
1972 – SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA (1822-1972) 
ARTIGO PUBLICADO NA FILACAP Nº 202 

JOSÉ PAULO BRAIDA LOPES 

 

Em 1972 foi celebrado o Sesquicentenário da Independência (1822-1972). Várias atividades 

comemorativas aconteceram durante o ano para celebrar o fato histórico.  

O principal evento foi o translado dos restos mortais de Dom 

Pedro I de Portugal para o Brasil. Dom Pedro I, feito imperador 

do Brasil em 12 de outubro de 1822, morreu e foi enterrado em 

Portugal em 1834. Ele havia abdicado do trono brasileiro três 

anos antes e regressado para a Europa. A 11 de abril de 1972, o 

esquife com os despojos de D. Pedro I deixa Lisboa, a bordo do navio Funchal, seguindo para o 

Brasil, onde aportou na cidade do Rio de Janeiro em 22 de abril. A partir desta cidade teve 

início a peregrinação dos seus despojos por todas as capitais 

brasileiras, de abril a setembro, quando finalmente chegaram a 

São Paulo para o grande encerramento das festividades, em 7 de 

setembro, sendo abrigados na cripta do Monumento à 

Independência.  

 

 Em junho e julho, realizou-se um campeonato internacional de futebol, tendo 

como objeto de disputa a Taça Independência, que reuniu cerca de 20 seleções do 

mundo ao longo de 28 dias. As partidas aconteceram nos principais estádios do 

país (Beira Rio, Mineirão, Fonte Nova, entre outros), e a grande final foi entre 

Brasil e Portugal, partida disputada no Estádio do Maracanã. A seleção brasileira 

sagrou-se campeã, vencendo por 1 a 0, com gol marcado por Jairzinho aos 44 

minutos da etapa final, diante de um público de, aproximadamente, 100 mil 

pessoas.  

 

 

Em setembro estreou o filme “Independência ou Morte”; dirigido por Carlos 

Coimbra e produzido por Oswaldo Massaini. Foi estrelado por Tarcísio Meira 

(no papel de D. Pedro I) e Glória Menezes (interpretando a Marquesa de 

Santos), astros das telenovelas exibidas pela Rede Globo. O filme reuniu o 

maior elenco até então formado no país 

 

 

Cartaz do Filme 

Taça Independência 



Em 1972 foram emitidos 48 selos comemorativos + 3 selos destacados de bloco (RHM C0721 

ao C0772) e 3 blocos comemorativos (B031 ao B033) assim distribuídos: Turismo Nacional (4 

selos), Visita do Presidente da Argentina (1 selo), Homenagem aos Presidentes da Revolução 

de 1964 (1 selo), Visita do Presidente de Portugal (1 selo), Recursos Minerais do País (4 selos), 

Cinquentenário da Semana de Arte Moderna (1 bloco), Integração Nacional (4 selos), Indústria 

Nacional (3 selos), Artes Populares (3 selos), Promoção da EXFILBRA (1 bloco), Folclore 

Nacional (5 selos), Exposição Interamericana de Filatelia (3 selos), Sesquicentenário da 

Independência (5 selos), Campeão Mundial de Formula 1 (1 bloco), Desenvolvimento Nacional 

(4 selos), Homenagem ao Congresso Nacional (1 selo), Natal (1 selo), Homenagem a Terra e ao 

Homem (4 selos) e Homenagem às Forças Armadas (4 selos + 1 vinheta). 

Em todos os selos e blocos foram impressos o símbolo do Sesquicentenário, exceto no selo  de 

Natal (RHM C0764). No selo do Natal aparece o ano “72”, o que não acontece nos demais selos 

e nos blocos, onde o ano de 1972 é identificado pelo símbolo. 

O símbolo foi idealizado pelo publicitário Aloísio 

Magalhães (1927-1982) para ser utilizado nos 

selos dos Correios. Segundo Aluízio: “o símbolo é 

pequeno, linear, podendo ser as cores sombreadas em verde e amarelo, 

ou preto e branco, e entrará nos selos apenas como uma marca”. 

 

O selo comemorativo da Visita do Presidente de Portugal (RHM C07727) é o único em que o 

símbolo é colorido. 

 

 

 

 

Todos os demais selos e blocos tem o símbolo em preto e branco, semelhante ao selo da 

Promoção do Turismo – Festa do Bonfim (RHM C0721) 

 

 

 

 

 

 

 



Nos dois exemplos mostrados anteriormente o símbolo é bem destacado. Em alguns selos, 

como o Homenagem a Terra e o Homem – Trânsito (RHM C0766), o símbolo é bem reduzido. 

 

 

 

 

No bloco B031 – Cinquentenário da Semana de Arte Moderna de 1922, o símbolo se confunde 

com o desenho do bloco. Ele está logo abaixo do selo do bloco. 

 

 

 

 

 

 

 

O único selo do ano de 1972 em que o símbolo não foi utilizado é o selo do Natal (RHM C764). 

No selo o ano “72” aparece, o que não acontece nas outras emissões do ano. 

 

 

 

 

 

 

A utilização de um símbolo em praticamente todas as emissões de selo no ano de 1972 é um 

caso único na filatelia comemorativa do Brasil, desde suas primeiras impressões, em 1900, até 

os dias atuais. 

Nem mesmo em anos com algum evento significativo, tal como em 2000 quando se celebrou 

os 500 anos do Descobrimento do Brasil, foi utilizada uma marca nos selos como acontecido 

em 1972. É uma característica deste ano e que torna os selos com um visual, para 

identificação, diferente do normal. Nestes o ano está sempre impresso, mas não como um 

símbolo. 



O símbolo, que havia sido criado para a Empresa de Correios e Telégrafos, foi aproveitado pela 

Comissão de Festejos do Sesquicentenário para utilização como o símbolo oficial do evento, 

passando a ser utilizado em propagandas oficiais, comerciais, moedas e outras formas visuais.  
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