ministro dos negócios estrangeiros, e servirá 

também contra o actual. [...] Ninguém, lendo sem 

prevenção o art. 28 do tratado com a Grão-

Bretanha, dirá que a matéria é liquida e clara, e que 

não admite as duas diversas interpretações; o 

espirito do artigo é sem dúvida mais favorável à 

opinião do governo brazileiro, mas as suas palavras 

prestão grande apoio à do governo britannico 

(JORNAL DO COMMERCIO, 1843). 

 

Após transcrever parte do referido artigo número vinte e oito na 

publicação, com o intuito de levar ao leitor o conhecimento da fonte 

primária documental e também legitimar a interpretação seguinte, escreve 

o redator, na sequência do texto, que  

 
Parece evidente que o fim e espirito destas palavras 

[do tratado] foi: 1°, que em todo o caso as partes 

sempre tivessem certeza da terminação do tratado 

dous annos antes della. 2°, que o tempo mínimo da 

duração fosse 15 annos; estes são os principaes 

argumentos em favor do governo brazileiro; mas o 

governo britannico pode com alguma razão alegar 

que esse prazo mínimo é destruído pela phrase and 

further (e mais longe e mais adiante) seguida da 

outra, até que, as quaes combinadas dão um 

resultado que essa intimação não podia ser previa, 

não era admissível senão depois de expirado o 

prazo de 15 annos; diz-se que isso é uma 

redundância, que então se diria logo 17 annos e não 

15: assim é, há uma redundância desnecessária, 

mas destas redundâncias estão cheios os tratados 

que fizemos (JORNAL DO COMMERCIO, 1843). 

 
De modo a não simplificar a argumentação, vitimando 

exclusivamente o lado brasileiro pela falta de clareza com que levou a 
cabo as negociações de 1827, o Jornal do Commercio (RJ) passou a fazer 

uma análise de como a dubiedade encontrada em tal caso também é 

manifestada em diversos acordos de comércio, não apenas os firmados 

pelo Brasil. Outros tratados traziam o mesmo problema textual que gerava 
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a ambiguidade de interpretações, como no caso explorado pelo periódico 

entre o Reino Unido e a Dinamarca, por exemplo. Desta forma, o jornal 

se eximiu de tomar lado efetivo sobre a matéria, e passou a fazer 

considerações sobre a margem de autonomia que poderia ter o Império do 

Brasil no processo de negociação frente à Inglaterra: 
 
Não se conclua daqui que demos razão ao governo 

britannico, ou que achemos mais acertada a sua 

inteligência; não, o que concluímos é que a materia 

não é liquida e clara, que há razão de duvidar; 

nestes termos nenhuma das partes tinha o direito de 

decidir a questão por si só, de se fazer juiz em causa 

própria; se fosse o Brasil que quisesse a duração do 

tratado, e à Inglaterra conviesse apressar o prazo de 

sua terminação, e o governo britânico, sem se 

importar com a dubiedade, desse suas ordens às 

suas alfandegas para que considerassem o tratado 

acabado, elle sem duvida abusaria de sua força, 

violaria o nosso direito de parte interessada, e daria 

lugar a justas reclamações e a represálias se as 

podessemos fazer. Para tornar odioso o 

comportamento do gabinete de 23 de março, tem-

se dito que elle ampliou por mais dous annos a 

duração do tratado, que cedeu, que submeteu-se à 

decisão do governo britannico; mas aquelle 

gabinete não fez mais do que conservar o status 

quo, respeitar a posse em que estava o governo 

britannico; nunca se submetteu, nunca cedeu a sua 

intelligencia, antes protestou contra ella, e continou 

a reclamar e a procurar convencer: respeitou sim o 

direito da outra parte de procurar concorrer com o 

seu acordo para a decisão de um ponto dubio e fez 

o que no trato da vida privada faz qualquer homem 

honesto, que, vendo outrem de posse da sua 

propriedade, e ainda bem convencido do seu 

direito, não lh’a arranca de sua própria autoridade. 

O gabinete não tinha meio termo a seguir, ou tomar 

a deliberação que tomou, ou dizer ao governo 

britannico: Não me importo com a vossa opinião, o 

tratado está acabado, assim o considero; e se vos 

julgais ofendido, fazei o que quiserdes; eu aceito as 

consequências, prefiro-as, sejão quaes forem, e as 

espero. Ainda que o Brazil pudesse afouto e 

tranquilamente aceitar as consequências e espera-
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las, fora imprudente e injusto em não respeitar o 

direito da parte com quem contractára, de intervir 

com seu accordo para a decisão de um ponto dubio 

do seu contracto. Assim a deliberação tomada pelo 

gabinete de 23 de março nesta importante questão 

foi a mais acertada e justa. Foi também mais 

conveniente para o paiz que muito lhe deve pela 

prudência dessa deliberação (JORNAL DO 

COMMERCIO, 1843). 

 

O longo editorial publicado pelo jornal, com o objetivo de opinar 

sobre a forma como o governo brasileiro tratou o caso do vencimento do 

tratado de preferência comercial, revela não apenas a forma como se 

posicionou parte da imprensa da época, em seu principal periódico, como 

também a baixa margem de autonomia do Império para garantia de seus 

interesses frente às pressões da potência britânica. Não possuindo 

condições materiais e diplomáticas suficientes para opor-se à Inglaterra 

ao longo da negociação, não restou ao Brasil maiores alternativas senão 

romper definitivamente com o sistema de tratados comerciais inglês. 

Além disso, tal discussão entre os plenipotenciários de cada Estado 

motivou ainda mais os impulsos da ruptura que estava em curso. 

Outro tema de grande debate envolvendo a possibilidade de 

renovação dos tratados levava em conta discussões que há tempos já 

gozavam de forte destaque no relacionamento entre Brasil e a Grã-

Bretanha: o fim do tráfico de escravos. Desde a assinatura do tratado de 

1810, como já observado, a pressão inglesa para a proibição do comércio 

de escravos africanos passou a ser vinculada diretamente aos acordos 

realizados. Como visto, em 1827, o Brasil teve de comprometer-se com o 

governo britânico a criar as condições de fiscalização e proibição desse 

mercado, submetendo-se à ingerência inglesa no prazo de três anos. O que 

foi realizado formalmente, em 1831, quando o Império brasileiro 

promulgou a lei Feijó, determinando o fim do tráfico de escravos, que 

pouco auxiliou efetivamente em tal matéria, e serviu diplomaticamente 

enquanto estratégia para distencionar as pressões britânicas em curso. 

Logo após este movimento brasileiro, internamente o tráfico foi 

reorganizado ilegalmente ao longo do período regencial e no início do 

segundo reinado e, mais uma vez, atingiu índices estarrecedores com a 
chegada da mão-de-obra africana nas lavouras de café e açúcar 

(BETHELL, 1976). Por esta razão, e pelo aumento do controle marítimo 

inglês aos navios vindos do continente africano, sobretudo após a 

promulgação do Bill Alberdeen, era de se esperar que o tema voltasse à 
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tona na nova roda de negociações entre brasileiros e britânicos. Diante 

disso, parte da imprensa buscou nesse aspecto uma forma de explorar o 

conteúdo do tratado passível de renovação em 1844.   

No jornal O Brasil (RJ), em publicação datada de 06 de julho de 

1843, o editorial apontou que não dispunha de completa certeza se as 

condições conferidas a Henry Ellis na negociação eram também 

referentes à questão da escravatura, 

 
Mas, quer fizesse parte d’ellas quer não — quer o 

Brasil negocie um tratado commercial com a 

Inglaterra, quer deixe de negocia-lo, o governo 

britannico acha-se em posição de exigir o 

comprimento exacto e rigorosíssimo das 

estipulações dos tratados feitos para a completa 

extinção da escravatura, e para a liberdade de todos 

os negros ilicitamente introduzidos no Brasil desde 

1831; pois que n’esse anno as suas próprias leis 

decretaram que era pirataria o tráfico de escravos 

[...]. Quanto à Gram-Bretanha, a abolição da 

escravidão pelo Brasil seria de vasta importância, 

não só porque destruiria o grande empecilho às 

mais amigáveis relações entre os dois paizes, 

impecilho que há de existir até se ter acabado a 

escravidão, como também porque abriria um 

mercado maior e melhor para suas várias 

mercadorias (O BRASIL, 1843). 

 

O artigo concluiu manifestando os princípios em que se fundamentaram 

a opção brasileira de ignorar as imposições inglesas e a própria lei Feijó, 

que determinava a proibição do tráfico de escravos que chegavam do 

continente africano no território brasileiro: 
 
Não é só o tráfico de escravos, é a existência da 

escravatura no Brasil o lado pelo qual nos pretende 

a Inglaterra acommetter. Mas o Brasil saberá salvar 

seus direitos de nação, e se a Inglaterra se persuade 

que se acha em posição de exigir o cumprimento 

exacto e rigorosíssimo das convenções feitas para 

a extinção do tráfico e para a liberdade dos negros 

introduzidos no Brasil desde 1831, o Brasil 

igualmente se acha em posição como nação de 

zelar a sua segurança e os seus direitos de soberania 

e independência (O BRASIL, 1843). 
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Por fim, e talvez a mais importante questão levantada nas 

discussões sobre a não renovação do tratado de preferência comercial, 

vejamos de que maneira a imprensa se inseriu no debate econômico 

tarifário e da troca comercial entre os dois países. Com as taxas da 

alfândega brasileira reduzidas a 15% nos produtos ingleses, e com a 

proibição, imposta pelo tratado de 1827, das exportações de produtos 

brasileiros que concorressem com similares de territórios coloniais 

britânicos, esse eram os temas que mais acirravam os ânimos da elite 

governante imperial e da burguesia comercial brasileira para a não 

renovação do acordo. Segundo o Jornal do Commercio (RJ), no mesmo 

artigo datado de 08 de fevereiro de 1843, edição número 37, expôs-se que, 
 
De todos os artigos do tratado com a Grão-

Bretanha, o único que nos imcommoda e que 

verdadeiramente nos prejudica é o que estipula os 

direitos de 15 por 100; elle priva o governo de usar 

já em toda a sua plenitude do direito que lhe deu o 

artigo 10 da lei de 30 de novembro de 1841, 

organizando uma nova tarifa para as alfandegas; 

fora desse artigo, não se aponta algum outro que 

valha a pena da bulha que se tem feito (JORNAL 

DO COMMERCIO, 1843). 

 
Ao republicar uma matéria do do Journal of commerce, de 

Londres, também o Diário de Pernambuco (PE)58, datado de 25 de 

novembro de 1842, edição número 256, salientou quais eram os objetivos 

centrais da missão inglesa no Rio de janeiro, e em que parâmetros estava 

disposto o governo brasileiro a tratar: 
 
É impossível supor que a missão do Sr. Ellis não 

diz respeito, ou não está inteiramente ligada as 

relações comerciais do Brazil e da Grão-Bretanha, 

com as quaes se acha tão intimamente identificada 

a questão do assucar. O tratado com o Brazil 

expirará dentro de pouco tempo; o governo daquele 

paiz o não renovará se não for removida a proibição 

                                                           
58 O jornal Diário de Pernambuco é considerado o mais antigo periódico ainda 

em circulação na América Latina. Na década de 1840 o jornal era de propriedade 

de Antonino José de Miranda Falcão, político, jornalista e diplomata brasileiro 

que colaborou no movimento revolucionário e separatista Confederação do 

Equador, em 1824. A frequência de publicação do jornal era diária. 
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daquele gênero para consumo na Grão-Bretanha. 

[...] alguns dos nossos mais philanthropicos 

contemporâneos entendem que a missão do Sr. 

Ellis se limita somente a negociações que dizem 

respeito ao tratado da escravatura; enganão-se 

redondamente. Os nossos negociantes coloniaes 

podem ter a certeza que a questão dos nossos 

direitos sobre o assucar é o objecto importante da 

missão especial (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 

1842). 

 

Tal publicação ainda refletiu as preocupações dos comerciantes britânicos 

para a renovação do tratado. Entretanto, de forma simpática às 

reivindicações brasileiras, o editorial expos que os interessados ingleses 

na renovação 
 
podem também estar seguros de que não se fará 

tratado algum entre os dous paizes de sufficiente 

amplitude, ou em tempo sufficiente, para ser de 

utilidade geral e proteger o nosso commercio com 

o Brazil contra uma favorecida concorrência 

estrangeira, se os nossos interesses coloniaes não 

forem tratados no terreno neutro das vantagens 

mutuas (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1842). 

 

Sobre o tema, tratou ainda o periódico Diário Novo (PE)59, 

republicando, na data de 02 de junho de 1843, edição número 121, a 

reportagem do periódico inglês Liverpool Times. Neste jornal revelou-se 

que “o governo do Brazil estava prompto a entrar em negociações, se o 

governo inglez quisesse admitir o assucar e café brasileiro com os 

mesmos direitos que pagão o café e o assucar das colônias inglesas” (O 

DIÁRIO NOVO, 1843). Não tendo autonomia para negociar nesses 

termos, a missão de Henry Ellis acabou sem êxito para os ingleses, que 

lamentaram a nova condição no mesmo artigo: 
 
Não se devia ter perdido um só instante em 

offerecer concessões liberaes aos Brazileiros. Se 

em 1841 se tivesse estabelecido um direito sobre os 

                                                           
59 O jornal O Diário Novo era, na década de 1840, de propriedade de Luis Inácio 

Ribeiro Roma, revolucionário brasileiro vinculado à Revolução Praiera, ocorrida 

entre os anos de 1848 e 1850. Seu jornal era publicado com frequência diária, 

exceto nos dias que fossem de guarda.  
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seus assucares que os tornasse admissíveis para 

consumo neste paiz, a tarefa do nosso diplomata se 

tivera tornado comparativamente fácil. O absurdo 

de um systema que obriga os Brazileiros, para 

pagarem as nossas manufacturas, a vender os seus 

assucares na Alemanha e a remetterem depois para 

aqui o seu liquido producto, foi demonstrado ao 

parlamento em 1841 por lord Palmerston. O 

commercio tem sempre uma tendência para cahir 

nos seus canaes naturaes. A exclusão dos produtos 

brasileiros dos nossos mercados, não podia deixar 

de trazer a exclusão das fazendas inglezas no 

mercado brazileiro (O DIÁRIO NOVO, 1843). 

 

Na imprensa brasileira da época, publicou-se, ainda, as reações dos 

jornais ingleses após o decepcionante término da missão diplomática de 

Ellis, em 1844, sem resultados favoráveis à potência britânica. Ainda que 

o tom de alguns jornais tivesse sido brando, e pautasse o fracasso da Grã-

Bretanha considerando os interesses brasileiros e o respeito de sua 

condição soberana, como no caso do Liverpool Times visto acima, outros 

deflagraram ácidas e severas críticas à forma como a negociação foi 

conduzida pelo Império do Brasil.  

No Jornal do Commercio (RJ), datado de 13 de junho de 1843, 

edição número 157, publicou-se uma matéria do jornal inglês Liverpool 

Mail expondo a reação de seus editores com as notícias advindas do 

Brasil. Para o periódico brasileiro, que foi por vezes criticado por ataques 

à nação inglesa, era preciso agora também destinar tais comentários ao 

“energúmeno do Liverpool Mail, que tão virulentamente se atreve a 

vilipendiar a nacionalidade brasileira” (JORNAL DO COMMERCIO, 

1843), no seguinte artigo: 
 
Crê-se que falhou a missão do Sr. Ellis ao Brazil, e 

que este cavalheiro estará agora em viagem para 

Inglaterra. O governo imperial, se é verdade o que 

se diz, parece ter tratado o representante da rainha 

Victoria com descommunal altivez, pois se affirma 

que positiva e peremptoriamente recusará admittir, 

por um só momento, as propostas que elle estava 

autorisado a fazer-lhe. É esta também a maneira 

por que Portugal, o reino mais desprezível da 

Europa. À excepção da Bélgica, se atreve a tratar a 

Inglaterra. O Brazil tira uma palhinha do ninho de 

pega donde descende e lança-a à cara de sua 
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majestade, mostrando assim tanta malignidade 

como falta de gratidão. Que a Inglaterra 

condescendesse a negociar um tratado de 

commercio com Portugal ou com o Brazil é o que 

nos maravilha. A AMBOS DEVÍAMOS DICTAR 

A LEI. A mãe pátria do Brazil há muito estaria 

anniquilada pelo que diz respeiro a sua soberania 

independente, a não lhe ter valido a generosa 

proteção e os heroicos esforços da Inglaterra. 

Portugal não passa de um cão de fralda que pode 

ladrar e que se podia deixar ladrar se a sua bulha 

fosse innocente e folgazona; mas quando seus 

latidos são agastadiços, quando o animal se torna 

rabugento, cumpre açama-lo, enxota-lo da sala com 

um lenço de algibeira, e, sendo necessário, dar-lhe 

uma roda de pontapés. O BRAZIL DEVE SER 

TRATADO DA MESMA MANEIRA (JORNAL 

DO COMMERCIO, 1843).   

 
O Jornal do Commercio (RJ), frente ao ataque inglês, optou por 

não oferecer qualquer resposta à publicação inglesa, “entregando-a ao 

desprezo que merece” (JORNAL DO COMMERCIO, 1843). Com a 

ironia devida, entretanto, o mesmo texto republicado no jornal Sentinella 

da Monarchia (RJ), teve em poucas palavras a seguinte réplica: “Já 

prevemos que há-de surgir por ahi o Britannicos ou Inglez com a sua 

carinha de Pascoa chingando novamente a ‘Sentinela’ por continuar a 

certificar a seus leitores que – John Bull60 sempre primou de cortez!!!” 

(SENTINELLA DA MONARCHIA, 1843). 

De maneira geral, a imprensa brasileira cobriu o caso da não 

renovação pressionando pela garantia de interesses fundados no fim da 

submissão brasileira frente às pressões inglesas, e a partir de uma proposta 

de relações comerciais recíprocas entre os dois Estados. Do lado inglês, 

tais posicionamentos dos periódicos, nas palavras de Ellis, manifestavam 

uma linguagem “absurdamente violenta e impertinente” (ELLIS apud 

MANCHESTER, 1973, p. 249). Ainda que com percepções distintas, 

grande parte do meio jornalístico da época se apresentou contrário à 

renovação do tratado nos termos propostos pelo plenipotenciário 

britânico no Brasil. Vejamos, portanto, a seguir, a partir das 

correspondências e documentos diplomáticos, em que parâmetros ocorreu 

                                                           
60 John Bull era a personificação caricata da nacionalidade inglesa, criada por 

John Arbuthnot, em 1712, e popularizada pelos jornais e publicações britânicas. 
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a negociação direta entre os plenipotenciários confiados por cada Estado 

interessado. 

 

4.2 Plenipotenciários em oposição: as representações 

diplomáticas em negociação 

 
No sentido de verificar a forma como ocorreram as negociações 

entre Brasil e Inglaterra na questão da renovação do tratado comercial de 

1827, mais especificamente na forma de apresentação dos argumentos, a 

presente seção buscou, com base na documentação encontrada, expor 

como ocorreu o diálogo entre os representantes de cada Estado, e quais 

eram os objetivos que motivaram as propostas inglesas e brasileiras 

durante a estadia da missão de Henry Ellis no Rio de Janeiro. Diante da 

dificuldade de captação das fontes diplomáticas relativas ao tema, como 

mensagens trocadas entre governantes e ministros, ou dos próprios 

plenipotenciários entre si, a pesquisa aqui apresentada serviu-se da 

documentação já explorada, em alguma medida, por estudos anteriores, 

que serviram como referência na reinterpretação proposta. Das fontes 

encontradas e utilizadas, destacam-se as correspondências entre Honório 

Hermeto Carneiro Leão, ministro dos negócios estrangeiros do Brasil, e 

Henry Ellis, plenipotenciário extraordinário da Grã-Bretanha; os 

Relatórios do Ministério dos Negócios Estrangeiros apresentados ao 

parlamento brasileiro; e, por fim, as cartas trocadas entre Hamilton 

Hamilton, representante britânico permanente no Brasil, e Lord 

Alberdeen, ministro inglês.  

Com relação às correspondências entre os representantes brasileiro 

e inglês, a pesquisa se fundamentou no estudo de Carvalho Filho (1990), 

que faz uma leitura do processo de abertura das negociações, ocorrido no 

início de 1843, a partir de uma perspectiva historiográfica rica em 

detalhamentos de conteúdo documental. As citações da documentação 

primária, realizadas pelo autor, foram incorporadas no presente texto com 

o objetivo de destacar as oposições expressas na mesa de negociação e a 

forma com que se estabeleceu a conturbada relação de interesses sobre o 

caso para ambos os lados. A reinterpretação dos documentos expostos no 

estudo já realizado justifica-se aqui por dois objetivos principais: fazer 

dialogar essas correspondências com as demais fontes encontradas; e 

evitar análises e exposições por vezes adjetivadas e pouco precisas, que 

perpassam o texto de Carvalho Filho, sobre as condições brasileiras e 

britânicas na época, frente à negociação (CARVALHO FILHO, 1990). 

Os relatórios do Ministério dos Negócios Estrangeiros, escritos e 

publicados entre os anos de 1842 e 1845, foram utilizados e avaliados 



128 
 

diretamente a partir da fonte primária. Os documentos já se encontram 

digitalizados e disponíveis em meio eletrônico a partir da plataforma de 

história e documentação diplomática do Ministério das Relações 

Exteriores. A pesquisa encontrou como conteúdo desses arquivos a 

manifestação dos ministros brasileiros para a prestação de contas sobre os 

temas que envolveram a pasta dos Negócios Estrangeiros no parlamento 

brasileiro. Além de esclarecer de maneira oficial a forma como estavam 

sendo conduzidas as tratativas para a representação parlamentar da época, 

os documentos também revelam as principais preocupações da 

diplomacia brasileira sobre o caso, e a composição estrutural do 

ministério (BRASIL, 1843). 

Por fim, são também avaliadas na presente seção as 

correspondências políticas realizadas entre o Ministro das Relações 

Exteriores britânico, Lord Alberdeen, e o representante inglês permanente 

no Rio de Janeiro, Hamilton Hamilton, que ficou encarregado de avaliar 

as questões comerciais entre Inglaterra e Brasil após a não renovação e a 

retirada da missão de Henry Ellis. Tais documentos foram observados a 

partir de sua publicação e interpretação realizadas no minucioso estudo 

documental de Alan K. Manchester, Preeminência inglesa no Brasil 

(1973), e se revelam uteis aos objetivos propostos no sentido de 

identificar as percepções dos representantes ingleses após fracassada a 

tentativa de manutenção do sistema de preferências comerciais antes 

estabelecido (MACHESTER, 1973, p. 250). 

Os documentos mencionados foram selecionados a partir da leitura 

das interpretações disponíveis sobre o tema, e da pesquisa documental 

disponível digitalmente. Infelizmente, as correspondências entre os 

plenipotenciários não se encontram disponíveis na rede e, por esta razão, 

serão tomadas a partir das interpretações já consolidadas. A análise 

documental desses textos serviu para mediar e estruturar a exposição dos 

episódios de interação social relativos ao assunto, no sentido de 

evidenciar como ocorreram e se desenvolveram as perspectivas de cada 

lado “of the world and the things e events within that world” (PRIOR, 

2003, p. 67). De acordo com Prior, as análises de fontes primárias 

auxiliam as pesquisas em ciências sociais no sentido de identificar, por 

exemplo, “how forms of documentation can be used as warrants for 

action, or as props in interaction; and how ‘organization’ is made evidente 

— ‘performed’— through the written record” (PRIOR, 2003, p. 67). Mais 

do que isso ainda, servem para “structure a view of events and be enrolled 

so as to justify political and administrative (in)action with respect to 

environmental problems. [...] to constitute the events of which they form 

a part” (PRIOR, 2003, p. 69). 
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A utilização de fontes primárias diplomáticas, produzidas no 

âmbito do Ministério das Relações Exteriores, pode representar um 

caminho de exploração e pesquisa da realidade brasileira ainda pouco 

trilhado. Tais arquivos tem potencial de oferecer às análises na área de 

Relações Internacionais um excelente aparato para estudos sobre a cultura 

política das elites nacionais em distintas épocas, pois expressam, 

geralmente, “os interesses econômicos e políticos que conduziam a 

política externa e até mesmo alguns movimentos internos do país, 

especialmente quando envolviam, direta ou indiretamente, as 

comunidades estrangeiras (BERTONHA, 1999, p. 150). Entretanto, 

grande parte da documentação disponível nos arquivos do Itamaraty não 

foi ainda analisada e estudada com a profundidade possível, e carecem de 

uma reflexão mais apurada (BIAGGI, 2015, p. 1). A partir da utilização 

dessas fontes é possível identificar as várias fases da história do Brasil 

desde sua independência até os nossos dias, proporcionando leituras das 

mudanças econômicas, políticas e sociais aqui vivenciadas 

(BERTONHA, 1999, p. 154). Ainda que o presente estudo se utilize de 

parte da documentação diplomática por intermédio de interpretações já 

realizadas, e mencionadas anteriormente, o diálogo entre essas fontes faz 

parte desse esforço de observação primária para a construção da leitura 

sobre o rompimento do tratado comercial entre Brasil e Inglaterra, em 

1844. 

Como observado anteriormente no segundo capítulo, após a 

abdicação do trono por d. Pedro I, em 1831, e seu subsequente retorno a 

Portugal, o Império do Brasil teve de lidar com uma situação política 

singular, visto que seu filho, o sucessor direto ao trono real, não tinha 

ainda idade suficiente para assumir a responsabilidade de comando diante 

do país. Com o estabelecimento do sistema de regências, implantado até 

ser completada a maioridade do imperador, venceu as eleições para o 

cargo de regente o político paulista Diogo Feijó, que tomou posse em 

outubro de 1835 (MARTINS, 2007, p. 74). Três anos mais tarde, 

entretanto, com o aumento do autoritarismo por parte do governante e, 

sobretudo, da crescente e violenta oposição que enfrentava no 

Parlamento, Feijó teve de renunciar, e uma nova eleição foi realizada, 

dessa vez com a vitória de Araújo Lima. Apesar de decomposta em 1840, 

com a aprovação da proposta de antecipação da maioridade de Pedro II, 

que contava na época com 14 anos de idade, as instituições regenciais e 

sua elite governante continuaram inseridas de forma bastante influente na 

constituição política do Segundo Reinado (MARTINS, 2007, p. 76 – 77). 

Fortemente vinculado às estratégias políticas parlamentares que 

pressionaram pela antecipação da maioridade do Imperador, Aureliano de 
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Souza assumiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros, cargo que já 

havia ocupado anteriormente durante a regência de Feijó. Entretanto, após 

acaloradas discussões no parlamento brasileiro sobre as razões que 

levaram à prorrogação de dois anos do sistema de tratados com a 

Inglaterra — de 1842 para 1844 —, a fraqueza do ministro para negociar 

em pé de igualdade com o plenipotenciário inglês foi debatida no 

parlamento. Pressionado pelas hostilidades da Câmara, que passarão a ser 

avaliadas a partir da documentação disponível na próxima seção, 

Aureliano apresentou sua demissão do cargo em 16 de janeiro de 1843 

(CARVALHO FILHO, 1990, p. 77). 

Por este momento, já no Brasil, a missão de Henry Ellis começou 

um movimento de pressão sob o governo imperial para uma definição 

efetiva e rápida da nomeação de um novo plenipotenciário brasileiro 

incumbido de levar à mesa as contrapropostas brasileiras ao tratado 

passível de renovação, visto que, a vacância do cargo, após a renúncia de 

Aureliano, imobilizou as tratativas entre os dois Estados. Diante da 

indefinição da nomeação imperial, o representante inglês interpretou o 

atraso por parte do Brasil em efetivar a indicação como descaso acerca do 

assunto e, de certa forma, passou a vislumbrar a dificuldade de 

convencimento sobre a renovação que enfrentaria em nome da Inglaterra. 

Diante deste cenário, “Ellis tentou persuadir os representantes dos 

Estados Unidos, da Bélgica e da França para, em ação conjunta com o 

governo britânico, forçarem os brasileiros à renovação do Tratado de 

1827” (HUNTER apud WRIGHT, 1876, p. 82). Sem qualquer 

comprometimento efetivo de seus aliados na causa mencionada, Ellis 

identificou nos comerciantes ingleses, que residiam no Rio de Janeiro, e 

que desde o início de sua missão se mostravam favoráveis à renovação do 

tratado, uma possível forma de organizar a pressão intencionada para o 

início da negociação (CARVALHO FILHO, 1990, p. 78). 

Perante esse movimento estratégico do representante inglês em 

forçar a abertura do diálogo, o governo brasileiro resolveu destinar a 

responsabilidade pela negociação ao ministro interino, que substituiu 

Aureliano na pasta dos Negócios Estrangeiros, Honório Hermeto 

Carneiro Leão. Ainda que as dificuldades de fazer prevalecer os interesses 

do Brasil frente à potência militar e diplomática que representava a 

Inglaterra naquele momento – bem como ao posicionamento central que 

esse país desempenhava na situação econômica brasileira desde a 

Independência — fossem extremamente grandes, o novo ministro 

contava, internamente, com um forte apoio das instituições nacionais, 

como o Parlamento, o Conselho de Estado, e também a opinião pública 

influenciada pelo debate midiático já apresentado (CARVALHO FILHO, 
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1990, p. 79). Do lado inglês, havia um representante ansioso pelo início 

das tratativas, e com pouca margem de autonomia frente às determinações 

da Grã-Bretanha; no brasileiro, um ministro interino recém efetivado, 

apoiado internamente pelas instituições políticas e sociais, mas com 

poucos recursos para sobrepor suas condições às da Inglaterra. 

No início de 1843, em 23 de janeiro, o plenipotenciário inglês 

enviou a Honório Hermeto Carneiro Leão uma correspondência repetindo 

a proposta já realizada anteriormente, logo em sua chegada ao Rio de 

Janeiro, à Aureliano de Souza61. Nesta carta, em tom de insatisfação com 

a demora para o início do contato entre os representantes, Ellis expos que: 

 
Mais de um mês se passou desde que abriu o tema 

de uma negociação com o último Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, e que até a presente data, 

Sua Majestade, o Imperador do Brasil, não tinha 

indicado um plenipotenciário para discutir a dita 

proposta para transformá-la em um Projeto de 

Tratado (ELLIS apud CARVALHO FILHO, 1990, 

p. 80). 

 

Por fim, manifestava o representante inglês, com ares de crítica ao retardo 

brasileiro na indicação de Honório Hermeto, que estava confiante de que 

não poderia haver qualquer necessidade de demora na indicação de um 

plenipotenciário originada pela mudança de ministros e na disposição do 

Imperador e de seus ministros em não desapontar o Governo Britânico, 

dado ao caráter de uma Missão Extraordinária e Especial (ELLIS apud 

CARVALHO FILHO, 1990, p. 80). 

Ao plenipotenciário inglês, o ministro brasileiro respondeu de 

forma incisiva e determinada, julgando ser a atitude de Ellis um 

                                                           
61 A comunicação entre Henry Ellis e Aureliano de Souza ocorreu em novembro 

de 1842 e manifestava a carta de credenciais enviada pela Rainha da Inglaterra 

que “’delegava plenos poderes ao embaixador Ellis para negociar e solucionar 

questões de interesse entre o Brasil e a Inglaterra’... e concluía solicitando ‘a 

vossa Magestade Imperial que recebesse o plenipotenciário inglês de uma 

maneira favorável” (CARVALHO FILHO, 1990, p.70). Nesta correspondência 

foram apresentadas as bases nas quais pretendiam os ingleses negociar: dar por 

encerrado definitivamente o tratado de 1827; definir de maneira perpétua para a 

Inglaterra as condições do acordo brasileiro já existente com a França; substituir 

a corte conservatória inglesa no Brasil por um júri próprio aos súditos ingleses; e 

a estipulação de que qualquer benefício concedido a outro país, fosse destinado 

da mesma forma à Inglaterra (CARVALHO FILHO, 1990, p. 71). 
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desrespeito ao governo brasileiro quando insinuou que a demora na 

nomeação de um representante “poderia impedir e até mesmo prolongar 

a discussão em torno das negociações” (LEÃO apud CARVALHO 

FILHO, 1990, p. 81). Começou, desta forma, a conturbada relação de 

ajustes que levaria à ruptura brasileira do o sistema de tratados 

preferenciais com a Inglaterra. No sentido de encerrar a troca de insultos 

e hostilidades, Ellis respondeu a Honório para oferecer suas desculpas e 

manifestar que 

 
Receava por um erro de tradução em sua 

correspondência do dia 23 do corrente para a 

Língua Portuguesa, visto que ele não pode 

encontrar no original insinuação de falta de 

respeito para com o Governo do Brasil. Ao 

contrário, afirmava que tal pretensão não existiu. 

Simplesmente declarou, com referência ao Caráter 

da Missão da qual estava encarregado, que havia 

chegado o tempo, em que um plenipotenciário 

deveria ser nomeado pelo governo brasileiro para 

conferenciar, com base nos princípios que haviam 

sido submetidos, para a renovação de um Tratado 

de Comércio entre os dois países (ELLIS apud 

CARVALHO FILHO, 1990, p. 81). 

 

Com a proposta inglesa já em mãos, retomou-se a discussão acerca 

da duração do tratado assinado em 1827. Para o governo brasileiro, que 

desejava cumprir o vencimento do acordo ainda no ano de 1843, a 

dubiedade com relação ao artigo 28°, já mencionado, configurava questão 

central da conversação, uma vez que a nova configuração tarifária a ser 

implantada já vinha sendo discutida no parlamento desde 1841. Propunha, 

portanto, Honório Hermeto à Ellis, “retornar à questão da interpretação 

da duração do tratado e, ainda, que ficasse o governo brasileiro livre para 

aumentar os direitos de importações até que chegasse a um acordo da data 

em que o tratado deveria expirar” (LEÃO apud CARVALHO FILHO, 

1990, p. 82). 

A insistência brasileira em retomar a discussão desse aspecto da 

negociação revela a ânsia do regime imperial em dar por encerradas as 

condições estabelecidas no tratado de comércio preferencial. Colocar em 

prática as novas tarifas sobre os produtos ingleses correspondia a 

aumentar significativamente as receitas do Império, sobretudo pelo papel 

exercido pelas importações britânicas no comércio exterior brasileiro. 

Para Ellis, entretanto, que não estava autorizado a negociar nessas bases, 



133 
 

a questão do vencimento do tratado já estava exaurida desde 1842, quando 

a discussão entre o embaixador britânico permanente no Rio de Janeiro, 

Hamilton Hamilton, e o então ministro dos negócios estrangeiros, 

Aureliano de Souza, “abandonou completamente a questão da duração do 

tratado até novembro de 1844 [...] como se a interpretação do artigo 28° 

nunca tivesse sido contestada” (ELLIS apud CARVALHO FILHO, 1990, 

p. 83). 

O argumento de Ellis fundamentava-se nas tratativas levadas a 

cabo ainda com Aureliano à frente do ministério, no final do ano de 1842. 

Pois, de acordo com o próprio ministro, em relatório à assembleia 

legislativa datado de 10 de janeiro de 1843,  
 
Não tendo podido ainda os governos do Brazil, e 

da Inglaterra, concordar na genuína intelligencia do 

Artigo 28° do Tratado de Commercio ajustado em 

1827 com a Grãa-Bretanha, estando o de Sua 

Magestade Imperial persuadido de que as 

estipulações do mesmo Tratado, só devião ser 

obrigatorias para ambas as Nações até Novembro 

de 1842, e sustentando o de Sua Magestade 

Britannica que o são até Novembro de 1844, o 

Governo Imperial, não convencido de que essa 

opinião seja a mais conforme com a lettra e espirito 

do dito Artigo, protestando mesmo contra ella, 

julgou comtudo conveniente mandar expedir 

ordem às Estações competentes, para que continue 

o dito Tratado em vigor até 1844, em quanto os 

dois Governos, antes d’essa éphoca, não chegarem 

a hum acordo sobre o verdadeiro tempo da sua 

terminação (BRASIL, 1843b, p. 15). 

 

Fora justamente a decisão do ministério de prorrogar a definição do 

vencimento do tratado a favor das imposições britânicas que gerou a 

pressão política para o pedido de demissão de Aureliano, que ainda no 

início do ano deixou o cargo em responsabilidade do interino Honório 

Hermeto Carneiro Leão. 

Na prestação de contas seguinte do Ministério ao parlamento, o 

novo ministro confessou à assembleia legislativa que, apesar de não haver 

potenciais conflitos ou animosidades do Império brasileiro frente a 

qualquer outra nação, “as negociações pendentes com algumas não 

[tiveram] grande andamento no intervalo que decorreu do último 

relatório” (BRASIL, 1843, p. 4). A evidência de estar o representante 
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brasileiro se referindo efetivamente ao caso inglês, da renovação do 

tratado de 1827, e mais especificamente sobre a validade do acordo, 

aparece na sequência, quando Honório informa a assembleia sobre a 

chegada da missão extraordinária de Ellis e o andamento da negociação: 
 
A rainha da Grãa-Bretanha enviou à esta côrte, em 

missão extraordinária, o muito honrado Henrique 

Ellis, afim de entrar em negociação com o governo 

imperial sobre a principal questão pendente entre 

os dous governos, a verdadeira intelligencia do art. 

28° do tratado de commercio concluído em 1827, 

cuja duração estava em controvérsia, por entender 

o governo de S. M. Britannica que suas 

estipulações devião continuar em vigor até 

novembro de 1844, emquanto o de S. M. Imperial 

sustentava que ellas só erão obrigatorias até 

novembro próximo passado (BRASIL, 1843a, p. 4 

– 5). 

 

A preocupação brasileira em retomar o tema, e dar por terminadas as 

condições do tratado preferencial, eram de primeira importância na pauta 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e sobretudo na própria 

percepção de Honório. Isso porque, além de já haver uma nova proposta 

tarifária para a alfândega brasileira sendo discutida no parlamento, a 

prorrogação acerca da decisão, no mandato de Aureliano, irritou 

fortemente parte da classe política brasileira que impôs sua renúncia. 

Não havendo alternativa ao Brasil para se ver livre definitivamente 

das condições tarifárias que não o permitiam gozar de uma arrecadação 

financeira mais vultuosa desde sua emancipação política, a decisão 

ministerial frente às negociações foi a de propor, o quanto antes, um novo 

texto do tratado, que extinguiria o anterior antes de novembro de 1844. 

As primeiras trocas de correspondências entre os plenipotenciários 

indicam para a estratégia brasileira de forçar o novo acordo dentro de suas 

condições, o que faria caducar o antigo tratado e serviria para a economia 

do império de forma mais salutar do que aquela arrecadação de 15% 

imposta em 1827. Neste sentido, “confiante, Honório concordou em 

negociar exigindo uma reciprocidade positiva: o café, o açúcar, o fumo e 
outros produtos agrícolas brasileiros deveriam entrar na Grã-Bretanha 

sujeitos a taxas de até 10% mais altas do que as impostas aos produtos 

coloniais e, quando possível, em termos iguais” (CARVALHO FILHO, 

1990, p. 81). 
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Ao parlamento, o ministro afirmou que a negociação com relação 

ao Artigo 28° do tratado, que versava sobre seu vencimento, apenas seria 

possível se vinculada a um novo acordo. Segundo Honório, 
 
Esta negociação [do Artigo 28°] ligou-se com a 

celebração de um novo tratado de amizade, 

commercio e navegação; e estava apenas encetada 

quando tomei conta da repartição. Entrando em 

correspondência com o ministro britannico, a vêr 

se pelo meio do dito novo tratado se podia solver 

aquella questão, que dividia os dous governos, 

pude afinal conhecer que os poderes e instrucções 

do referido ministro não o habilitavão para aceitar 

as condições por via das quaes os gêneros que o 

Brazil exporta, fossem admittidos para consumo 

em Inglaterra, diminiuindo-se os pesados direitos 

que alguns pagão, que equivalem a uma directa 

proibição (BRASIL, 1843a, p. 5). 

 

Deram seguimento, portanto, os plenipotenciários, a resolver as questões 

relativas ao conteúdo econômico do novo tratado, que deveria substituir, 

antes do final de 1844, as condições preferenciais que gozava a Inglaterra.  

O segundo tema da proposta inglesa, da qual o plenipotenciário 

Ellis estava incumbido de negociar, requeria ao Império brasileiro que 

fossem destinadas à Grã-Bretanha as mesmas condições em que fora 

assinado, em 1826, o tratado de comércio entre Brasil e França. Segundo 

Ellis,  
 
o único Tratado que subsistirá entre o Brasil e 

qualquer outra Nação estrangeira após novembro 

de 1844, é aquele de 1826 com a França, e o 

governo Britânico deseja tomar os artigos 

permanentes daquele Tratado como o texto a partir 

do qual, em linhas gerais, o novo tratado deve ser 

preparado (ELLIS apud CARVALHO FILHO, 

1990, p. 83). 

 

Para o Brasil, entretanto, conforme argumentou Honório Hermeto, o 

próprio texto do tratado com a França já estava em processo de revisão e 

seria, em breve, objeto de renegociação. No sentido de pressionar o 

representante brasileiro, e já consciente do quanto desejavam, diversas 

partes da sociedade, dar por encerrado o tratado de 1827, Ellis propôs que 

“se o Governo brasileiro aceitasse a proposta, o Governo britânico 
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renunciaria as vantagens do atual Tratado antes de 1844”, e que nessas 

bases, seria possível oferecer aos súditos ingleses no Brasil a garantia da 

segurança e da propriedade dos britânicos (CARVALHO FILHO, 1990, 

p. 84). 

Honório Hermeto recusou a proposta britânica entendendo que se 

tais concessões fossem garantidas à Inglaterra, suas vantagens seriam 

ainda maiores do que aquelas estipuladas em 1827, dada a superioridade 

que representava a indústria inglesa para a economia brasileira em relação 

à francesa. Encerrou-se, assim, a discussão sobre esse aspecto e, aos 

poucos, a margem de negociação do plenipotenciário britânico ficou 

reduzida ao terceiro aspecto que já havia apresentado em sua chegada ao 

Rio. Diante disso, passaram ambos a discussão referente à corte de justiça 

inglesa no Brasil. 

A sugestão de Ellis sobre esse tema do tratado não foi alterada 

desde sua chegada ao país e seu primeiro contato com o então 

representante Aureliano de Souza. Para o britânico, “o governo brasileiro 

deveria adotar em vez da Conservatória inglesa, um Júri de Mediate 

Língue, assim como existia na Inglaterra para os súditos de todas as 

Nações” (ELLIS apud CARVALHO FILHO, 1990, p. 85). A 

determinação brasileira em não ceder em tal aspecto da proposta foi 

explanada por Honório com a seguinte argumentação: 
 
Enquanto se dispõe de garantias suficientes nos 

júris formados seguindo as Leis Brasileiras nos 

casos criminais, o julgamento feito por júri nos 

casos civis, não era reconhecido pelas Leis 

Brasileiras; e que a introdução de tal inovação no 

sistema judiciário seria ofensivo à dignidade 

nacional, [...] e, finalmente, a Corte Conservatória 

se constituía em uma anomalia jurídica que feria a 

Lei Fundamental do país e que jamais seria letra de 

qualquer tratado (LEÃO apud CARVALHO 

FILHO, 1990, p. 85). 

  
Ao perceber a forma incisiva com que Honório estava disposto a garantir 

os interesses do Império e não ceder diante de temas que pouco alterariam 

a lógica de submissão já expressa desde 1827, Ellis obrigou-se a admitir 
a exclusão de tal item na negociação, e o subsequente encerramento da 

jurisdição das Cortes Conservatórias inglesas no Brasil. A partir de então, 

não teria o representante inglês outras bases a oferecer, ou impor, e 

bastaria, então, apenas ouvir as propostas brasileiras e diante delas fazer 

as considerações que estava autorizado pelo governo britânico.  
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Para Honório Hermeto, a condição para que um novo tratado de 

comércio fosse estabelecido seria a garantia da letra inglesa de que se 

pudesse suspender a taxação de 15% estipulada em 1827, e de que os 

produtos brasileiros fossem recebidos nos portos da Grã-Bretanha com 

uma taxa de alfândega similar às destinadas aos produtos coloniais da 

própria Inglaterra. Argumentava desta forma, pois entendia que  
 
A situação do comercio entre a Grã-Bretanha e o 

Brasil tal como estava constituída provocava a 

ruína da agricultura brasileira e que tal fato tinha 

sua principal origem nas taxas diferenciais a favor 

dos produtos das Colônias da Grã-Bretanha que 

excluía o Brasil do consumo do mercado britânico 

(LEÃO apud CARVALHO FILHO, 1990, P. 86). 

 

Para Ellis, entretanto, a discussão sobre a admissão dos produtos 

brasileiros estava fora de sua alçada e esse tema não era objeto da 

discussão para a qual fora responsabilizado em sua saída da Inglaterra.  

Segundo ele, “tais concessões iam muito além das instruções que tinha 

recebido” (ELLIS apud CARVALHO FILHO, 1990, p. 86). Entretanto, 

as argumentações não passavam de um jogo diplomático de persuasão e 

convencimento. Reconhecendo o fracasso que estava diante de sua 

missão, Ellis propôs para o novo tratado a retirada da taxação de 15% aos 

produtos ingleses, e um aumento para 25% nos produtos derivados de lã 

e linho, além de reduzir a tarifa de entrada do café brasileiro nos portos 

ingleses. Para Honório, todavia, não seria vantajoso ao país aceitar um 

novo tratado nessas bases. A contraproposta do ministro sugeria o 

aumento da taxa de alfândega não apenas para o linho e lã, mas também 

nos produtos manufaturados do algodão62, e a redução dos impostos sobre 

o açúcar, algodão, tabaco e rum, além do café, brasileiros na Inglaterra 

(CARVALHO FILHO, 1990, p. 87). 

Ellis manteve-se firme diante da proposta brasileira e recusou 

reduzir os impostos para qualquer outro produto que não fosse o café, que 

já havia cedido anteriormente. Além disso, segundo o plenipotenciário, a 

substituição do linho e lã pelo algodão significaria um montante muito 

maior que faria pesar para o outro lado a falta de reciprocidade da 

negociação. Não sendo possível chegar a um acordo, uma vez que ambas 

as partes estavam determinadas a manter suas propostas e não mais ceder 

                                                           
62 “O valor dos artigos de algodão importados pelo Brasil atingia a quantidade de 

1.525,037 libras, enquanto os artigos de linho eram de 235.955 libras e os de lã 

307.955 libras” (CARVALHO FILHO, 1990, p. 88). 
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nos valores estabelecidos, as discussões se deram por encerradas. No dia 

19 de março de 1843, Ellis admitiu a falha de sua missão e solicitou ao 

imperador uma audiência de despedida pois retornaria à Inglaterra sem 

qualquer novo tratado estabelecido (CARVALHO FILHO, 1990, p. 91). 

Após a partida de Ellis para a Inglaterra, o Império brasileiro ainda 

nomeou José Araújo Ribeiro, que representava o Brasil permanentemente 

em Paris, para continuar a negociação em território britânico. Percebendo 

a forma como a missão de Ellis foi concedendo, aos poucos, o que havia 

solicitado Honório, as instruções para Ribeiro não se alteraram, e 

mantiveram as mesmas propostas já discutidas pelos plenipotenciários no 

Rio de Janeiro. Segundo o Relatório do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros escrito em 1843, e publicado em 1844, já pelo novo ministro 

Ernesto Ferreira França, 
 
A missão Extraordinária e Especial, a que veio a 

esta Côrte, o muito honrado H. Ellis, Membro do 

Conselho Privado de S.M. Britânica, não teve feliz 

resultado, porque aquelle Ministro não se achava 

com instruções para admitir as propostas, que lhe 

fez o Plenipotenciario Brasileiro, o Conselheiro 

d’Estado e Senador Honório Hermeto Carneiro 

Leão, a fim de poder negociar-se o Tratado de 

Commercio entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Mas 

querendo o Governo Imperial mostrar que da sua 

parte não existia objecção alguma para entabolar-

se a dita negociação, huma vez que fossem 

consultados os interesses Brasileiros, houve por 

bem encarregar para este fim de huma igual missão 

ao Enviado Brasileiro em Paris o Conselheiro José 

de Araujo Ribeiro, que se dirigio immediatamente 

a Londres, e tendo varias conferencias com Lord 

Aberdeen, principal Secretario d’Estado da Rainha 

da Grã-Bretanha, da Repartição dos Negocios 

Estrangeiros, não pôde conseguir que se concluísse 

a negociação do Tratado projectado (BRASIL, 

1845, p. 7 – 8).  

 

Apenas no mês de novembro de 1843 é que foram apresentadas 

novamente as propostas do Brasil diretamente ao primeiro ministro 

britânico63. Lord Alberdeen, segundo Carvalho Filho, as classificou como 

                                                           
63 De acordo com Manchester, o plenipotenciário brasileiro levou à Alberdeen 

dois projetos, “um de comércio e outro de limites [na tentativa de estabelecer a 
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inaceitáveis e reconheceu que “somente o Brasil dos anos 1840 chegará à 

condição de resistir à diplomacia inglesa como instrumento de dominação 

universal” (CARVALHO FILHO, 1990, p. 92). 

Por parte da Grã-Bretanha, houve ainda tentativas de retomar as 

tratativas durante o ano de 1844, dessa vez recorrendo ao embaixador 

britânico permanente no Rio de Janeiro, Hamilton Hamilton. O Governo 

Imperial, no sentido de manter suas bases já firmadas para a negociação 

do novo tratado, “depois de ouvir o conselho d’Estado sobre este grave 

assumpto, julgou dever entrar em negociação” (BRASIL, 1845, p. 13). 

De acordo com Manchester, percebendo a firmeza das posições 

brasileiras, o representante britânico foi autorizado a conceder às 

demandas apresentadas por Araújo Ribeiro em Londres, e “a Grã-

Bretanha ficaria satisfeita em ser colocada em pé de igualdade com outras 

nações, desde que essa posição pudesse ser garantida por tratado 

(MANCHESTER, 1973, p. 252). 

Entretanto, mesmo passados dois anos do início das negociações, 

e de ter conseguido garantir boa parte das reivindicações no possível novo 

acordo, o Governo Imperial deu por encerradas as tratativas rompendo, 

neste aspecto, com a diplomacia inglesa. Tal fato se deve, entre outras 

coisas, à controvérsia do tráfico de escravos que tangenciava as 

negociações, e que levou o Governo Imperial ao limite das tratativas após 

o expressivo aumento das hostilidades e da “inoportuna intervenção da 

Inglaterra nos assuntos da América do Sul. Por causa dessa oposição 

geral, nenhum gabinete ousaria fazer um tratado com a Inglaterra” 

(MANCHESTER, 1973, p. 253).  Em Relatório do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros de 1846, o então ministro Bento da Silva Lisboa 

manifestou ao parlamento que 
 
A negociação de um tratado de amizade, 

commercio e navegação com a Grão-Bretanha foi 

interrompida depois que constou ao governo 

imperial a apresentação no parlamento britannico 

da lei que sujeita aos tribunaes britannicos os 

navios brazileiros suspeitos de se empregarem no 

tráfico illicito de escravos (BRASIL, 1846, p. 8). 

 

Encerradas as negociações, a partir do estopim provocado pela lei 

de Alberdeen de 1845, que caracterizava o tráfico de escravos como ato 

                                                           
fronteira entre a Guiana britânica e o Brasil], com a declaração de que estava 

autorizado a assinar ambos ou nenhum” (MANCHESTER, 1973, p. 251). 
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de pirataria, o rompimento tornou-se inevitável. Ainda que a estratégia 

brasileira na negociação comercial tivesse sido exitosa, os longos 

impasses e embates motivados pelas divergentes demandas dos Estados 

levou o clima diplomático ao âmbito das rivalidades e hostilidades. Deste 

modo, “nenhum tratado de comercio e amizade foi concluído, nem 

nenhum jamais foi assinado entre o Brasil e a Inglaterra desde essa data” 

(MANCHESTER, 1973, p. 154). Além disso, o Império brasileiro pode, 

enfim, colocar em prática sua nova configuração tarifária que estava em 

debate nos mais diversos núcleos políticos do governo. “O império, 

libertado finalmente das restrições impostas pela Grã-Bretanha como o 

preço do reconhecimento em 1827, estava livre para desenvolver uma 

política externa nacional desembaraçada de complicações internacionais 

de caráter político” (MANCHESTER, 1973, p. 254). Para isso, entretanto, 

é necessário compreender, também, de que forma se articularam as 

instituições públicas brasileiras, como o Parlamento e o Conselho de 

Estado, diante do impasse e da ruptura comercial construída no 

relacionamento com a Inglaterra, que será avaliado a seguir. 

 

4.3 Autonomia institucional: as discussões no Parlamento e 

Conselho de Estado 

 
Nos anos seguintes à assinatura do tratado de comércio entre Brasil 

e Inglaterra, de 1827, parte da classe política brasileira já apresentava 

sinais de insatisfação e criticava a maneira pela qual a diplomacia 

imperial havia sujeitado as taxas de alfândega em nome dos interesses 

ingleses. De certa maneira, forçado a aceitar as condições impostas pelos 

britânicos para garantir o reconhecimento da independência política e 

afastar definitivamente qualquer pretensão portuguesa de retomar o 

processo colonial, o governo brasileiro acatou as demandas da Inglaterra 

com baixíssima margem de autonomia e possibilidade de contraposições. 

Por esta época, ainda que o parlamento estivesse informado das 

negociações da assinatura, não tinha, entretanto, autonomia para deliberar 

sobre o assunto, já que, como visto, a própria Constituição do Império 

“autorizava a conclusão de ajustes dessa ordem antes de levados ao 

conhecimento da Assembleia Geral” (CARVALHO FILHO, 1990, p. 46). 

Passado o regime centralizador do Primeiro Reinado, e 

desmantelada a força do Poder Moderador estabelecida por d. Pedro I, o 

período regencial trouxe profundas mudanças nas instituições brasileiras 

da época, e oportunizou uma relativa ampliação dos debates e dos 

processos políticos decisórios. De acordo com Morel, o período regencial 

foi um grande laboratório de práticas políticas, onde 
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foram colocados em discussão (ou pelo menos 

trazidos à tona): monarquia constitucional, 

absolutismo, republicanismo, separatismo, 

federalismo, liberalismos em várias vertentes, 

democracia, militarismo, catolicismo, islamismo, 

messianismo, xenofobia, afirmação de 

nacionalidade, diferentes fórmulas de organização 

do Estado (centralização, descentralização, 

posições intermediárias), conflitos étnicos 

multifacetados, expressões de identidades 

regionais antagônicas, formas de associação até 

então inexistentes, vigorosas retóricas impressas 

ou faladas, táticas de lutas as mais ousadas... A lista 

seria interminável (MOREL, 2003, p. 9). 

 

Diante desse novo cenário político mais aberto e dinâmico, que 

permitiu às elites políticas e econômicas maior manifestação e influência 

nas tomadas de decisão, vejamos agora de que maneira se organizaram as 

distintas instituições oficiais do Império sobre o tema. Dos diversos 

setores analisados, a documentação explorada na presente pesquisa diz 

respeito aos Anais do Parlamento Brasileiro e às Atas do Conselho de 

Estado. Os primeiros estão disponíveis digitalizados por meio da 

plataforma de dados da Hemeroteca Nacional, e foram observados 

especificamente no relativo aos anos de 1842 a 1845. A busca nos 

arquivos ocorreu por meio da utilização de palavras-chaves, testadas e 

definidas previamente, como Henry Ellis; e Missão Ellis. No caso dos 

Annaes do Parlamento, o termo pesquisado foi: Tratado Inglaterra, que 

resultou em vinte ocorrências entre os anos especificados. As Atas do 

Conselho também se encontram publicadas e disponíveis digitalmente 

graças ao esforço de organização realizado por José Honório Rodrigues, 

e do convênio estabelecido entre o Senado Federal e o Arquivo Nacional 

entre os anos de 1972 e 1977 (SENADO FEDERAL, 2018). 

A discussão no parlamento brasileiro sobre a questão das tratativas 

de renovação ocorreu com bastante frequência durante o ano de 1843, 

principalmente após a abertura das negociações entre Honório Hermeto e 

Henry Ellis. Grande parte dos temas debatidos nas sessões retomaram 

aquilo que estava no núcleo da discussão entre os plenipotenciários, como 

a data de expiração do tratado de 1827, a questão dos gêneros brasileiros 

no mercado inglês e do aumento da tarifa de alfândega necessária à saúde 

das contas públicas. No discurso de alguns parlamentares foi possível 

observar também dúvidas com relação à capacidade do corpo diplomático 
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brasileiro em garantir os interesses do país frente à Inglaterra, e críticas 

contundentes a forma como as informações das tratativas eram 

negligenciadas e escondidas do âmbito político legislativo64. 

Em sessão datada de 18 de janeiro de 1843, Souza Martins65 

proferiu suas reflexões acerca do artigo 28° do Tratado de Comércio 

assinado em 1827. Segundo o parlamentar, após a interpretação brasileira 

para o término do acordo em 1842 ter sido recusada pela Inglaterra, o 

ministro inglês Bill Alberdeen realizou consultas e inquirições por meio 

de uma comissão da Câmara dos Comuns inglesa. Dentre as diversas 

opiniões resultantes dessa comissão, “algumas dellas forão favoráveis à 

interpretação que dava o governo do Brazil” (ANNAES DO 

PARLAMENTO, 1884, p. 377). Entretanto, em tom de crítica à forma 

como o então ministro Aureliano de Souza havia levado a negociação, o 

parlamentar manifestou sua indignação pelo fato de que 
 
O ministro dos negócios estrangeiros não lançou 

mão daqueles recursos que erão necessários, para 

não só esclarecer o governo britânnico, mas para 

obter uma decisão que fosse mais conforme com os 

interesses do nosso paiz. Estes recursos todos 

foram desprezados pelo nosso governo! E pode-se-

há chamar a sua política de vigilante e esclarecida? 

(ANNAES DO PARLAMENTO, 1884, p. 378). 

 

Sua crítica à condução do ministério expressa, ainda, o desleixo com que 

o ministro dos Negócios Estrangeiros da época lidou com a situação, 

interpretada por ele a partir da demora com que respondeu os primeiros 

contatos de Hamilton Hamilton sobre o caso. Segundo Souza Martins, 
 
O ministro de S.M. Britannica dirigio ao nosso 

ministro uma nota em 10 de abril do anno passado, 

                                                           
64 De acordo com Carvalho Filho, na quinta sessão legislativa do ano de 1843, foi 

solicitado “ao governo que enviasse à Câmara a correspondência entre o Ministro 

dos Negócios Estrangeiros e o embaixador britânico, para esclarecer aos 

deputados o modo pelo qual as negociações se entabulavam” (CARVALHO 

FILHO, 1990, P. 73). O ministro da justiça, Paulino Soares de Souza, que 

desempenhou papel de mediador da representação diplomática na Câmara, 

alertava os parlamentares que “o governo faria um desserviço ao país se 

entregasse à publicidade o que havia a respeito do assunto” (CARVALHO 

FILHO, 1990, p. 75), e que “a publicação dos documentos sobre as negociações 

poderiam resultar em inconvenientes” (CARVALHO FILHO, 1990, p.76) 
65 Souza Martins foi deputado brasileiro eleito pela província do Piauí. 
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relativa à intelligencia do Art. 28 do tratado. No dia 

12 desse mês fez outra communicação, solicitando 

uma decisão do governo do Brazil. E o que fez o 

Sr. ministro dos negócios estrangeiros? Demorou a 

resposta sobre este assumpto por mais de seis 

meses, elle que deveria ser o mais empenhado em 

obter uma decisão sobre este objecto! [...] Veja a 

câmara qual era a vigilância, qual era o cuidado que 

tinha o gabinete para decidir este negócio, para 

obter uma decisão favorável! Passou seis meses 

sem responder ao ministro inglez, que exigia uma 

explicação aeste respeito! A vista disto, não haverá 

razão para que um periódico desta côrte denomine 

a política do ministério dos negócios estrangeiros a 

política da inercia e da humilhação? (ANNAES 

DO PARLAMENTO, 1884, p. 379). 

 

Souza Martins não deixou de considerar em seu discurso ao 

parlamento a importância com que deveria o governo brasileiro realizar 

novos tratados. No entanto, no referente às condições em que poderiam 

ser estabelecidas as negociações, o político foi enfático nas afirmações de 

não mais subjugar os interesses do país em nome da potência estrangeira. 

Para ele,  
 
Não lastimarei que o tratado se effectue, porque se 

reputa elle o único recurso, na opinião do Sr. 

Ministro da fazenda (que deve entender dos 

recursos do nosso paiz) para preencher o déficit; 

mas o que lastimo é que o governo nos collocasse 

na situação difficil de não termos outro remédio 

senão esse. Se acaso a intelligencia do artido 28 do 

tratado, convencionada entre os dous governos, 

fosse que elle terminava em 1842, se nós hoje 

estivéssemos libertados dessas onerosas 

estipulações, então é claro que o Brazil poderia 

contractar com condições muito favoráveis, então 

a Inglaterra é que vinha solicitar de nós favores 

para o seu commercio; mas agora não, agora somos 

nós quem solicitamos della o consentimento para 

que se alterem os impostos das alfandegas; agora 

nós somos os pedintes, os solicitadores (ANNAES 

DO PARLAMENTO, 1884, p. 380). 

 



144 
 

Fortemente apoiado por outros parlamentares presentes na assembleia, 

Souza Martins manifestou em tom de desgosto a falta de reciprocidade e 

a disparidade entre as nações em negociação. Expressou em seu discurso 

que “[...] toda vez que uma nação mais fraca vai negociar com uma nação 

poderosa, quasi sempre o tratado é leonino, quasi sempre o tratado é 

contrário aos interesses da nação mais fraca” (1843). Neste sentido, 

destacou o parlamentar sobre a impossibilidade de um acordo favorável 

ao Brasil, com os ingleses, visto que  
 
a Inglaterra faz um commercio de grande vantagem 

para si, importando no Brazil as suas mercadorias; 

mas não aceita em retorno os nossos gêneros [...]. 

Não é portanto com o governo britannico que nós 

podíamos contractar mais favoravelmente, porém 

sim com as nações da Europa, que, não tendo 

colônias consomem os gêneros coloniaes 

(ANNAES DO PARLAMENTO, 1884, p. 380). 

 

Em sessão no dia 11 de maio de 1843, com a presença de Honório 

Hermeto Carneiro Leão, o parlamentar Antônio Pereira Rebouças66 

retomou o tema do tratado em seu discurso, concordando em partes com 

a argumentação de Souza Martins sobre as dificuldades brasileiras 

enquanto nação mais fraca na negociação. Entretanto, discordou o 

político acerca do debate se deveria ou não o governo brasileiro firmar 

um novo acordo com a Inglaterra. Para o deputado, “Onde não há direito 

expresso, onde não há disposição litteral, é peior a condição do mais 

fraco, porque, quando há letra, o mais fraco apresenta a letra, protesta, 

invoca o mundo inteiro, e manifesta a injustiça diante de Deus e dos 

homens; e do contrario recorre ao direito das gentes” (ANNAES DO 

PARLAMENTO, 1884, p. 121). O novo tratado, a que se mostrou 

favorável o parlamentar, precisaria ser formulado de forma mais 

perspicaz, para que fosse possível garantir ao Brasil condições melhores 

do que as estabelecidas em 1827. Segundo Rebouças,  
 
É muito melhor que o Brazil faça algum tratado 

com a Grã-Bretanha, que nos ponha em melhor 

posição do que a do tratado, que pela desgraçada 

interpretação vai ainda a 1844; sim, no caso de ser 

melhor do que este, Digo melhor para aquelles que 

                                                           
66 Antônio Pereira Rebouças foi deputado brasileiro eleito pela província da 

Bahia. 
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o considerão bom; e menos mao para quem 

considera que ele é mao. S. Ex. é bastante hábil 

para me comprehender. É melhor que se faça 

algum tratado do que ficarmos no vago (ANNAES 

DO PARLAMENTO, 1884, p. 121). 

 

Na sessão do dia seguinte, em 12 de maio de 1843, ainda com a 

presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, retomou o assunto das 

negociações do tratado o parlamentar Maciel Monteiro67. Em seu longo 

discurso, destinou pouca atenção ao caso, apenas no sentido de ponderar 

a ambivalência do conteúdo que tal acordo significava. Para ele,  
 
essa questão do tratado da Grã-Bretanha 

compreendia dous princípios diversos; - sempre 

entendi que nesta questão se achava 

comprehendido um elemento político e outro 

commercial, e que encaral-o debaixo de uma 

relação unicamente política ou commercial era não 

comprehender a importância da questão (ANNAES 

DO PARLAMENTO, 1884, p. 151). 

 

Considerando o duplo caráter da negociação, insistiu o deputado que não 

se poderia deixar um governo estrangeiro ingerir na política alfandegária 

do Império, tarefa esta que deveria ser do poder legislativo, e que era 

preciso conceber esse novo tratado “de modo que pudéssemos obter 

algumas concessões por este meio a favor da nossa produção” (ANNAES 

DO PARLAMENTO, 1884, p. 151)  

As discussões sobre as negociações de renovação do tratado 

continuaram no parlamento com intensos discursos que criticavam a 

forma como o acordo de 1827 havia sido estruturado, e clamando 

politicamente com as pressões necessárias para que a situação fosse 

resolvida de maneira mais favorável ao Brasil. Também no âmbito 

legislativo, o principal ponto requerido para as bases das tratativas entre 

Honório e Ellis precisava envolver a retirada da proibição da entrada de 

produtos brasileiros em território britânico, sobretudo do algodão, café e 

açúcar. No dia 22 de maio de 1843, expressou-se Carneiro da Cunha68 

sobre o tema, afirmando satisfação “com o primeiro procedimento do 

                                                           
67 Antônio Peregrino Maciel Monteiro foi deputado brasileiro eleito pela 

província de Pernambuco. 
68 Carneiro da Cunha foi deputado brasileiro eleito pela província de 

Pernambuco. 
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nobre ministro dos negócios estrangeiro, que repellio com força, com 

energia, as exigências do gabinete inglez” (ANNAES DO 

PARLAMENTO, 1884, p. 311). E que, entretanto, não concordava com 

o envio de um embaixador para a Inglaterra, após falhada a missão de 

Ellis, no sentido de renegociar os termos. Para o deputado, não seria 

possível tratar com os ingleses diante de suas demandas comerciais, 

tampouco, ainda, com as pressões que a potência europeia exercia para o 

fim da escravidão no Brasil e a mudança de seu sistema produtivo: 
 
Como se pode conceber que a Inglaterra exigisse 

um tratado, onde, excluindo, como fez no primeiro, 

os nossos principaes productos, queria logo a 

immediata emancipação da escravatura? Ora, Sr. 

presidente, a Inglaterra, reconhecendo que seus 

terrenos coloniaes erão menos productivos do que 

os do Brazil, abolio a escravidão para abolir 

também no Brazil, porque o nosso algodão, café e 

assucar não se podem plantar em grande escala sem 

ser com braços escravos em um paiz despovoado 

como o Brasil (ANNAES DO PARLAMENTO, 

1884, p. 311 - 312). 

 

Severas críticas ainda se materializaram em seu discurso com o intuito de 

censurar as razões pelas quais o Ministério dos Negócios Estrangeiros 

negligenciava as informações requeridas pelo parlamento. Questionava 

Carneiro da Cunha: 
 
Quando a câmara principia as suas sessões, e que 

pede algumas informações para poder falar sobre 

isto, qual é a resposta dos ministros? Não se pode 

dar informações, porque são negociações 

pendentes. Fica sempre assim a nação no escuro: 

este tem sido o procedimento de quasi todos os 

gabinetes. Penso que é tempo de desenganarmo-

nos de esperanças vãs, e de repelirmos as invasões 

da Inglaterra, porque não há, nem posso crer que 

existão relações amigáveis entre uma nação e outra 

quando uma quer acabar com a única indústria da 

outra, quando quer dar um golpe de morte, porque 

a tanto equivale acabar com a agricultura no Brazil 

(ANNAES DO PARLAMENTO, 1884, p. 312). 
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Em linhas gerais, os políticos brasileiros concordavam com a 

necessidade de dar por encerradas as condições estabelecidas em 1827. 

Ainda que contrariassem a forma como haviam sido empreendidas as 

negociações entre os plenipotenciários, suas argumentações foram 

incorporadas no processo de discussão entre Henry Ellis e Honório 

Hermeto, e motivaram as estratégias diplomáticas empregadas. O déficit 

público do Império, causado principalmente pelas baixas tarifas gozadas 

pelos produtos ingleses no Brasil, e pela incapacidade de competitividade 

dos produtos agrícolas nacionais no mercado britânico, devido à proibição 

imposta, eram o grande problema a ser solucionado, e para que isso fosse 

possível, seria necessário manter vigilância sobre as negociações, e 

pressionar a representação brasileira para esse fim. 

Em 21 de junho de 1843, Francisco de Paula Cândido69 discursou 

no parlamento propondo uma leitura das condições brasileiras em vigor, 

e das possibilidades de proteger seu mercado de agricultura primária, 

sobretudo com relação às capacidades do Império na produção própria e 

no comércio do algodão: 
 
O Brazil já possuio uma produção em escala 

elevada de algodão, e tempo houve que da 

província de Minas numerosos rolos de algodão se 

exportavão, e portanto era o algodão muito 

cultivado, porém hoje o é muito pouco, e só se 

cultiva para consumo da província, e para alguma 

pequena venda. Se desta câmara sahisse uma 

medida a favor dos tecidos de algodão nacional, 

viriamos a augmentar os recursos do Brazil. 

Algumas nações do continente europeu têm 

estabelecido, para protecção do panno de linho, 

imposições sobre os fardos importados em suas 

alfandegas, que não forem envolvidos em tecidos 

de linho nacional. Perguntarei eu, o Brazil não está 

no caso de favorecer os tecidos de algodão das 

províncias do império, impondo nos fardos que não 

vierem envolvidos nesse algodão? Dessa maneira 

aumentamos muito sua produção (ANNAES DO 

PARLAMENTO, 1884, p. 715).  

 

Diretamente à Inglaterra, referiu-se o deputado propondo que 
 

                                                           
69 Francisco de Paula Cândido foi deputado brasileiro eleito pela província de 

Minas Gerais. 
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Como a nossa cara amiga, a nossa caríssima 

alliada, a Inglarerra, não paga mais, segundo o 

tratado, de 15%, eu faria o inverso para proteger a 

produção de algodão, eu diria: - todos os fardos 

importados nas alfandegas do império, envolvidos 

em panno de algodão brazileiro pagarão 200 réis 

menos do que os outros -; e assim a nossa caríssima 

alliada, não teria de queixar-se, porque paga 15%; 

e se quiser pagar 200 réis menos, compre algodão 

do Brazil (ANNAES DO PARLAMENTO, 1884, 

p. 715). 

 

A proposta de Paula Cândido não rompia efetivamente com as 

condições acordadas, mas buscava, entretanto, outras maneiras de 

favorecer a produção nacional dos gêneros agrícolas, principalmente 

beneficiando com redução de impostos aquelas nações que comprassem 

o algodão diretamente do Brasil. Diante da dificuldade em fazer o 

plenipotenciário britânico ceder na alteração das tarifas, o deputado 

brasileiro ainda propôs que se fizesse o mesmo com outros gêneros 

agrícolas, como o café e o açúcar, “porque desta maneira a nação que 

quisesse gozar desse benefício compraria o nosso algodão, café e assucar 

para pagar alli dentro dos seus portos esses direitos mais favoráveis” 

(ANNAES DO PARLAMENTO, 1884, p. 715 - 716). Para o parlamentar, 

“isso valeria a pena, porque, se a Inglaterra não quisesse diminuir os 

direitos sobre o algodão, café e assucar, para que dentro da Inglaterra se 

pagassem logo os direitos que se pagarião aqui na alfandega, outra nação 

poderia fazer para gozar do indulto” (ANNAES DO PARLAMENTO, 

1884, p. 716). 

Talvez a mais contundente crítica do parlamento ao sistema de 

tratados firmados em 1827, e também acerca da condução das 

negociações pelo ministro brasileiro Honório Hermeto, tenha ocorrido na 

sessão do dia seguinte, em 22 de junho de 1843, expressa pelo deputado 

Urbano Sabino Pessoa de Melo70. Em seu discurso, o parlamentar 

questionou a capacidade do representante brasileiro diante da derrota 

diplomática em colocar fim ao tratado no ano de 1842, como sugeria a 

interpretação brasileira, e infere dúvidas com relação a uma possível 

conclusão positiva para o Brasil das negociações em curso: 
 

                                                           
70 Urbano Sabino Pessoa de Mello foi deputado brasileiro pela província de 

Pernambuco. 



149 
 

Quem sabe se em 1844 já estaremos livres do 

tratado da Inglaterra? Póde ser que appareça uma 

outra interpretação. Quando em 1841 os ministros 

declarárão na câmara: - E opinião firme do governo 

que o tratado acabe em 1842, - ninguém supporia 

que o tratado fosse prorrogado até 1844; mas 

depois vimos que o governo, com a maior 

facilidade possível, segundo a phrase do ex-

ministro da guerra, cedeu, tolerou, sujeitou-se à 

interpretação que o governo inglez havia dado. 

Hoje, Sr. presidente, não posso ter confiança na 

administração pelo que diz respeito ás relações 

exteriores, quando vejo no ministério actual um 

membro que pertenceu a esse ministério, que na 

casa se disse que relativamente ás relações 

exteriores se tinha portado do peior modo possível; 

esse ministério que foi accusado de haver 

sacrificado a corôa, a dignidade, os interesses do 

paiz, ao capricho do governo inglez. [...] sendo 

assim, como posso eu confiar no ministério actual, 

quando vejo um membro do ministério passado, 

desse ministério que teve a bondade de legar-nos 

por mais dous annos as consequências fataes desse 

tratado com a Inglaterra; quando vejo, digo, um 

membro desse ministério no ministério actual 

dirigindo a repartição dos negócios estrangeiros? 

(ANNAES DO PARLAMENTO, 1884, p. 1844).    

 

Na sequência, concluiu Urbano expressando sua opinião de que 

“enquanto nós não virmos livres das cadeas que nos prendem, com a 

cessação do tratado da Inglaterra, não poderemos, sem gravar 

eminentemente todos os mananciais da riqueza publica, lançar sobre a 

população novas imposições” (ANNAES DO PARLAMENTO, 1884, p. 

745). 

Por vezes enérgicas, as manifestações dos parlamentares sobre o 

processo de renovação serviram no sentido de pressionar a representação 

diplomática brasileira incumbida de negociar com os ingleses. A força da 

influência parlamentar pode ser identificada claramente pela insatisfação 

produzida pelo adiamento da data de expiração do acordo por dois anos, 

que levou à demissão do então ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Aureliano de Souza. Além disso, os debates na assembleia exigiram a 

presença do novo ministro Honório Hermeto em diversas sessões para 

esclarecer e informar o andamento das tratativas, e também apontar os 



150 
 

parâmetros em que a classe política vigente esperava da ruptura que se 

construía. Vejamos, na sequência, de que forma tratou do tema outra 

instituição imperial brasileira da época, o Conselho de Estado. 

Nas Atas do Conselho encontram-se expressas as votações 

relativas a temas próximos do núcleo político do Imperador, que 

deliberavam e firmavam pareceres no sentido de garantir um espaço de 

consulta e diálogo, com a classe política, relativamente mais aberto do 

que o vivenciado no primeiro reinado. Entre as principais questões, 

encontram-se as revoltas provinciais, as negociações de aliança 

matrimonial em curso, o problema representado pelo tráfico de escravos, 

as estratégias políticas adotadas na Bacia do Rio da Prata e assuntos 

administrativos da própria instituição (RODRIGUES in ATAS DO 

CONSELHO DE ESTADO, 1973, p. 3 – 4). O detalhamento das opiniões 

e discussões dos conselheiros não são expressos nesses documentos da 

mesma forma como nos Anais do Parlamento, por se limitarem 

exclusivamente à manifestação de pareceres já aprovados, como um 

resumo, em Ata, das discussões previamente realizadas. 

Sobre o tema dos tratados de 1827, pouco se dedicaram os 

conselheiros em suas discussões, e as decisões tomadas nesse âmbito 

institucional se formalizam diante de casos mais específicos e pontuais. 

A questão relativa ao direito inglês de julgar seus súditos no Brasil, em 

Corte de Justiça própria, por exemplo, foi apresentada no Conselho para 

resolver um caso específico, da apreensão da Barca britânica Fortitude, 

seu capitão, e tripulação. Na Ata de 09 de novembro de 1843, sob a 

presidência do imperador d. Pedro II, foi apresentado o parecer que 

indicava para a decisão de que deveria anuir o governo brasileiro ao 

pedido inglês de conceder o privilégio do foro aos súditos britânicos, visto 

que ainda vigorava o acordo de 1827. Entretanto, não concedeu o 

Conselho ao pedido de relaxação da fiança estipulada, e demonstrou 

insatisfação com a recusa do governo inglês em reconhecer a motivação 

brasileira de substituir o privilégio da corte especial inglesa.  Ao escrever 

tal Ata, José Césário de Miranda Ribeiro71 manifestou que: 
 
O Ministro Plenipotenciário de Sua Majestade 

Britânica nesta Corte não só insta pela pontual 

observância dos privilégios, que aos súditos de sua 

Soberana afiançou o artigo 6° do Tratado de 17 de 

agosto de 1827, como pela relaxação da fiança, em 

virtude da qual foram soltos o Capitão e parte da 

                                                           
71 Secretário do Conselho de Estado. 



151 
 

tripulação da Barca Inglesa – Fortuide -, 

concluindo a Seção, que se anua à requisição do 

sobredito Ministro pelo que respeita ao privilégio 

do Foro, declarando-o Sua Majestade o Imperador, 

como pede a prudência, subsistente em toda a sua 

extensão depois do Códio do Processo Criminal 

como antes dele, enquanto estiver em vigor o 

referido Tratado, visto que o Governo Britânico 

recusa a reconhecer como substituto satisfatório o 

juízo por jurado instituído em observância da 

Constituição do Império: quanto porém à relaxação 

da fiança, que não se atenda à requisição do 

mencionado Ministro, por ser esta um ato 

judiciário, que os interessados devem requerer às 

autoridades competentes, e com o qual nem uma 

conexão tem o privilégio do foro. Este parecer 

depois de discutido posto a votos foi aprovado 

(ATAS DO CONSELHO DE ESTADO, 1973, p. 

28 -29). 

 

Também foi tema de deliberação no Conselho de Estado a 

possibilidade da reabertura das negociações em 1844, após efetivamente 

encerrado o tratado de 1827, pelo representante britânico permanente no 

Rio de Janeiro. O pedido foi enviado pelo então Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Honório Hermeto, após a troca de correspondências 

realizadas entre o Ministro britânico Alberdeen e seu representante no 

Brasil, Hamilton Hamilton. Ao discutir o tema, o Conselho de Estado 

examinou, em sessão datada de 03 de outubro de 1844,  
 
a minuta de um novo Tratado de Amizade e 

Comércio entre o Império e a Grã-Bretanha, que foi 

proposto ao Governo Imperial pelo Enviado 

Extraordinário e Ministro Plenipotenciário de Sua 

Majestade Britânica nesta Corte. E depois de 

discutida esta matéria, foi o mencionado Parecer 

aprovado (ATAS DO CONSELHO DE ESTADO, 

1973, p. 43). 

 

Da mesma forma como deliberou sobre a reabertura das negociações, o 
Conselho também o fez na tomada de decisão sobre a ruptura definitiva 

do sistema de Tratados preferenciais ingleses. Com o aumento das 

hostilidades britânicas na questão da supressão do tráfico de escravos, e 

diante das intermináveis tentativas brasileiras de garantir seus interesses 
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comerciais em um acordo fundado na reciprocidade das trocas comerciais 

entre os Estados, os conselheiros discutiram e deliberaram, na sessão do 

dia 16 de setembro de 1845, que 
 
Não tendo o Governo Inglês direito de atentar 

contra a independência e Soberania do Brasil [...] 

ficam desde já suspensas as negociações encetadas 

para um Tratado de amizade comércio e 

navegação, querendo antes correr o risco de novos 

atentados e violências filhos da força, do que 

parecer desconhecer o seu direito, restando-lhe 

apelar para o juízo esclarecido de todas as Nações 

amigas e esperar do tempo que a Inglaterra ainda 

lhe fará justiça, não devendo ela estranhar, 

entretanto, se o Brasil parecer ressentido (ATAS 

DO CONSELHO DE ESTADO, 1973, p. 58). 

 

Diante das incisivas manifestações presentes em diversos âmbitos 

da sociedade brasileira, sobretudo nas de proximidade com a classe 

política tomadora de decisão, estabeleceu-se a ruptura definitiva do 

sistema de tratados. A mobilização da imprensa, da Assembleia 

Legislativa e do Conselho de Estado ultrapassou cada uma de suas 

esferas, e influenciou diretamente as bases em que foram alicerçadas a 

proposta brasileira na renegociação. O desgaste da imagem pública 

inglesa no Brasil, somada ao fortalecimento das instituições 

governamentais no processo político decisório, e do relativo aumento da 

pluralização dos interesses parte no debate, oportunizou ao Brasil um 

novo modelo de relações com a Inglaterra, não mais atrelado à submissão 

da década de 1820, mas sim na garantia e no respeito de sua condição 

soberana. 

 

4.4 Considerações Parciais 

 

O problema que significava a renovação do tratado de 1827 com a 

Grã-Bretanha impôs à sociedade brasileira da época uma intensa 

discussão sobre a forma como as negociações deveriam ocorrer. Um dos 

setores que mais fortemente se posicionou sobre o tema foi a imprensa 

periódica, sobretudo localizada na província do Rio de Janeiro. Para 

grande parte dos jornais, o acordo que estava em vigor era insustentável 

do ponto de vista financeiro para a política imperial, e a falta de 

reciprocidade nos artigos previstos era denunciada frequentemente nas 

páginas impressas. Apesar de considerarem grande a importância em 
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manter relações de comércio em bases liberais com a maior parte dos 

Estados, a imprensa brasileira da década de 1840 não concebia o tratado 

assinado em 1827 como um modelo ideal, pois ele permitia a ingerência 

britânica em assuntos internos, e protegia o mercado inglês e suas 

respectivas colônias com a proibição da importação para consumo de 

artigos brasileiros. Por vezes, a acidez com que a imprensa tratava do 

tema refletia a insatisfação da elite tomadora de decisão, que circulava de 

forma orgânica entre o espaço da política e o ambiente jornalístico. Além 

disso, vale destacar o embate direto entre as imprensas brasileiras e 

britânicas, que adotaram perspectivas distintas para observar a ruptura em 

curso (CARVALHO FILHO, 1990). 

As negociações entre os plenipotenciários brasileiro e inglês 

também revelam, em sua documentação diplomática, quais eram de fato 

os objetivos do Império do Brasil frente às pressões da Grã-Bretanha para 

a renovação dos termos do tratado. Após não ter tido sucesso em impor 

para a Inglaterra sua interpretação sobre a data de validade do texto de 

1827, o Brasil aceitou suspender os termos apenas em 1844, desde que 

um novo acordo, com bases distintas, fosse então estabelecido. Para o 

Brasil, por intermédio de Carneiro Leão, o novo tratado deveria colocar 

fim às cortes de justiça especiais para os súditos britânicos, além de 

aumentar as tarifas de importação do Reino Unido, e permitir aos 

produtos brasileiros uma entrada sem restrições no mercado inglês. Pelo 

lado britânico, entretanto, as novas condições brasileiras não eram 

aceitáveis, e as negociações foram encerradas com a volta do 

plenipotenciário inglês, Henry Ellis, sem a possibilidade de renovação. 

Após uma nova tentativa de negociação, em que parte das demandas 

brasileiras foram reconsideradas pela Inglaterra, o Brasil decide, por fim, 

encerrar definitivamente tal situação, sobretudo após a violência estatal 

inglesa que a promulgação do Bill Alberdeen promoveu. Neste sentido, 

logo com o início das negociações em 1842, o Brasil foi capaz de 

contrapor as pressões inglesas, e não ceder novamente, estipulando as 

bases mínimas do acordo que ensejava. 

As instituições imperiais da época, sobretudo a Assembleia Geral 

e o Conselho de Estado, também foram espaços de discussão sobre as 

tratativas de renovação do tratado. Nestes setores, os interesses brasileiros 

que divergiam das propostas inglesas eram debatidos frequentemente, 

promovendo forte pressão sobre os tomadores de decisão do Império e os 

representantes na negociação. Tal fato teve como ápice a demissão do 

então ministro dos Negócios Estrangeiros, Aureliano de Souza, que não 

foi capaz de convencer o governo britânico da necessidade formal de 

colocar fim ao tratado de 1827 na data estipulada pelo Brasil. Após a 
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substituição do ministro, o novo ocupante do cargo foi chamado por 

diversas vezes para participar das reuniões da Assembleia, no sentido de 

prestar conta e ouvir as demandas políticas de cada deputado e senador. 

O interesse legislativo sobre a questão era fortemente creditado à nova 

proposta tarifária que estava sendo gestada e organizada pelo legislativo, 

e que ia diretamente no sentido oposto daquilo que pretendiam os 

britânicos para o novo tratado. Por fim, ao compreender a dificuldade de 

estabelecer as demandas brasileiras em pé de igualdade à pressão inglesa, 

o próprio Conselho de Estado determinou o encerramento das tratativas, 

e optou pela ruptura definitiva em 1845. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo de dissertação propôs como objeto de análise os 

primeiros passos da política externa brasileira após a declaração de 

independência, no ano de 1822, sobretudo em seu ponto fulcral, que tange 

às relações políticas e econômicas com a Grã-Bretanha no 

estabelecimento, renovação e ruptura do tratado bilateral de Amizade, 

Comércio e Navegação. Com o objetivo de identificar a forma como as 

tomadas de decisão ocorreram entre os anos de 1808 e 1845, e o que 

motivou as elites governantes a assumirem as escolhas e 

responsabilidades delas derivadas, o marco teórico e a literatura utilizada 

partiram das categorias de observação sugeridas pelo campo da Análise 

de Política Externa e da extensa historiografia já produzida e consolidada 

acerca do período colonial e dos primeiros anos do império brasileiro. Os 

caminhos proporcionados por ambas as literaturas foram somados, ainda, 

ao estudo primário documental que buscou em arquivos governamentais 

— do âmbito diplomático, parlamentar e executivo — e também na 

imprensa periódica, estabelecer um diálogo que pudesse fornecer as 

respostas propostas inicialmente pela pergunta de pesquisa. 

Neste sentido, com o objetivo de identificar quais foram os 

aspectos políticos e sociais que permitiram ao Brasil alterar o rumo da 

política externa para a Inglaterra na década de 1840, rompendo com o 

sistema de tratados até então vigente, o presente trabalho percorreu os 

diversos âmbitos da sociedade, por meio da literatura, com o intuito de 

identificar as influências e pressões existentes ao governo imperial em 

cada circunstância. Para isso, foi necessário voltar ao passado colonial e 

compreender a lógica política imposta ao Brasil desde o início das 

explorações europeias, que legou reflexos profundos à vida social e 

política após a independência. Além disso, ainda, identificar os interesses 

e propósitos da elite governante imperial, nomeadamente da Corte de 

Bragança, após sua chegada ao Brasil, foi imprescindível para que as 

tomadas de decisão que condicionaram o imobilismo brasileiro nas 

primeiras décadas do século XIX ficassem claras e oportunizassem uma 

melhor compreensão das mudanças que o cenário posterior oportunizaria. 

Também os anos do primeiro reinado, que iniciaram após a emancipação 

política brasileira, declarada em 1822 por d. Pedro I, serviram como fonte 

de pesquisa para identificar as principais demandas e necessidades 

encampadas pelo estreito núcleo político imperial que, por vezes, se 

mostrava descolado das reivindicações sociais e institucionais. 

Portanto, a hipótese na qual se fundamentou a presente pesquisa 

foi construída a partir do objetivo geral de compreender efetivamente 



156 
 

quais foram, e de que forma ocorreram as mudanças políticas e sociais 

que permitiram ao Brasil efetivar uma política externa de rompimento 

com o tratado inglês de preferência comercial apenas em 1844, mesmo 

com as pressões da potência britânica, com o descontentamento social e 

com a ingerência inglesa imposta desde 1810. Desta forma, a hipótese 

central, em torno da qual o presente estudo se estruturou, e que foi 

estabelecida a partir do marco teórico e da literatura historiográfica 

definidas, focalizou-se na influência exercida pelos elementos sociais e 

políticos internos do Império do Brasil em sua política externa de ruptura 

dos acordos de preferência comercial com a Inglaterra. Ao não renovar os 

tratados, o império optou por empenhar-se na busca por uma maior 

autonomia na arrecadação de receitas, e no fomento de um processo de 

construção da economia industrial interna, em detrimento da harmonia 

política até então gozada e garantida pelo principal aliado europeu. Neste 

sentido, assumiu-se, na presente dissertação, que mudanças sociais, 

políticas e econômicas — como o perfil político das lideranças, a 

institucionalização do aparato estatal, os interesses de grupos e elites, e a 

pressão midiática sobre o tema — vivenciadas no Brasil de maneira 

intensificada da década de 1840, fortaleceram as pressões políticas que 

foram essenciais no processo de construção da ruptura dos tratados 

ingleses, e na busca por uma maior margem de autonomia estatal. 

Para a comprovação de tal hipótese, e o cumprimento dos objetivos 

previamente definidos, a organização estrutural do texto da dissertação 

foi considerada no sentido de sistematizar cada capítulo de acordo com a 

literatura utilizada, e com a periodização política manifestada nos anos 

iniciais do Estado brasileiro. Assim, o primeiro capítulo foi disposto 

majoritariamente a partir dos aspectos coloniais do país, e fundamentado 

na literatura historiográfica clássica sobre o período, além das fontes 

documentais expressas diretamente no texto dos tratados assinados 

durante o período, e que determinaram as ações políticas da época. O 

segundo capítulo foi estruturado para a compreensão de um intervalo 

temporal posterior, que diz respeito a fase imperial — iniciada com a 

chegada de d. João VI ao Brasil e com o término formal do período 

colonial —, e fundamentado especificamente nas categorias de 

observação fornecidas pela literatura de Análise de Política Externa, 

como o perfil das lideranças, a influência do meio jornalístico, e a 

capacidade das instituições estatais. Por fim, o terceiro e último capítulo 

ateve-se na fase de negociação que levou à ruptura dos tratados em 1844, 

e foi embasado, predominantemente, em fontes primárias documentais, 

que serviram no sentido de proporcionar uma observação mais direta da 

sociedade e dos meandros políticos que motivaram as decisões tomadas. 
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Das principais conclusões proporcionadas no primeiro capítulo, 

destacam-se: o aparelhamento da economia colonial brasileira para o 

benefício direto da metrópole lusitana e seus aliados europeus; o 

transplante para o Brasil da subordinação portuguesa com relação à 

Inglaterra no início do século XIX; e, ainda, o legado desse sistema de 

relações na formalização dos tratados de preferência comercial. Como 

avaliado, o sistema produtivo colonial brasileiro foi forjado 

fundamentalmente a partir de uma economia agrícola, que teve como 

principal objetivo, desde as primeiras expedições de descobrimento, 

atender à lógica do crescente capitalismo europeu com a exportação de 

matéria prima e sobretudo de açúcar, para os mercados portugueses e 

ingleses, sobretudo. Com a vinda da família real, e a independência 

proclamada, aprofundou-se a dinâmica de relações entre Portugal e 

Inglaterra, e o Brasil acabou por herdar tal circunstância não sendo capaz 

de romper com os tratados negociados anteriormente. Assim, ficou o 

império brasileiro, até 1844, imobilizado na busca pela autonomia 

econômica que a emancipação política havia prometido, o que 

enfraqueceu formalmente qualquer iniciativa de aumento na arrecadação 

alfandegária, na possibilidade de incrementar o incipiente mercado e 

indústria interna, e no fim da ingerência britânica no país. 

O segundo capítulo, diferentemente, se propôs a lançar 

considerações acerca do período imperial brasileiro, e forneceu 

conclusões sobre a forma como foi gestada a administração pública do 

país durante os reinados de d. João VI, d. Pedro I, e parte do período 

regencial. Dentre as considerações mais relevantes apresentadas no 

capítulo, é possível evidenciar a característica fortemente centralizadora 

dos primeiros governantes, a baixa pluralização das partes em debate no 

meio social, a censura e o controle oficial da imprensa periódica crítica e, 

por fim, o enfraquecimento das instituições legislativas brasileiras em 

detrimento do Poder Moderador. Tais condições deixaram a 

administração imperial vinculada, em grande parte, aos objetivos 

particulares da Corte de Bragança e da pequena e restrita elite que a 

circundava, não sendo possível, assim, em nome da harmonia política e 

dos interesses dessas classes, romper com o legado colonial antes de 

1844. 

No último capítulo, que diz respeito à documentação específica 

sobre o tema dos tratados, foi possível identificar a formação de uma 

estratégia para consolidar os interesses brasileiros frente à Grã-Bretanha. 

Das principais conclusões proporcionadas, destacam-se: o intenso debate 

travado na imprensa sobre a necessidade de reciprocidade na elaboração 

de acordos internacionais, sobretudo com Estados de capacidade 
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econômica e material superiores; a pressão exercida pelo poder legislativo 

e pelo Conselho de Estado para que as demandas brasileiras fossem 

peremptoriamente defendidas; e, ainda, a convicção dos representantes 

diplomáticos na negociação em não abrir mão dos interesses e motivações 

do Estado. Apenas com essas condições garantidas é que foi possível ao 

Brasil colocar fim aos tratados que subjugavam a arrecadação tributária 

imperial, subordinavam o país à ingerência externa, e o legavam, mesmo 

que independente, à uma condição colonial. 

Após o fim das negociações entre Brasil e Inglaterra, ocorrida a 

partir do retorno do plenipotenciário britânico, em 1844, sem um novo 

acordo estabelecido e, um ano mais tarde, com a definição do tema pelo 

Conselho de Estado, repudiando a violência exercida no decreto de 

Alberdeen com relação ao tráfico de escravos, pode o Brasil, enfim, 

colocar em prática uma nova gestão alfandegária já discutida no 

parlamento desde 1831. Com o objetivo de aumentar significativamente 

as receitas do império, foi decretada, em 1844, a tarifa Alves Branco72. 

Fortemente protecionista, a nova configuração de impostos da alfândega 

brasileira determinou a taxação geral de 30% das importações brasileiras, 

exceto naqueles produtos que a indústria interna já produzia, estes 

sofreriam cobranças que variavam de 40% a 60%. A nova tarifa também 

foi responsável por eliminar o tratamento preferencial a qualquer Estado 

estrangeiro, e a reduzir os impostos de importação para produtos de base 

industrial, como maquinas a vapor, por exemplo (VILELA, 2005, p. 39). 

Após o fim do sistema de tratados preferenciais, e do 

estabelecimento da tarifa Alves Branco, outras propostas de gestão 

alfandegárias foram deliberadas e colocadas em prática nos anos 

seguintes do segundo império. Passados treze anos do rompimento com a 

Inglaterra, em 1857, foi estabelecida pelo governo a tarifa Wanderlei, que 

reduziu pontualmente o imposto de importação sobre determinados 

gêneros e corrigiu, ao longo de sua implementação, algumas práticas 

malsucedidas da proposta anterior. Os anos que se seguiram foram de 

                                                           
72 Segundo o então Ministro da Fazenda Alves Branco, “ sendo o primeiro 

objetivo da Tarifa preencher o déficit, em que há annos labora o paiz, era meu 

dever fazer que a nova taxa de direitos, que compreendesse a maior somma de 

valores, fosse tal que provavelmente os preenchesse; e porque a renda dos 20 por 

cento, que em geral pagavão as mercadorias estrangeiras trazidas ao paiz, 

importava de 12 a 13 mil contos, era evidente que para conseguir aquelle fim, 

cumpria elevá-la em mais 10 por cento; e tal he a razão porque em geral ficou a 

importação estrangeira tributada em 30 por cento (BRASIL, 1845, p. 34) 
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modificações frequentes na estrutura tarifária brasileira, sem, entretanto, 

reduzi-las novamente aos moldes da imposição do tratado inglês.  

Em 1860, com vista a atender o aumento do consumo na sociedade 

brasileira da época e de diminuir ainda mais a tributação dos produtos 

necessários ao incipiente setor industrial, os impostos de alfândega foram, 

mais uma vez, modificados com a proposta de Silva Ferraz, nome pela 

qual ficou conhecida a tarifa. Anos mais tarde, entretanto, uma nova 

alteração foi realizada, tendo em vista, sobretudo, o déficit fiscal 

brasileiro derivado diretamente dos gastos provocado pela Guerra do 

Paraguai. Assim, em 1869 foi instituída a tarifa Itaboraí, que prezava, 

mais uma vez, pelo protecionismo e aumento de impostos para recuperar 

a arrecadação do Estado. Nesta fase, entretanto, sem vínculo ou proibição 

de tratado internacional, as propostas discutidas eram frequentemente 

revisadas, e poucos anos mais tarde, em 1874, foi alterada mais uma vez 

a gestão dos tributos alfandegários do império. Em 1879 uma nova 

revisão estabeleceu alterações e implementou a tarifa Ouro Preto que, 

tendo durado cerca de um ano apenas, foi substituída pela tarifa Saraiva, 

que vigorou até 1887. Além destas, até o final do império foram, ainda, 

estabelecidas a tarifa Belisário e a tarifa João Alfredo, esta última 

destituída um ano após a queda da monarquia e a proclamação da 

república (VILLELLA, 2005). 

Ainda que a configuração tarifaria estabelecida por Alves Branco, 

no imediato momento de ruptura com a Inglaterra, não fosse mantida ao 

longo dos anos por conta das circunstâncias de arrecadação impostas ao 

regime, as frequentes alterações na legislação relativa ao tema também 

oferecem elementos importantes para a análise aqui pretendida. Distante 

do vínculo que o tratado de preferência comercial com a Inglaterra 

impunha ao Brasil, o governo imperial, já marcadamente 

institucionalizado, foi capaz de romper com o imobilismo colonial e 

efetivar constantemente diversas revisões às tarifas que melhor poderiam 

atender as necessidades de cada período e setor da sociedade. Desta 

forma, em grande medida, o rompimento do acordo com a Grã-Bretanha, 

em 1844, oportunizou ao país discutir socialmente seus interesses sem a 

imposição e a ingerência externa, desfrutando, assim, da tão aclamada 

soberania acerca do tema, mesmo que excepcionalmente atrasada ao grito 

de independência. 

Tal ação externa brasileira, entretanto, não foi capaz de encerrar 

definitivamente as mazelas políticas, econômicas e sociais que 

perpassaram os regimes políticos brasileiros. A estreia brasileira, pós-

independência, no plano internacional tardou para estabelecer seu 

compromisso com a soberania do Estado em cerca de vinte e dois anos, 
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de 1822 a 1844. Isso se deve, entre outras coisas, às condições e às 

mudanças que apenas amadureceram o Estado brasileiro, enquanto 

instituição política, e também à sociedade, no âmbito das discussões e da 

defesa de seus interesses públicos e particulares, ao longo da década de 

1840.  

Para retomar Sérgio Buarque de Holanda, e a epígrafe que inicia o 

presente texto, é necessário considerar que, apesar de impor sua condição 

de Estado soberano ao romper com a ingerência inglesa manifestada nos 

tratados, pouco da lógica política colonial foi efetivamente suplantada em 

nossa sociedade. Conclui-se, diante do estudo realizado, que o estímulo 

público que prezava o fim da submissão aos tratados ingleses não se 

resumiu exclusivamente pela busca de uma relativa autonomia na 

definição da tributação das alfândegas, pela extinção das cortes jurídicas 

extraordinárias aqui estabelecidas ou, ainda, unicamente em nome de um 

projeto econômico de fomento industrial brasileiro. A ânsia pela ruptura 

revela, para além destes aspectos isolados, uma sociedade em 

transformação, que intentava não mais se deixar conduzir pelo 

centralismo imperial de base e interesses externos, e alimentava o anseio 

pela liberdade e pelo fim da secular subordinação colonial.  

Ainda que se configurem apenas enquanto uma alternativa pontual 

em busca de tal libertação nacional, e não definam, categoricamente, a 

mudança estrutural do regime de dependência vivenciado até os nossos 

dias, os meios políticos e sociais pelos quais foi construído o propósito da 

ruptura tencionaram, timidamente, uma sociedade que estreava no plano 

internacional ao definir seus próprios objetivos e movimentos internos, 

quebrando os primeiros e mais arraigados laços do colonialismo europeu 

do pós-independência. Apesar disso, ainda, e com a experiência histórica 

vivenciada, que a “procissão dos milagres”, testemunhada através de todo 

período colonial, e não interrompida pela independência, ou pela 

República, possa ser ainda, enfim, suplantada.  

A presente pesquisa de dissertação buscou compreender, no 

passado colonial, quais foram os movimentos políticos europeus, 

sobretudo lusitanos e britânicos, e as suas razões para assegurar na 

América portuguesa um sistema de controle econômico, ainda em 1810, 

que impôs reduzida margem de autonomia à sociedade brasileira da época 

no que tangencia os objetos de discussão dos Tratados de comércio entre 

Portugal e Inglaterra. Posteriormente, a análise aqui pretendida verificou 

as principais demandas e imobilidades imperiais do Brasil já 

independente, que não permitiram a ruptura dos acordos em 1827, e 

mantiveram entre Brasil e Grã-Bretanha, as mesmas condições coloniais 

de relacionamento político e econômico. Em um terceiro momento, a 
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pesquisa destinou esforços na compreensão das mudanças ocorridas no 

Brasil, sobretudo após a abdicação de d. Pedro I, em 1831, e do 

estabelecimento da política regencial, que promoveu uma embrionária 

institucionalização do Estado e, ainda, os primeiros passos de uma 

gradual abertura social descentralizada e livre de censura e perseguição. 

Neste sentido, a principal contribuição despertada pelo presente 

estudo diz respeito as análises propiciadas pelas fontes documentais que 

revelam os meandros políticos e sociais que, internos às instituições e à 

imprensa, foram capazes de definir o interesse brasileiro pela ruptura dos 

tratados com a Inglaterra, e pressionar o regime imperial para o 

estabelecimento de uma política externa que, de fato, cumprisse com tal 

objetivo. O ampliado escopo da pesquisa realizada, entretanto, mantém 

ainda intactas lacunas a serem preenchidas sobre o tema, sobretudo no 

que tangencia efetivamente o peso dos perfis políticos das lideranças, e a 

influência direta da imprensa nas decisões de política externa ao longo do 

primeiro reinado. Tais questões, levantadas ao longo da pesquisa de 

dissertação, possuem uma complexidade própria que carecem, ainda, de 

estudos específicos e delimitados no sentido de complementar a proposta 

de investigação aqui apreciada. Neste sentido, a partir do exposto, o 

presente objeto de pesquisa não se encerra em si mesmo e, mais do que 

responder aos questionamentos propostos, abre espaço para variadas 

possibilidades de temas e abordagens ainda não contempladas ou 

consumadas em sua totalidade.  
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