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José Bonifácio de Andrada e Silva (Santos, 13 de junho de 1763 — Niterói, 6 de 

abril de 1838) foi um naturalista, estadista e poeta brasileiro. É conhecido pelo 

epíteto de "Patriarca da Independência" por ter sido uma pessoa decisiva para a 

Independência do Brasil. 

Em 1783, partiu do Rio de Janeiro para Portugal, 

matriculando-se em outubro na Universidade de 

Coimbra e iniciando a 30 de outubro o  curso de 

estudos jurídicos, acrescidos um ano mais tarde, 

dos de matemática e filosofia natural. Durante 

vários anos, visitou diferentes países europeus, 

tendo sido reconhecido o seu talento como cientista, e publicado várias obras. 

F oi ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, de janeiro de 1822 a julho de 

1823. De início, apoiou a regência de D. Pedro de Alcântara. Proclamada a 

Independência, organizou a ação militar contra os focos de resistência à 

separação de Portugal, e comandou uma política centralizadora. Durante os 

debates da Assembleia Constituinte, deu-se o rompimento. Em julho de 1823, D. 

Pedro I demitiu o ministério e José Bonifácio passou à oposição, e em novembro , 

José Bonifácio foi banido e exilou-se em França durante seis anos. De volta ao 

Brasil, e reconciliado com o imperador, assumiu a tutoria de seu filho quando 

Pedro I abdicou, em 1831. Permaneceu como tutor do futuro imperador até 

1833. 

Adaptado de Wikipedia [Outubro de 2011] 


