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RESUMO 

 

Essa monografia analisa a contradição entre o discurso liberal no contexto da escravidão 

empregado nos jornais do Rio de Janeiro no período da independência. A hipótese original 

não foi confirmada, a saber, a de que haveria um discurso público nacional ou regional pró 

republica e republicanismo naquele contexto. Aventou-se daí a hipótese de que o liberalismo 

poderia cumprir a mesma função. De fato, isso se verificou verdadeiro, em âmbito discurso e 

público, embora o tema da escravidão não fosse devidamente tratado. Conclui-se que ocorreu 

uma verdadeira contradição entre o discurso liberal e a defesa da escravidão, muitas vezes, 

pelos mesmos agentes.    

 

 

 

Palavras-chave: Independência do Brasil. Liberalismo. Escravidão. 

 



 
 

   
 

ABSTRACT 

This monograph analyzes the contradiction between liberal discourse in the context of slavery 

used in newspapers in Rio de Janeiro during the period of independence. The original 

hypothesis was not confirmed, namely, that there would be a national or regional public 

discourse for republic and republicanism in that context. Hence the hypothesis that liberalism 

could fulfill the same function. In fact, this was true, both in terms of discourse and publicity, 

although the issue of slavery was not properly addressed. It is concluded that there was a real 

contradiction between the liberal discourse and the defense of slavery, often by the same agents. 

 

 

Keywords: Independence of Brazil. Liberalism. Slavery. 
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INTRODUÇÃO 

O começo da empreitada que resulta na presente monografia se inicia em agosto de 

2018 possibilitado pelo programa institucional de bolsas de iniciação científica (PIBIC) da 

Universidade Federal Fluminense. O projeto de pesquisa, vinculado ao Laboratório de Estudos 

Republicanos (LER), tinha como objetivo inicial a investigação da recepção do cânone do 

republicanismo moderno – em suas versões inglesas, norte-americanas e francesas – em 

periódicos cariocas no período da independência do Brasil, sobretudo, o Correio do Rio de 

Janeiro, de João Soares Lisboa, e Reverbero Constitucional Fluminense, de Januário da Cunha 

Barbosa e Joaquim Gonçalves Ledo. 

O período da independência é um dos mais importantes da história do Brasil visto 

que constituir-se em país independente e separado desencadeou transformações e consolidou 

estruturas sociais, políticas e econômicas bem definidas. O estudo do processo nos parece 

interessante pois, como sustenta Lúcia Bastos, o período da independência “não é considerado 

como momento fundador da História do Brasil, mas constituiu-se em elemento fundamental 

para entendê-la em sua complexidade” (2010, p. 6). Além disso, nos parece interessante o 

aprofundamento em referido momento histórico pelo fato das ideias e teorias políticas presentes 

naquele momento moldarem não só o processo de separação em si como os primeiros anos do 

império brasileiro, sendo nossa primeira constituição um exemplo disto.1 

Pela complexidade de nossa independência a literatura sobre o período é bastante 

extensa, principalmente pelo trabalho de nossas historiadoras e historiadores, resultando em 

diversas intepretações sobre aquele momento histórico.2 Sendo o presente trabalho de teoria 

política, trazendo assim originalidade ao nosso projeto, o caminho escolhido para a pesquisa 

foi o de analisar os periódicos da época buscando identificar, interpretar e compreender as 

principais ideias e teorias políticas que serviram de base para o movimento político da 

independência brasileira, sobretudo uma possível recepção da tradição política republicana. 

A pesquisa se inicia então com a leitura de um importante livro, publicado em 2012, 

com a finalidade de familiarizar o bolsista com o tema escolhido. “Às armas, cidadãos! 

 
1 Os direitos individuais, defesa fundamental do liberalismo, são constitucionalizados no artigo 179 da 

constituição de 1824: “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que 

tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 

Imperio [...]” BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil (25 de março de 1824). Disponível 

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Consultado em: 

14/11/2020. 
2 Alguns exemplos podem ser encontrados em Viotti (1999); Fernandes (2008); Pimenta (2008); Prado 

Jr (2012) e Bastos (2016). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm


 
 

   
 

Panfletos manuscritos da independência do Brasil [1820-1823]” foi nossa primeira chave de 

leitura sobre aquele processo, nos proporcionando alguns caminhos para o desenvolvimento da 

pesquisa. Apesar de nos voltarmos aos periódicos da época acreditávamos que a leitura dos 

panfletos era de suma importância naquele momento inicial, pois os mesmos foram 

determinantes para a independência brasileira - como para outras agitações políticas ocidentais 

– visto que a escrita se torna muito importante no final do século XVIII e início do XIX, 

possibilitando “novos espaços públicos de sociabilidade surgidos paralelamente à difusão das 

Luzes [...] convertendo a palavra em coisa pública” (Carvalho, Bastos, Basile, 2012, p. 8). O 

conteúdo dos panfletos, desse modo, nos dava o pontapé inicial adequado. Como a maior parte 

da pesquisa realizada nesses dois anos, a investigação se baseava na busca de conceitos chaves 

– naquele momento do republicanismo, tais como governo misto, império da lei, autogoverno, 

cidadania, liberdade, isonomia, república e virtude – a fim de identificar uma possível recepção 

de tal tradição política no Brasil. 

A análise dos panfletos3 nos proporcionaram a compreensão de dois momentos 

distintos presente no processo de separação: em um primeiro momento, durante o ano de 1821, 

se advogava abertamente a constitucionalização de um possível reino unido entre Portugal, 

Brasil e Algarves, com a finalidade de “combater o absolutismo, a pregar o fim do Antigo 

Regime, a explicar os princípios do constitucionalismo monárquico garantidor das liberdades 

individuais e a difundir um novo vocabulário político” (Carvalho, Bastos, Basile, 2012, p. 21). 

Em um segundo momento, já em meados de 1822 e com o acirramento das contradições entre 

Brasil e Portugal, a linguagem se torna ainda mais radical e a reinvindicação política de tornar-

se um país independente e separado ganha protagonismo nos panfletos, seguida pelo debate 

acerca da unidade ou não do Império Luso-Brasileiro e da formação da Assembleia Constituinte 

de 1823. Segundo Lúcia Bastos, “um clima de crescente animosidade se estabeleceu entre 

portugueses e brasileiros. O constitucionalismo converteu-se em separatismo” (2010, p. 11). 

A partir do aprofundamento nos panfletos foi possível constatar a mobilização de 

ideias coerentes com o republicanismo, especificamente com as ideias referentes ao império da 

lei, ao autogoverno, à liberdade, à cidadania, à isonomia e, em menor grau, à virtude. Entretanto 

o antimonarquismo, ou a ideia de república, defesas feitas por autores que se encontram no 

cânone da tradição política republicana, não apareceram no material analisado, sendo defendida 

 
3 Os autores nos mostram que os panfletos manuscritos eram mais radicais que os impressos, visto que 

os primeiros eram de origem popular, sendo os segundos escritos pelos negociantes, bacharéis e 

militares, portanto, menos incendiários (2012, p. 24-25). 



 
 

   
 

abertamente a manutenção da monarquia. Os autores do livro nos ajudam a elucidar a questão 

dizendo que os panfletos possuíam 

[...] uma retórica que lembrava A Marselhese – Aux armes, Citoyens! -, ainda 

que não refletisse o mesmo clima, pois, na quase totalidade dos casos, o 

objetivo dos panfletários não consistia em destronar a dinastia reinante, nem 

mesmo em derrocar a monarquia. Ele se limitava a quebrar os grilhões do 

despotismo, que havia tanto tempo, acusavam, oprimiam os luso-brasileiros 

(2012, p. 25) 

O debate político da independência, então, apesar das disputas, girava em torno das 

questões do “constitucionalismo monárquico, representação, divisão de poderes, pacto social, 

soberania da nação, direitos do cidadão e liberdade, opondo-se a tudo aquilo que se relacionava 

com o governo absoluto” (Basile, 2001, p. 92-93). 

Como mencionado, os panfletos foram importantes instrumentos de mobilização 

social e estratégicos difusores de novas ideias e teorias políticas, visando sobretudo a 

participação do indivíduo comum nos assuntos públicos (Carvalho, Bastos, Basile, 2012; 

Bastos, 2016). Reconhecida a importância histórica dos panfletos não só para a independência 

brasileira, tornou-se necessário um aprofundamento nos periódicos da época visto que 

formulações teóricas de grande porte fugiam do escopo dos “papelitos”. Assim, com o intuito 

de prosseguirmos com a pesquisa, mergulhamos nas páginas de dois grandes jornais da época: 

o Reverbero Constitucional Fluminense e o Correio do Rio de Janeiro. De forma semelhante, 

a metodologia empregada nos jornais foi a de buscar conceitos chaves do republicanismo no 

mecanismo de busca da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, o qual agradeço 

imensamente pela enorme facilitação em toda a pesquisa realizada nestes dois anos. 

Ao longo dos meses e do aprofundamento nos jornais notávamos que a presença de 

ideias favoráveis a uma construção teórico-política republicana aparecia de forma irrisória ou 

em alguns momentos até excluída do projeto político daquele momento, principalmente se 

tomarmos como parâmetro o protagonismo das ideias liberais no Reverbero Constitucional 

Fluminense.4 Existiu, na realidade, uma confluência entre algumas ideias liberais e republicanas 

naquele período - tais como os direitos individuais, o império da lei, a divisão dos poderes e a 

representação política, fundamentalmente – mas que não se consolidou em todas as pautas e 

momentos, opondo politicamente defensores do liberalismo e do republicanismo. 

O conceito que talvez tenha sido o divisor de águas para nossa pesquisa foi o de 

liberdade, visto que majoritariamente com este se relacionavam ideias referentes aos direitos 

 
4 Ao passo que identificamos o protagonismo político do liberalismo no jornal redigido por Ledo e 

Barbosa optamos por priorizar o jornal em detrimento do Correio do Rio de Janeiro no primeiro ano 

de pesquisa, visto que assim tornou-se possível analisar praticamente todas as ocorrências encontradas. 



 
 

   
 

naturais, individuais e inalienáveis, ao pacto social, à constituição, à representação política e à 

divisão dos poderes. Somados aos conceitos liberais era possível, de forma complementar, 

identificar argumentos conservadores de receio e repulsa as ideias e práticas revolucionárias, 

advogando assim a centralidade e os limites da monarquia constitucional. No bojo da 

consolidação daquele liberalismo conservador, então, qualquer projeto político de caráter 

republicano e/ou democrático era rechaçado pelos autores do Reverbero Constitucional 

Fluminense, apontados como anárquicos, licenciosos e/ou despóticos. 

Para além da constatação de que um liberalismo conservador ganhava 

protagonismo político em detrimento do republicanismo, outra grande questão apareceu a nós. 

Ao passo que identificamos a força política do liberalismo em nossa independência não foi 

possível prosseguir com a pesquisa sem a reflexão acerca da aparente contradição entre aquela 

forte influência liberal, sobretudo com as concepções de liberdade e direitos naturais, 

individuais e inalienáveis, com o regime de dominação escravocrata que recaia sobre pessoas 

negras, em sua maioria africana. Como sabemos a abolição do tráfico transatlântico de pessoas 

escravizadas e da escravidão só foram formalmente consumadas em 1850 e 1888, 

respectivamente. Chamou ainda mais nossa atenção a quase completa omissão, por parte de um 

jornal abertamente liberal, em relação a escravização de pessoas negras, que, de forma 

sintomática, defende em determinado momento a inviolabilidade da propriedade, entendida por 

Ledo e Barbosa como “[...] sagrada. Ou seja de pessoa, ou de fazenda”.5 A passagem nos 

permite, portanto, formular que o direito natural de propriedade de uns parece ter ganho 

primazia em detrimento do direito natural de liberdade de outros – se é que estes outros eram 

considerados humanos e possuidores de direitos. A hipótese do direito de propriedade como 

legitimador da escravidão estava posta. 

Identificada a defesa acima, na qual pessoas são compreendidas como propriedades, 

a relação entre liberalismo e escravidão tornou-se uma questão teórico-política fundamental. A 

importância da questão, ao meu ver, extrapola o período da independência, perpassando todo o 

período do Brasil colônia até a abolição em 1888. A questão fundamental consiste na 

constatação da recepção, interpretação e mobilização de ideias liberais que, sim, foram 

consolidadas politicamente - reforço, novamente, o caráter liberal de nossa primeira 

constituição - mas que ao mesmo tempo não só não foram utilizadas como base teórico-política 

para a abolição da escravidão, formalmente praticada por mais de 60 anos após aquele período, 

 
5 Reverbero Constitucional Fluminense, 18/06/1822, nº 4, p. 42; grifo nosso. 



 
 

   
 

como nos apontam para o uso delas como legitimadoras do sistema escravocrata. Desconsiderar 

a hipótese seria, sobretudo, científica e intelectualmente um grande equívoco. 

Quando constatamos a questão teórica que envolve o liberalismo e a escravidão, a 

pesquisa se voltou a busca de conceitos chaves da teoria política liberal e a linguagem usada 

em relação à escravidão. A mudança nos rumos da investigação, sob conhecimento do 

orientador do projeto, deveu-se ao próprio desenvolvimento da pesquisa. O objetivo inicial de 

investigar ideias favoráveis a recepção da tradição política republicana em nosso país no 

período de sua independência nos levou a constatar, em um primeiro momento, uma aparente 

contradição entre a forte influência do liberalismo e o regime escravocrata, evidenciada 

sobretudo a partir do aprofundamento nos conceitos de liberdade e direitos naturais, 

individuais e inalienáveis; em um segundo momento, aprofundando-nos no direito de 

propriedade - entendido como um direito natural e inviolável, fosse de pessoa ou fazenda - 

tornou-se possível a formulação da hipótese da primazia do direito de propriedade de parte 

daquela sociedade em detrimento do direito à liberdade da outra. 

Partindo dos satisfatórios resultados do primeiro ano de pesquisa, sendo estes 

inclusive apresentados na semana acadêmica da Universidade Federal Fluminense, nosso 

projeto felizmente teve renovação para um segundo ano, igualmente como projeto de iniciação 

científica (PIBIC). Nesse segundo ano, como escolhemos analisar o Reverbero Constitucional 

Fluminense na vigência 2018-2019, mergulhamos mais atentamente no Correio do Rio de 

Janeiro. O jornal em questão é importantíssimo para nossa pesquisa visto que suas páginas 

datam do início de 1822 ao final de 1823, reunindo escritos do calor do processo de separação 

até os debates acerca da Assembleia Constituinte de 1823. Para além da importância de tais 

abordagens, seu redator, João Soares Lisboa, o torna ainda mais interessante. Lisboa era liberal, 

defendia mudanças radicais para seu tempo, criticava o conservadorismo de seus adversários, 

e, obviamente, se portava como um dos primeiros defensores da independência brasileira 

(MOLINA, 2015). 

Seguindo os caminhos deixados pelo ano anterior - os quais apontavam para a 

consolidação de um liberalismo conservador que advogava fortemente os direitos naturais dos 

indivíduos frente ao poder político, mas que nem por isso se portava de forma menos 

conservadora - o segundo ano de pesquisa versaria sobre a relação entre o liberalismo advogado 

no Correio do Rio de Janeiro, com ênfase na investigação acerca de sua formulação da 

propriedade, e a escravização de pessoas negras. Para atingir este objetivo foi novamente 

utilizado o mecanismo de busca da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional com a finalidade 



 
 

   
 

de encontrar conceitos chaves do liberalismo, do conservadorismo e da linguagem referente à 

escravidão, testando a hipótese do direito de propriedade como legitimador da escravidão 

também no jornal de João Soares Lisboa. 

Os resultados obtidos no primeiro ano de pesquisa serão apresentados no primeiro 

e terceiro capítulos, sendo o primeiro reservado aos princípios liberais presentes no Reverbero 

Constitucional Fluminense que possuem, basicamente, a formulação teórica do liberalismo 

clássico de John Locke. Nele serão apresentadas as formulações referentes aos direitos naturais 

- e como estes possibilitavam o ato de constituição do povo tendo por base a ideia do pacto 

social – e seus desencadeamentos políticos. Já no terceiro capítulo, reservado a exposição dos 

projetos políticos dos dois jornais pesquisados aqui, serão apresentados os argumentos 

conservadores, baseados nas reflexões políticas de Edmund Burke, que levam os autores 

cariocas a defenderem a centralidade e os limites da monarquia constitucional como projeto 

político para o Brasil independente. 

Os frutos do segundo ano de pesquisa serão apresentados no segundo e terceiro 

capítulos. No segundo capítulo apresentaremos inicialmente a defesa de João Soares Lisboa 

acerca da propriedade como um direito natural, assim como outros princípios liberais 

advogados nas linhas do Correio do Rio de Janeiro. Em seguida serão apresentadas as 

abordagens e posicionamentos acerca da escravização de pessoas negras – que aparecem de 

forma bem mais explícita do que no Reverbero - tanto de suas páginas como algumas ideias 

que permeavam a Assembleia Constituinte de 1823. Já no terceiro capítulo, escolhido para tratar 

dos projetos políticos dos dois jornais, serão apresentadas as formulações e defesas de João 

Soares Lisboa em prol de seu projeto político, sendo evidenciado em nossa exposição, o debate 

feito por ele sobre a monarquia constitucional e a república, portando-se, apesar de menos 

crítico que Ledo e Barbosa a segunda, igualmente fiel a primeira. 



 
 

   
 

1 FUNDAMENTAÇÃO LIBERAL: LOCKE, DIREITOS NATURAIS E PACTO 

SOCIAL NO REVERBERO CONSTITUCIONAL FLUMINENSE 

No dia 15 de setembro de 1821 se lançava à esfera pública brasileira um dos jornais 

mais importantes do Rio de Janeiro. “Escrito por dous brasileiros, amigos da nação, e da pátria”, 

o periódico Reverbero Constitucional Fluminense se lançava à cena política em um momento 

no qual “só eram impressos no Brasil jornais subservientes ao governo. O Reverbero foi a 

primeira publicação crítica e independente impressa no país” (MOLINA, 2015). Surgindo como 

um veículo alternativo às ideias políticas daquele momento, o Reverbero se comprometia a 

fornecer “algumas ideias que dirijam e instruam o povo sobre a grande questão que hoje se agita 

e que se fez o mais caro desejo dos Brasileiros” (Bastos, 2002, p. 51), ganhando de fato 

protagonismo em nossa independência. 

Em um contexto no qual a luta política se voltava, em um primeiro momento, ao 

fim das estruturas sociais, políticas e econômicas do Antigo Regime, o jornal de Joaquim 

Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa “tinha cunho essencialmente político e servia de 

porta-voz para uma das principais correntes políticas do período, que defendia um liberalismo 

mais radical, embora nem por isso menos moderado” (Bastos, 1999, p. 3). Difusor de um 

liberalismo radical que não abandonava seu caráter conservador, o Reverbero foi determinante 

para o período que comporta a independência do Brasil (1821-1823), servindo como um dos 

principais veículos de disseminação de novas ideias e teóricas políticas. 

Um dos conceitos mais importantes do período da independência e que aparece de 

forma central no periódico Reverbero Constitucional Fluminense é o conceito de liberdade, 

totalizando 165 ocorrências. Todos os demais conceitos e projetos que possuíam uma 

fundamentação política nesse período estão, em alguma medida, ligados ao ideário de liberdade. 

O motivo é bastante intuitivo: os projetos políticos em disputa em nossa independência 

reivindicavam o arcabouço teórico-político que melhor possibilitasse um regime no qual a 

liberdade fosse o alicerce (Carvalho, 2000; Basile, 2003; Bastos, 2019). A disputa política 

girava em torno, fundamentalmente, da quebra dos grilhões. 

De modo geral, os escritos que envolvem o conceito de liberdade sempre abordam 

ideias antagônicas fundamentais: a liberdade, de um lado, fazendo referência à ausência de 

arbitrariedade, à felicidade e à prosperidade da Nação e dos cidadãos, e de outro, o despotismo 

e/ou a escravidão, sendo o extremo oposto (Carvalho, 2000). Assim, nos parece que “a oposição 

entre despotismo, enquanto símbolo do passado que se pretendia regenerar, e liberalismo-

constitucionalismo, enquanto imagem do futuro que se pretendia construir, traduziu, 



 
 

   
 

fundamentalmente, o ideário político de 1820 a 1823” (Bastos, 2010, p. 11). Referências aos 

direitos naturais, ao pacto social e a formação da sociedade6 podem ser identificadas em 

diversos momentos nas discussões fundamentais daquele processo, possuindo sempre a 

liberdade como pano de fundo. Desse modo, torna-se imperativo começarmos pelos princípios 

políticos fundamentais presentes no jornal carioca. 

Apesar de fazer referência as questões acima em outros momentos, nossos autores 

apresentam de forma sistemática seus entendimentos em relação aos direitos naturais, ao pacto 

social e ao constitucionalismo já nos escritos de meados de 1822, com a finalidade de esclarecer 

essas questões tendo em vista o processo de separação.7 Ledo e Barbosa iniciam sua exposição 

dizendo que não parece correto afirmar que a constituição de um povo é uma lei ou um código 

de leis, porque estas supõem necessariamente algo anterior, que seja a própria constituição do 

povo. Segundo eles, “He mister que o Povo exista, e esteja constituido antes de seorganizar; 

que os homens se tenhão tornado Cidadãos por hum pacto, antes de se fazerem subditos pelo 

estabelecimento da Lei” (Reverbero Constitucional Fluminense, 18/06/1822, nº 4, p. 38). Uma 

vez constituído, o povo deveria estabelecer uma convenção que assegurasse o usufruto dos 

direitos essenciais por parte de todos os integrantes do corpo político, proporcionada pelo 

consentimento entre eles.8 Nesta primeira passagem podemos apontar uma ambivalência se 

analisarmos sob o prisma da relação entre teoria política e submissão: existe a defesa de um 

pacto de submissão, que não existe em John Locke9, autor que servirá de base para nossos 

autores no jornal, mas que existe em outros contratualistas, como é o caso de Hobbes10, sendo 

contrária a este, visto que a submissão é pela lei e não pelo governante. A ambivalência se 

apresenta quando, ao se defender um pacto de submissão, abre-se caminho a uma escravidão 

voluntária, o que, no argumento seguinte, torna-se contraditório, pois a submissão é pela lei – 

que corresponde aos contratos democráticos - onde o fim da escravidão é o objetivo.11 Portanto, 

as linguagens estão misturadas na formulação de nossos autores, explicitando a complexidade 

da recepção das diferentes correntes teóricas. 

 
6 A tradição do contratualismo e do direito natural é extensa, passando por autores importantíssimos 

como Hobbes, Locke, Rousseau e outros. Aqui, encontramos uma fundamentação liberal clássica, fiel 

à John Locke. 
7 Reverbero Constitucional Fluminense, 18/06/1822, nº 4, p. 37. 
8 Ibidem. 
9 passagem de locke sobre a impossibilidade da escravidão voluntaria 
10 passagem de hobbes sobre a escravidão voluntaria/guerra 
11 passagem de rousseau sobre forçar a ser livre 



 
 

   
 

Prosseguindo a exposição como nos moldes contratualistas, Ledo e Barbosa partem 

do estado de natureza para definirem o que seria a constituição do povo, estado este no qual o 

homem não é nem livre nem escravo, sendo “independente, exerce, como lhe praz, as suas 

faculdades, sem outra regra que a sua vontade, sem outra Lei que a medida de suas forças: em 

huma palavra, não tem, nem direitos que exercer, nem deveres que cumprir” (Reverbero 

Constitucional Fluminense, 18/06/1822, nº 4, p. 39). Em um estado de plena liberdade e 

independência, os indivíduos, entretanto, são levados a se unirem em sociedade visto que “a 

natureza fez o homem social para lhe facilitar os meios de prover á sua felicidade, que he o fim 

commum de todos os seres racionaes [...]” (Reverbero Constitucional Fluminense, 08/01/1822, 

nº 9, p. 112). Sendo, então, livres, iguais e independentes, os homens se unem em comunidade 

para melhor aproveitarem sua condição humana, correspondendo à condição de seres 

racionais12. 

Os apontamentos iniciais tem referência direta à John Locke. Em seu texto Segundo 

Tratado sobre o Governo Civil (1994), Locke nos apresenta seu entendimento acerca dos seres 

humanos e suas interações sociais, defendendo que o homem nasce livre, igual e independente 

aos seus semelhantes, com “direito à liberdade perfeita e em pleno gozo de todos os direitos e 

privilégios da lei da natureza”, possuindo não só “o poder de preservar aquilo que lhe pertence 

– ou seja, sua vida, sua liberdade, seus bens – contra as depredações e as tentativas de outros 

homens”, mas também o direito de “julgar e punir as infrações daquela lei [da natureza] em 

outros, quando ele está convencido que a ofensa merece, e até com a morte, em crimes em que 

ele considera que a atrocidade a justifica” (1994, p. 132). O entendimento acima é formulado 

pelo inglês a partir do indivíduo no estado de natureza,13 sendo este caracterizado como aquele 

nos qual os indivíduos são 

absolutamente livres para decidir suas ações, dispor de seus bens e de suas 

pessoas como bem entenderem, dentro dos limites do direito natural, sem 

pedir a autorização de nenhum outro homem nem depender de sua vontade 

(Locke, 1994, p. 83) 

Entretanto, Locke nos evidencia que o estado de natureza se torna um estado de 

inconveniência, pois todos são absolutamente livres e iguais, sendo igualmente executores da 

lei da natureza. Este fato gera a parcialidade dos indivíduos, visto que as inconveniências 

 
12 O uso da razão para a política torna-se essencial para o Ocidente, partindo dos gregos até correntes 

teórico-políticas contemporâneas. Os contratualistas e defensores do direito natural, sobretudo, 

possuem visões diferentes acerca da razão, mas compreendem, de forma semelhante, seu caráter 

determinante. 
13 A concepção individualista, na qual o indivíduo é um ser autônomo/atomizado guiado apenas pela 

sua razão e paixões, independente da sociedade na qual só se vincula tendo em vista uma melhora 

pessoal, é primeiro formulada por Hobbes (ano, p. ). 



 
 

   
 

[...] devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em 

causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar 

o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa 

(1994, p. 88) 

Assim, apesar do estado de natureza possibilitar ao indivíduo um perfeito estado de 

liberdade e igualdade em relação aos demais, “o gozo deles [direitos] é muito precário e 

constantemente exposto às invasões de outros. Todos são tão reis quanto ele, todos são iguais, 

mas a maior parte não respeita estritamente, nem a igualdade nem a justiça”, levando o gozo da 

propriedade “que ele possui neste estado muito perigoso e muito inseguro”. Desse modo, o 

indivíduo se une aos seus semelhantes, visto que anteriormente todos são independentes, 

“visando a salvaguarda mútua de suas vidas, liberdades e bens, o que designo pelo nome geral 

de propriedade” (1994, p. 156). A propriedade para Locke vai além dos bens materiais, sendo 

anterior e constitutivo ao indivíduo, pois “ainda que a terra e todas as criaturas inferiores 

pertençam em comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa; 

sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela” (1994, p. 98). 

É possível, portanto, perceber a proximidade teórica de nossos autores com John 

Locke. Segundo eles, o indivíduo de fato nasce livre e independente, sendo levado à união com 

seus semelhantes não só para beneficiar-se das interações humanas como para garantir seus 

direitos, pois a união em sociedade desemboca na “felicidade a que tem direito o homem social, 

que abandona parte dos seus direitos naturaes para obter a segurança da outra parte em 

tranquilidade, e perpetuidade” (Reverbero Constitucional Fluminense, 08/10/1821, nº 1, p. 39). 

Nessa lógica, nossos autores apresentam seu entendimento de que o homem social abandona 

parte de seus direitos em troca da segurança, ideia propícia ao momento no qual estavam 

escrevendo. Ledo e Barbosa não apontam, explicitamente, se o Brasil se encontrava em estado 

de natureza antes da independência, mas, certamente, defendem a ação do homem social que 

abandona parte de seus direitos naturais em prol da segurança, garantida pela constituição 

escrita, do exercício de seus direitos. 

Ainda no estado de natureza, segundo os cariocas, o homem não se encontra sujeito 

à nenhuma força externa, seja a força pública, sejam os governos ou tribunais, levando nossos 

autores a formularem a passagem do homem em estado de natureza para o homem em estado 

de sociedade da seguinte forma 

o homem no estado de Sociedade não podia sugertar-se a deveres, sem 

adquirir direitos equivalentes: não podia fazer o sacrificio de sua 

independencia natural, sem obter em compensação a liberdade politica: e 

consentindo em nunca mais fazer tudo quanto quizesse, devia alcançar o poder 

tudo o que querem os seus associados (Reverbero Constitucional Fluminense, 

18/06/1822, nº 4, p. 39) 



 
 

   
 

O consentimento entre os indivíduos para a formação da sociedade política não diz 

respeito a abdicação completa de seus direitos, que são naturais, mas sim da independência 

individual em prol da liberdade política. A afirmação dos direitos, nessa lógica, gera 

consequentemente o surgimento dos deveres, visto que para entrarem no estado de sociedade, 

com a plenitude da liberdade política, os indivíduos devem respeitar os limites – nesse caso 

delimitados por uma constituição – instituídos pelo corpo político através do pacto social, e não 

mais fazerem tudo aquilo que desejam. Portanto, abrir mão de sua independência natural, e 

assim a possibilidade de fazer tudo aquilo que se deseja, para adentrar o estado de sociedade 

não quer dizer alienar os direitos inerente ao indivíduo, mas submeter-se à liberdade política de 

fazer tudo aquilo que o corpo político permite. Assim, seria prudente respeitar as leis 

constitucionais, porque não é em vista da legislação popular que se pode desobedecer às leis, 

mas por elas serem fruto da vontade popular que se deve, justamente, respeita-las.14 Concedidos 

pela natureza, os indivíduos não podem ser contrários à sua pessoa - sua primeira propriedade 

- e assim aos seus direitos. Dizem eles 

seu primeiro cuidado sendo o de sua conservação, seu primeiro desejo he o de 

bem ser, sua primeira faculdade a de querer; e por huma consequencia 

immediata e necessaria he contra a natureza, e he impossivel, que elle 

abandone este cuidado, renuncie este desejo, e consinta não ter vontades. 

Ainda mais, estes direitos são imprescritiveis, porque nem os póde renunciar 

voluntariamente, sem dissolver a sociedade, e reentrar no estado de Natureza, 

nem póde ser despojado, porque se o exercicio he interrompido pela força, 

nunca a força faz adquirir direitos contrarios áquelles, que ella queria destruir 

(Reverbero Constitucional Fluminense, 18/06/1822, nº 4, p. 39) 
Dessa forma, os direitos seriam naturais e inalienáveis, pois são fruto da natureza 

humana, não sendo possível, na visão dos autores cariocas, que os indivíduos sejam contrários 

a eles ou que escolham não os exercerem. As proposições, novamente, vão de encontro ao que 

John Locke defendia. Apesar de apontar que os deveres já existem no estado de natureza, pois, 

ainda que se tratasse de um “estado de liberdade” este não é um “estado de permissividade”, 

não sendo possível que os homens atentem contra si15 e seus semelhantes16, a similaridade 

 
14 Reverbero Constitucional Fluminense, 15/12/1821, nº 7, p. 89. 
15 “[...] O homem desfruta de uma liberdade total de dispor de si mesmo ou de seus bens, mas não de 

destruir sua própria pessoa, nem qualquer criatura que se encontre sob sua posse, salvo se assim o 

exigisse um objetivo mais nobre que a sua própria conservação” (LOCKE, 1994, p. 84). 
16 “O “estado de Natureza” é regido por um direito natural que se impõe a todos, e com respeito à 

razão, que é este direito, toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes, ninguém 

deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade ou seus bens” (1994, p. 84). Locke 

fundamenta sua ideia a partir de Hooker, “O judicioso Hooker considera esta igualdade natural dos 

homens como tão evidente em si mesma e fora de dúvida, que fundamenta sobre ela a obrigação que 

têm de se amarem mutuamente, sobre a qual ele baseia os deveres que uns têm para com os outros e 

de onde ele extrai os grandes preceitos da justiça e da caridade” (Ibdem, p. 83; grifos nossos). 



 
 

   
 

teórica entre o inglês e os cariocas continua forte. Segundo Locke, o abandono do estado de 

natureza, e assim da liberdade natural, é consequência das inconveniências que este estado 

proporciona, sendo “objetivo capital e principal da união dos homens em comunidades sociais 

e de sua submissão a governos a preservação de sua propriedade [...]” (1994, p. 156). Assim, o 

pai do liberalismo clássico advoga que o indivíduo só abre mão do exercício do direito natural 

de executar a lei da natureza tendo em vista a segurança de usufruir o que mais constitutivo 

pertence ao indivíduo: sua propriedade. Defende o inglês 

é isso que dispõe cada um a renunciar tão facilmente a seu poder de punir, 

porque ele fica inteiramente a cargo de titulares nomeados entre eles, que 

deverão exercê-lo conforme as regras que a comunidade ou aquelas pessoas 

por ela autorizadas adotaram de comum acordo (Locke, 1994, p. 157) 

O que marca, então, a passagem do estado de natureza dos indivíduos para aquele 

no qual estes se encontram em comunidade civil, segundo Locke, é a institucionalização de 

“um juiz na terra com autoridade para dirimir todas as controvérsias e reparar as injúrias que 

possam ocorrer a qualquer membro da sociedade civil; este juiz é o legislativo, ou os 

magistrados por ele nomeados” (1994, p. 134). A finalidade da formação da sociedade política, 

desse modo, é superar as inconveniências do estado de natureza e instituir um poder legitimo 

imparcial que, através das leis, julgue segundo estas as tensões que possivelmente existam entre 

os membros do corpo político instituído. É importante salientar que a formação da sociedade 

política não diminui os direitos e a liberdade do indivíduo, pelo contrário. O corpo político é 

formado tendo em vista o aumento do usufruto destes, pois “a finalidade da lei não é abolir ou 

conter, mas preservar e ampliar a liberdade [...] em não se estar sujeito à restrição e à violência 

por parte de outras pessoas”.17 Os homens não formariam a sociedade política se assim não 

fosse, “pois não se pode supor que nenhuma criatura racional mude suas condições de vida para 

ficar pior” (1994, p. 159). Assim, somente em sociedade civil a propriedade pode ser 

efetivamente garantida, apesar de existir anteriormente a ela. 

Seguindo a exposição de nossos autores, a lei da natureza se resumiria, então, a 

constatar que os indivíduos isolados não possuem direitos, possuindo-os apenas no estado de 

sociedade, no qual estes são “naturaes, e imprescreptiveis, tal he o axioma da razão. Cidadãos 

que os exercem formão hum Povo livre: subditos que os não exercem não mais que huma tropa 

d’homens ou escravos, ou enganados” (Reverbero Constitucional Fluminense, 18/06/1822, nº 

4, p. 39; grifo nosso). Aqui podemos encontrar uma contradição: existe uma descrição da 

liberdade para aqueles que utilizam a razão e exercem seus direitos, e o apontamento – sem 

 
17 LOCKE, 1994, p. 115. 



 
 

   
 

considerar o caráter dominador, exploratório e arbitrário - da escravidão para aqueles que não 

se utilizam da razão para usufruírem de seus direitos. Assim, existe um tratamento desigual e 

sem compromisso com o fim do regime de dominação, visto que a responsabilidade recai aos 

indivíduos e não ao poder coercitivo. 

O estado de sociedade, então, deve ser entendido aqui como aquele no qual os 

indivíduos, livres e independentes, se unem aos seus semelhantes em sociedade para 

melhorarem suas condições enquanto humanos, passo anterior a constituição do povo, pois esta 

consistiria no “estabelecimento destes direitos naturaes e imprescreptiveis, anteriores ás Leis 

que só estabelecem direitos positivos, ou relativos [...]” (Reverbero Constitucional Fluminense, 

18/06/1822, nº 4, p. 39). A concepção acima nos parece, novamente, fiel à Locke. Segundo ele, 

“o ponto de partida e a verdadeira constituição de qualquer sociedade política não é nada mais 

que o consentimento de um número qualquer de homens livres,18 cuja maioria é capaz de se 

unir e se incorporar em uma tal sociedade” (1994, p. 144). 

Abordando finalmente quais seriam os direitos naturais e imprescritíveis do 

homem, Ledo e Barbosa defendem que “estes direitos são precisamente os que devemos exercer 

para estabelecer aquelles de que se tem feito longas enumerações em differentes publicistas 

[...]”, sendo a associação voluntária entre os indivíduos a única que pode estabelecer as bases 

do corpo político 

[...] toda a Sociedade existindo por um pacto, e não podendo conservar-se se 

não pelo estabelecimento, e acção das Leis, os homens reunindo-se se impõe 

necessariamente o dever de submetter-se ás Leis, e de reconhecer a 

authoridade encarregada de as fazer executar, e tem por tanto natural, e 

imprescriptivelmente acquerido o direito de fazer as suas Leis, e de criar, 

conservar, circunscrever, e determinar a authoridade que as executa 

(Reverbero Constitucional Fluminense, 18/06/1822, nº 4, p. 41) 

A passagem não poderia ser mais fiel ao pensamento liberal de John Locke. Para 

que os indivíduos entrem em sociedade é preciso que se abra mão da liberdade natural e do 

exercício do poder executivo que a todos é igual em estado de natureza, pactuando e 

consentindo mutuamente em prol da atribuição à sociedade política 

o legislativo [que] deles disponha na medida em que o bem da sociedade assim 

o requeira, cada um age dessa forma apenas com o objetivo de melhor proteger 

sua liberdade e sua propriedade [...] Seja quem for que detenha o poder 

legislativo, ou o poder supremo, de uma comunidade civil, deve governar 

através de leis estabelecidas e permanentes, promulgadas e conhecidas do 

povo, e não por meio de decretos improvisados; por juízes imparciais e 

 
18 Temos já em Locke a problemática de quem participaria do poder político. Apontando textualmente 

que seriam aqueles homens e livres, o que, como sabemos, torna-se problemático visto que mulheres e 

escravos se encontram excluídos, a questão da igualdade é abalada. Entretanto, a questão será 

abordada em futuros trabalhos.  



 
 

   
 

íntegros, que irão decidir as controvérsias conforme estas leis; e só deve 

empregar a força da comunidade, em seu interior, para assegurar a aplicação 

destas leis [...] (Locke, 1994, p. 159) 
A similaridade teórica entre nossos autores e John Locke torna-se explicita do ponto 

de vista constitutivo dos seres humanos, da origem das sociedades, do pacto social entre os 

indivíduos e da instituição do poder político19. Abordando os direitos e vontades de um povo 

livre, Ledo e Barbosa elencam os direitos do Cidadão da seguinte forma 

A vontade do maior numero he a Lei de todos: todo o Cidadão tem o direito 

de concorrer para a formação das Leis exprimindo o seu voto particular. Todo 

o Cidadão deve ser sujeito á Lei, e não deve nunca ser constrangido a obedecer 

a vontades privadas. Todo o Cidadão tem direito de concorrer para a 

instituição do poder incumbido de fazer executar a Lei. Todo o Cidadão tem 

direito de pedir a Conservação ou abrogação das Leis, e instituição existes, e 

a criação de Leis e instituições novas. O poder legislativo, e institucional 

pertence essencialmente ao Povo: todo o Cidadão tem o direito de concorrer 

para a organização de todos os poderes. O Exercicio deste poder póde ser 

confiado a Mandatarios nomeados pelos habitantes de cada Provincia em hum 

numero proporcionado aos de seus Comittentes. A vontade do Povo expressa 

pelos seus Mandatarios he que póde marcar o tempo de duração destas 

reuniões de Mandatarios que se chama Assembléas, Congressos, Cortes, 

Parlamentos &c. &c. Nenhum imposto, sacrificio, e emprestimos podem ser 

exigidos, ou executados sem consentimento do Povo. A propriedade he 

sagrada, ou seja de pessoa, ou de fazenda (Reverbero Constitucional 

Fluminense, 18/06/1822, nº 4, p. 41-42; grifos nossos) 

A passagem acima é fundamental não só pelo fato de elencar os direitos do Cidadão 

como apontar o aborte teórico no qual os autores se baseiam quando pensam no regime político. 

Apresentando suas concepções acerca dos direitos e ordenamentos políticos, Ledo e Barbosa 

parecem utilizar, novamente, John Locke. Segundo o inglês, “quando qualquer número de 

homens decide constituir uma comunidade ou um governo, isto os associa e eles formam um 

corpo político em que a maioria tem o direito de agir e decidir pelo restante”.20 O corpo político 

deve ser dirigido pela maioria visto que este é fruto do “consentimento dos indivíduos que a 

compõem, e como todo objeto que forma um único corpo deve se mover em uma única direção, 

este deve se mover na direção em que o puxa a força maior, ou seja, o consentimento da 

maioria”.21 Nesse contexto, os indivíduos pertencentes ao corpo político instituído são 

obrigados a se submeterem às leis formuladas pela maioria.22 Sobre a participação de todo 

 
19 “Por poder político, então, eu entendo o direito de fazer leis, aplicando a pena de morte, ou, por via 

de consequência, qualquer pena menos severa, a fim de regulamentar e de preservar a propriedade, 

assim como de empregar a força da comunidade para a execução de tais leis e a defesa da república 

contra as depredações do estrangeiro, tudo isso tendo em vista apenas o bem público” (LOCKE, 1994, 

p. 82). 
20 Locke, 1994, p. 139. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, p. 139-140. 



 
 

   
 

Cidadão no poder político por parte de nossos autores, podemos compreender do que foi 

apresentado até aqui pela teoria de Locke que, quando homens entram em sociedade para 

formarem um corpo político, e assim se submeterem a um único governo, esta atitude “autoriza 

a sociedade ou seu corpo legislativo, que é a mesma coisa, a fazer leis por sua conta, quando o 

bem público o exigir, e requerer sua assistência para fazê-las executar [...]”.23 Logo, nos parece 

plausível conceber que, em princípio, todos aqueles que formaram a sociedade política tenham 

o direito de constituírem o corpo legislativo, proposição feita também pelos cariocas. 

Finalmente, a questão dos impostos é fielmente tirada do liberal inglês. Segundo 

Locke, “o poder supremo [legislativo] não pode tirar de nenhum homem qualquer parte de sua 

propriedade sem seu próprio consentimento”, visto que preservar a propriedade “é o objetivo 

do governo, e a razão por que o homem entrou em sociedade, ela necessariamente supõe e 

requer que as pessoas devem ter propriedade, senão isto faria supor que a perderam ao entrar 

em sociedade [...]” (1994, p. 166). Entretanto, uma das passagens mais importante se apresenta 

acima, quando, ao defenderem a inviolabilidade da propriedade, nossos autores apontam que 

ela seria sagrada, fosse de pessoa ou de fazenda. Aqui, então, dissolvemos o nó que se 

apresentava entre a forte influência liberal, sobretudo com a ideia de liberdade e direitos 

naturais, com o regime de dominação escravocrata. De acordo com o posicionamento acima, 

pessoas são compreendidas como propriedade, sendo a propriedade destas e de fazenda 

inviolável. Desse modo, a defesa liberal acerca dos direitos naturais, os quais o de propriedade 

é fortemente advogado naquele período,24 legitimou, no presente jornal, a escravidão. 

Dessa forma, nos parece consolidada a fidelidade teórico-política de Ledo e 

Barbosa com o liberalismo clássico de John Locke. O pensamento de Locke atravessa toda a 

formulação teórica dos autores até aqui, desde o entendimento do indivíduo no estado de 

natureza até as funções do governo civil. Sobre estas os autores advogam que baseando-se no 

respeito às leis e aceitando o pacto social 

cultivarei o meu campo, desenvolverei a minha industria, e ninguem terá 

direito de me tirar o producto do meu trabalho; pagarei ao Estado a protecção, 

que delle preciso, e minha propriedade será tão sagrada como a minha Pessoa; 

em quanto eu não perturbar a Sociedade ella me defenderá de todo o 

incommodo (Reverbero Constitucional Fluminense, 15/12/1821, nº 7, p. 90) 
A passagem explicita o traço do individualismo liberal na concepção da realização 

dos sujeitos, sendo o Estado aquele que deverá proteger a vida e a propriedade dos Cidadãos. 

Em outra passagem sobre a origem e a função do governo se defende que 

 
23 1994, p. 134. 
24 botar nota sobre o protagonismo da propriedade 



 
 

   
 

a natureza fez o homem social para lhe facilitar os meios de prover á sua 

felicidade, que he o fim commum de todos os seres racionaes – que as 

Sociedades não podem existir sem governo; que a natureza pois aconselha a 

existencia desse governo, e authorisa o poder que elle deve exercitar; mas hum 

poder subordinado ao fim, hum poder limitado pelo seu proprio destino 

(Reverbero Constitucional Fluminense, 08/01/1822, nº 9, p. 112) 

A concepção teórica acerca da racionalidade dos indivíduos, e assim da formação 

da sociedade e do governo civil, apenas confirmam a influência determinante do liberalismo 

clássico de Locke como base teórica para a defesa do que se propunha politicamente naquele 

momento. Se o regime atendesse às proposições e reinvindicações do jornal ele era apontado, 

por Ledo e Barbosa, como um regime no qual o conceito de liberdade era o alicerce. Voltemos 

ao final da sistemática exposição do arcabouço teórico-político de nossos autores. Após elencar 

os direitos naturais e imprescritíveis do homem os autores terminam defendendo que 

Todos estes direitos sendo naturaes, e imprescreptiveis devem ser sagrados, e 

inviolaveis: não podem ser usurpados, investidos, coarctados sem crime 

irremissivel de leza Nação. Todos estes direitos pertencendo indistinctamente 

a todos os Cidadãos, estes são todos livres, todos iguaes aos olhos da Lei, tem 

todos os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações 

(Reverbero Constitucional Fluminense, 18/06/1822, nº 4, p. 42) 
Dessa forma, o reconhecimento dos direitos naturais e imprescritíveis do homem 

seria, na visão de nossos autores, o ato de constituição do povo – que, como demonstramos 

anteriormente, pressupõe o consentimento mútuo dos indivíduos através do pacto social - sendo 

os atos institucionais de organização política a constituição do governo do povo.25 Na esteira 

dessa formulação torna-se imperativo “bem demarca-los, geralmente ensina-los, legalmente 

enuncia-los: porque quanto mais forem conhecidos, mais religiosamente serão guardados, e 

maior interesse haverá em que o Despotismo os não calque, e triunfe”.26 O reconhecimento e a 

garantia constitucional dos direitos individuais aparecem como premissas basilares para a 

liberdade do regime político, pois, desse modo, o exercício destes seria possibilitado. A questão 

central para nós aqui é que, nessa formulação, a manutenção dos direitos naturais em sociedade, 

sendo o de propriedade um dos mais importantes, leva à legitimação da escravidão - visto que 

se advoga a propriedade de pessoas e fazendas – o que, nesses termos, leva ao processo de 

desumanização da população escravizadas, em sua maioria negra. Afinal, dizem eles, “usando 

de nossos direitos naturaes começamos a ser homens, e que pelo exercício de nossos direitos 

civis principiamos a ser Cidadãos”.27 Assim posto, os escravizados nem considerados humanos 

eram, então, excluídos do regime político. 

 
25 Reverbero Constitucional Fluminense, 18/06/1822, nº 4, p. 42. 
26 Ibidem. 
27 Reverbero Constitucional Fluminense 23/07/1822, nº 9, p. 107. 



 
 

   
 

2 A RELAÇÃO ENTRE LIBERALISMO E ESCRAVIDÃO NO PERIÓDICO 

CORREIO DO RIO DE JANEIRO 

2.1 Direitos individuais, propriedade e escravidão 

Ao utilizamos o mecanismo de busca da Hemeroteca Digital para pesquisar textos 

que se relacionam com o direito de propriedade é possível logo na primeira ocorrência encontrar 

questões interessantes para nossa investigação acerca do direito de propriedade como 

legitimador da escravidão. Em dado momento o redator do Correio do Rio de Janeiro defende 

de forma categórica que não existem poderes e/ou autoridades absolutas, afirmando por isto 

que “Os Cidadãos possuem direitos individuaes, independentes de toda a authoridade social, ou 

politica; e toda a authoridade, que violar estes direitos torna-se illegitima [...]”, evidenciando a 

centralidade dos direitos individuais na argumentação política daquele período. Os direitos 

fundamentais apontados pelo jornal eram “[...] liberdade individual, liberdade religioza, e 

liberdade de opinião, na qual se comprehende a de publicalla, o gozo da propriedade, e a 

garantia contra toda a arbitrariedade”, culminando na defesa de que “nenhuma authoridade pode 

golpear estes direitos, sem dilacerar seu proprio titulo”.28 Em um contexto de luta política contra 

os chamados Corcundas29, apontados por João Soares Lisboa como aqueles contrários a 

liberdade e propriedade dos indivíduos,30 a linguagem do liberalismo se radicalizava e pautava 

de forma central a defesa dos direitos do Cidadão frente à sociedade e o poder político, 

colocando em xeque a própria legitimidade do último. Como nosso pano de fundo aqui é a 

relação entre o liberalismo e a escravidão, através do direito de propriedade, poderíamos 

compreender a passagem acima como teoricamente abolicionista, visto que a escravidão era um 

sistema de dominação no qual os direitos fundamentais da população negra eram violados 

sistematicamente. Entretanto, João Soares Lisboa completa sua ideia defendendo que 

a authoridade da lei não sendo outra coiza mais que a expressão verdadeira, 

ou supposta da vontade do Povo, não he sufficiente para legitimar tudo quanto 

elle quer, porque esta vontade tem limites: a Soberania do Povo não he 

illimitada, he circunscripta nos limites, lhe marcão a justiça, e os direitos, dos 

individuos (Correio do Rio de Janeiro, 10/04/1822, nº 1, p. 2; grifos nossos) 

É possível, então, encontrarmos uma defesa radical dos direitos individuais mesmo 

que estes estivessem em conflito com alguma pauta popular - é plausível pensar na abolição, 

por exemplo. Se tratando de um país primário-exportador, no qual as elites agrárias possuíam 

 
28 Correio do Rio de Janeiro, 10/04/1822, nº 1, p. 2; grifo nosso. 
29 “Eram aqueles que, em visão de época, estavam a serviço do ideário do Antigo Regime, contrários 

às ideias constitucionais e favoráveis ao absolutismo” (Bastos, 2016, p. 65). 
30 Correio do Rio de Janeiro, 14/05/1822, nº 30, p. 3; grifo nosso. 



 
 

   
 

o monopólio econômico e político naquele momento,31 o direito de propriedade de pessoas e 

engenhos, como advogado no Reverbero Constitucional Fluminense,32 apresenta-se como um 

fato histórico brasileiro. Ao pensarmos a escravidão pelo prisma da formulação acima podemos 

conceber que a ideia, no limite, endossaria a primazia do direito de propriedade dos 

proprietários de terras e escravizados em detrimento do direito à liberdade das pessoas 

escravizadas, concretizando a desumanização destas.33 O que nos interessa aqui é investigar se 

no Correio do Rio de Janeiro o direito de propriedade também foi instrumento para legitimar a 

escravidão, como o foi no Reverbero Constitucional Fluminense. Entretanto, uma dificuldade 

que atravessa e dificulta a identificação de certos posicionamentos políticos é o uso exacerbado 

da retórica nos textos que envolvem o direito de propriedade e a escravidão. Segundo José 

Murilo de Carvalho, “a retórica não busca apenas convencer, operação que se faz mediante 

raciocínios lógicos. Ela pretende persuadir, mover à vontade [...] pois o convencimento pode 

não ser suficiente para levar à ação” (2000, p. 137). Assim, muitas passagens do jornal são 

tensionadas com o objetivo de levar os leitores a ações políticas. É o caso quando seu redator 

aponta para a afirmação da Nação, Lei e Rei dizendo que 

Os Portuguezes já não são rebanho, já não são propriedade de huma familia, 

são Cidadãos livres, e como taes reassumindo seus inalienaveis Direitos, 

escolherão que querião ser governados pela Lei, e nunca mais pelo Rei, ou 

seus Ministros [...] (Correio do Rio de Janeiro, 15/04/1822, nº 5, p. 2; grifos 

nossos) 
É interessante notar que na passagem o objetivo político era utilizar a linguagem da 

propriedade versus a liberdade política e a soberania popular contra as forças absolutistas 

daquele momento, e não de fornecer um posicionamento claro sobre a escravidão. Igualmente 

retórico é quando João Soares Lisboa aborda a postura autoritária do Soberano Congresso de 

Lisboa, onde estariam os deputados eleitos pelo Reino do Brasil, indagando “[...] Pois o Reino 

do Brasil he propriedade escrava do Soberano Congresso? Não há maior infracção ao Direito 

Natural !” (Correio do Rio de Janeiro, 10/05/1822, nº 27, p. 3; grifos nossos). Também nesse 

caso podemos identificar uma argumentação que se utiliza da escravidão - e na passagem acima 

de forma fiel ao que ocorria na época, visto que pessoas escravizadas eram compreendidas 

 
31 “É de se recordar que a independência brasileira foi patrocinada, basicamente, pela aristocracia 

rural, traficantes de escravos, comerciantes, clérigos e advogados, quase todos dependentes 

economicamente da mão de obra do escravo. Nesse contexto, a escravidão precisava ser legitimada, 

para que não restasse tão evidente a discrepância entre o ideal europeu e o brasileiro.” (Salgado, 

Loureiro, 2012) 
32 18/06/1822, nº 4, p. 42. 
33 Se em um contexto no qual os direitos naturais estão sendo fortemente advogados, os escravizados 

precisam ser teórica e politicamente desumanizados para que seus direitos não sejam reconhecidos. O 

status de humano diria o contrário. 



 
 

   
 

como propriedades de seus senhores – para apenas politizar contra o Soberano Congresso e a 

falta de adesão à vontade popular, e não contra as sistemáticas violações aos direitos naturais 

das pessoas negras escravizadas. Portanto, radicalizar a linguagem tratando as relações entre 

Brasil e Portugal como relações de dominação, ou até mesmo de escravidão, foi um instrumento 

político bastante utilizado no jornal. 

Em outro momento, ao reproduzir a carta de um leitor, ação comum no periódico, 

Lisboa caracteriza o Cidadão contrário à constituição liberal como “[...] hum infiel ao seu Rei, 

e a Nação, e finalmente hum Diabo tão infernal, e abjecto como aquelles encarapinhados que 

desconhecendo os beneficios de huma liberal Constituição desprezão esta para amar a vil, e 

detestavel Escravidão!”.34 A passagem expressa duas questões fundamentais sobre a hegemonia 

política do liberal-constitucionalismo daquele momento: 1) o projeto político liberal-

constitucional era o único possível, pois 2) tudo que não fosse baseado nos princípios liberais-

constitucionais era negativo, sendo, inclusive, a escravidão usada como seu contrário.35 

Interpretação que parece acertada se analisarmos a fala do presidente do Senado da Câmara ao 

Príncipe Regente, transcrita por João Soares Lisboa no Correio, na qual ele identifica um povo 

escravo a partir da omissão dos sagrados direitos do homem no código de leis, reconhecendo o 

príncipe Dom Pedro como líder de um povo livre, pois este se apresentava como um príncipe 

constitucional.36 A garantia dos direitos individuais, novamente, é fundamental para a liberdade 

de um povo, concepção que não poderia ter sido relacionada com o Brasil, visto que grande 

parte de sua população tinha seus direitos naturais dilacerados pela da escravidão. 

Assim, torna-se nítida a retórica presente nos textos que envolvem propriedade e 

escravidão até aqui. Com a finalidade de radicalizar politicamente o debate público no período 

da independência os textos se utilizavam da propriedade escrava como instrumento político 

para denunciarem as progressivas contradições entre Brasil e Portugal, e não, de fato, para 

abordarem a escravização de pessoas negras. Às vésperas da independência o redator do 

Correio do Rio de Janeiro comenta em uma nota de rodapé sobre a fala de um Capitão de Mar 

e Guerra na qual dizia que o Brasil era propriedade de Portugal e que por isso devia obediência, 

apontando a fala como um “[...] infame procedimento! Que horrorozo attentado! O Brazil, a 

parte mais nobre da America, paiz da Liberdade, he condennado á ser escravo do pequeno 

 
34 Correio do Rio de Janeiro, 12/06/1822, nº 52, p. 1. 
35 Apesar de ser bastante utilizada pelos liberais, a metáfora senhor-escravo também era instrumento 

político dos republicanos. 
36 Correio do Rio de Janeiro, 15/06/1822, nº 53, p. 3. 



 
 

   
 

Portugal!”.37 Como em outros momentos, a passagem não só colabora com o sistemático 

silenciamento acerca da escravização da população negra como também apresenta uma 

narrativa sobre o Brasil que o coloca como um país onde impera a liberdade, representação 

nacional que não resistiria ao teste da realidade social daquele momento. 

De forma explícita, então, não é possível afirmar que o direito de propriedade foi 

utilizado como instrumento para legitimar a escravidão no periódico de João Soares Lisboa, 

apesar de grande parte dos textos que envolvem a escravidão serem retóricos e, por isto, 

enquadrem o Correio como mais um jornal negligente com a escravização da população negra. 

Entretanto, é a partir da exposição teórica de seu entendimento da sociedade e do corpo político 

que identificamos mais concretamente o posicionamento de João Soares Lisboa acerca da 

propriedade e da escravidão. Em escritos do ano de 1823, Lisboa apresenta a tradução em seu 

jornal dos “Aphorismos de Mr. Bonnin, impressos em Paris em 1820”, defendidos pelo carioca 

como seus “mandamentos de Decalogo, ou Artigos de Fé Politica”, que, segundo ele, deveriam 

“merecer a estima de nossos Concidadãos, ser por todos entendido, e exactamente observado”, 

nos proporcionando um entendimento melhor de seu posicionamento sobre a questão.38 Um dos 

princípios políticos fundamentais apresentados em sua tradução é aquele que diz respeito à 

finalidade da sociedade 

O fim da Sociedade he o bem comum. Cada individuo da Sociedade tem 

direito a ter protegido por ella no gozo de sua vida, de sua liberdade, e de sua 

propriedade confórme as leis estabelecidas. O fim de toda associação politica 

he a conservação dos direitos natuaes, e imprescriptiveis do homem. (Correio 

do Rio de Janeiro, nº 1, 01/08/1823, p. 1; grifos nossos) 
Desse modo, o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais 

dos indivíduos, sendo o direito de propriedade um dos mais importantes e que se torna central 

no período da independência.39 Ainda sobre os escritos de Bonnin, “Todos os homens nascem 

igualmente livres, e independentes; elles tem direitos essenciaes, e naturaes, de que não pódem, 

por contrato algum, privar, nem despojar a sua posteridade”, sendo estes os direitos de “gozar 

da vida, e da liberdade, os meios de adequerir, e possuir propriedades, de procurar, e obter a 

felicidade, e a segurança”, sendo o direito de resistência à opressão igualmente fundamental. 

Linha à frente se aborda, detalhadamente, a concepção política do direito de propriedade. 

Defende o carioca que “Todo o homem póde penhorar seus serviços, e seu tempo; mas não se 

 
37 Correio do Rio de Janeiro, 03/09/1822, nº 117, p. 5. 
38 A passagem é importante porque nela há evidências do posicionamento político de João Soares 

Lisboa sobre o direito de propriedade e, consequentemente, sua relação com a escravidão. O carioca 

endossa integralmente os escritos que traduz. 
39 Vemos, então, que a formulação dos direitos naturais e da finalidade da sociedade é similar ao 

defendido no Reverbero Constitucional Fluminense. 



 
 

   
 

póde vender-se, nem ser vendido: sua pessoa não he propriedade alienavel”, culminando na 

formulação de que “A lei não conhece domesticidade: entre o homem, que trabalha, e aquelle 

que o emprega só poóde existir hum contrato de serviços, e de recompensa”.40 É importante 

ressaltar que as formulações acima nos remetem ao cânone de uma tradição política que 

compreende a propriedade como uma instituição natural. 

Assim como no Reverbero, um dos principais expoentes da referida tradição 

mencionada acima é o liberal inglês John Locke. Segundo Locke, a propriedade vai além dos 

bens materiais, sendo anterior e constitutiva ao indivíduo, pois “ainda que a terra e todas as 

criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de 

sua própria pessoa; sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela”. No bojo de 

compreender a primeira propriedade do indivíduo como sua própria pessoa, Locke advoga que 

“o trabalho de seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua”, visto que ao 

tirar algo do que é comum se “tira um objeto do estado em que a natureza o colocou e deixou, 

mistura nisso o seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, por isso o tornando sua 

propriedade”.41 É a partir desse entendimento que a propriedade é naturalizada e os bens 

adquiridos através do trabalho são compreendidos e legitimados como apenas uma extensão de 

sua primeira propriedade: sua própria pessoa. A fidelidade teórica entre as formulações de nosso 

redator e Locke está posta. 

Voltemos ao Correio do Rio de Janeiro. Com as concepções referentes à 

propriedade temos, finalmente, uma primeira formulação clara que seria teoricamente contrária 

à escravidão, visto que o autor endossa a defesa de que a propriedade da pessoa não é alienável, 

sendo vedada a possibilidade de uma pessoa vender-se ou ser vendida, como foi no período da 

escravidão. A questão basilar de nossa investigação se apresenta aqui, já que nosso objetivo é 

compreender o entendimento de João Soares Lisboa sobre as pessoas escravizadas - se estas 

eram compreendidas por ele como propriedades - sendo passíveis ou não da formulação 

defendida por ele em relação à inviolabilidade de suas propriedades (suas próprias pessoas). 

Sua posição é evidenciada quando, ao responder indagações feitas por um português que não 

defendia a contagem dos escravizados como integrantes da população do Brasil, João Soares 

Lisboa defende o contrário advogando que “todas as Nações mandão contar almas, ou pessoas, 

logo ou nós havemos de contar os escravos, ou aliás, havemos de reconhecer, que elles não 

tem alma, e nem são pessoas”, completando sua ideia dizendo que “a denominação de Cidadãos 

 
40 Correio do Rio de Janeiro, nº 1, 01/08/1823, p. 1; grifos nossos. 
41 Locke, 1994, p. 98. 



 
 

   
 

he só applicavel áquellas pessoas, que estão em pleno exercicio dos Direitos do homem e como 

taes no de eleger, e ser eleitas; e em Portugal mesmo não forão estes somente, que se contarão 

[...]”.42 Aqui temos uma evidência do entendimento teórico de nosso autor para com os 

escravizados, posicionamento que se evidencia a partir de seu questionamento à fala do 

português acerca do não reconhecimento da alma e/ou da constituição enquanto pessoa das 

pessoas negras escravizadas, defendendo o contrário. 

É possível, entretanto, perceber uma diferenciação feita pelo carioca na passagem. 

O mesmo defende a contagem de almas e/ou pessoas, mas insere em sua resposta o termo 

Cidadãos, sendo estes aqueles que estariam em pleno exercício de seus direitos, explicitando 

aqui sua limitação política. Defender a contagem dos escravizados como integrantes da 

população não levou, necessariamente e naquele momento, à defesa da abolição e à possível 

inserção dos ex-escravizados no regime político. Assim, além de não contestar a escravidão, 

Lisboa endossa que os Cidadãos seriam aqueles que estivessem no pleno exercício dos seus 

direitos - excluindo, assim, os escravizados - apontando que não foram apenas os Cidadãos que 

foram contados como integrantes da população de Portugal. Em sua argumentação o carioca 

faz um duplo movimento: ao passo que defende a contagem dos escravizados como integrantes 

da população - por possuírem almas e/ou serem pessoas - Lisboa os diferencia dos indivíduos 

que já estariam inseridos no regime político - os Cidadãos brasileiros. Sobre isto, nos parece 

sintomático que na página seguinte se aponte para o direito de propriedade como “[...] aquelle 

que pertence a todo o Cidadão de gozar, e de dispor a seu arbitrio da maneira mais absoluta, de 

seus bens, de suas rendas, de seu trabalho, e de sua industria”, sendo a propriedade entendida 

como inviolável e sagrada, na qual “Nenhuma parte da propriedade de hum homem lhe póde 

ser tirada, nem applicada aos usos publicos sem seu proprio consentimento [...]”.43 A defesa 

radical da propriedade, central em nossa independência, fica, desse modo, restrita àqueles que 

possuíam o status jurídico-constitucional de Cidadãos, não sendo o caso da população negra 

escravizada. 

Ainda mais importante para nós aqui é quando João Soares Lisboa rebate 

novamente o europeu, que apesar de aceitar parcialmente os escravos como homens utiliza a 

situação de cativeiro dos escravizados como argumento para reafirmar a não contagem dos 

mesmos como integrantes da população brasileira. A isto Lisboa responde que discorda, visto 

 
42 Correio do Rio de Janeiro, nº 39, 25/05/1822, p. 3-4; grifos nossos. 
43 Correio do Rio de Janeiro, 01/08/1823, nº 1, p. 3; grifos nossos. A defesa radical do direito de 

propriedade do Cidadão frente ao poder político possui fundamentação liberal. Ver página xx da 

presente monografia. 



 
 

   
 

que “Ninguem he senhor da pessoa do escravo, he só senhor do serviço delle; e isto he tão 

evidente, que ninguem pode mattar, nem ferir impunemente seu escravo, como matta, ou fere 

seu animal”, defendendo com certa ingenuidade que “o escravo goza de todos os direitos d’hum 

criado servil, com a excepção única de não poder mudar de amo, dono, ou senhor, como lhes 

quiser chamar, sem primeiro indemnizal-o [...]”.44 Apesar da passagem tratar a escravização de 

pessoas negras com demasiado eufemismo, excluindo da análise a desumanização, dominação, 

exploração e genocídio frutos pela escravidão, não reservando aos escravizados qualquer 

direito,45 sua defesa teórica dos mesmos nos parece coerente com o que foi defendido 

anteriormente. Com a formulação o redator carioca rompe com o discurso dominante de que 

pessoas escravizadas eram propriedades de seus senhores, apesar de naquele momento não 

contestar a escravidão, mas apenas teoriza-la, explicitando novamente sua limitação política. 

Entretanto, torna-se imperativo para nós aqui constatar que João Soares Lisboa não endossa o 

entendimento dominante de que pessoas negras escravizadas eram propriedades. O mesmo, 

apesar da limitação de sua análise, advogava normativamente que a propriedade da pessoa é 

inviolável, não podendo vender-se ou ser vendida, e que, por isto, os senhores possuíam apenas 

os serviços dos escravizados, e não suas pessoas. 

Para finalizar, João Soares Lisboa fecha seu raciocínio advogando que “Alem disto, 

não vemos nós, que os escravos cooperão na riqueza da Nação, sujeitos ás nossas Leis? Logo, 

todo o trabalhador he estimado”, concluindo sua ideia inicial com a frase “legislar para 6 

homens livres, não he o mesmo, que para esses 6; mais 2 escravos, e 1 Estrangeiro.”46 Uma vez 

compreendido que João Soares Lisboa não utilizava o direito de propriedade para legitimar a 

escravidão, posicionando-se, apesar de suas limitações, contrariamente a outros redatores da 

época, surge novamente uma questão para nós. A base do sistema escravocrata daquele período 

era o “mero” interesse econômico - como o próprio Lisboa nos aponta na passagem acima - ou 

havia, de fato, uma ideologia por trás da escravidão? Quais argumentos sustentavam a 

escravidão? Quais são possíveis encontrar no Correio do Rio de Janeiro? A tentativa de 

responder estes questionamentos será apresentada na próxima sessão, onde mergulharemos 

mais atentamente nas abordagens e posicionamentos em relação à escravidão. 

 
44 Correio do Rio de Janeiro, 25/05/1822, nº 39, p. 3-4; grifos nossos. 
45 Segundo Perdigão Malheiro, os escravizados eram tratados como “mero instrumento de trabalho, 

uma machina; não passivel de qualquer educação intellectual e moral, sendo que mesmo da religiosa 

pouco se cuidava. Todos os direitos lhes erão negados. Todos os sentimentos, ainda os de família, erão 

reduzidos á condição de cousa, como os irracionaes, aos quaes erão equiparados, salvas certas 

excepções” (1867. p. 17). 
46 Correio do Rio de Janeiro, 25/05/1822, nº 39, p. 3-4; grifos nossos. 



 
 

   
 

2.2 Escravidão e posicionamentos: redator, leitores e Assembleia 

Como apresentado na sessão anterior, a retórica envolvida nos textos da época da 

independência acaba dificultando a investigação de qualquer pesquisador(a) que busque 

compreender o posicionamento real dos atores políticos daquele processo. Entretanto, com a 

prática da pesquisa as estratégias para identificar tais posicionamentos são aprimoradas, 

evidenciando, no processo científico, o que se deseja conhecer. Foi o caso das abordagens e 

posicionamentos políticos em relação à escravidão na presente pesquisa, visto que inicialmente 

encontrávamos referências à escravidão apenas como instrumento retórico para radicalizar o 

debate político daquele período, sendo possível, posteriormente, encontrar passagens onde se 

abordou concretamente a escravização da população negra. As passagens encontradas, 

felizmente, nos apresentaram respostas aos anseios aqui propostos. 

Uma das primeiras abordagens sobre a escravidão acontece no início de 1822, 

quando, ao reproduzir um “Extracto do Analysta Portuense”,47 se compara os povos gregos com 

os “Negros Selvagens da Costa da África”, indagando que “Se he repugnante á natureza que 

sejão estes postos em escravidão a fim de serem civilisados”, como, questiona o autor, não seria 

igualmente repugnante que “os Povos gregos nossos similhantes nos direitos da natureza, nos 

principios do Christianismo e da civilização, sejão infelizes escravos do despotismo 

Turco?....”.48 A passagem é interessante pois nela há questões centrais para nós aqui. Em 

primeiro lugar, é sintomático que se compare a escravização dos povos negros africanos com o 

“despotismo Turco”, comparação típica dos escritos da época, afinal, tratar de mesmo modo a 

desumanização, dominação, exploração e genocídio dos povos africanos com os regimes 

políticos anteriores aos liberais-constitucionais é, no mínimo, relativizar um sistema brutal e 

reforçar seu compromisso político com a manutenção da escravidão. Em segundo, temos 

abertamente uma das possíveis justificativas para a escravização das pessoas negras: civilizá-

las.49 E terceiro, mas não menos importante, é que o argumento do autor de similaridade com 

os povos gregos nos direitos, religião e civilização nos evidencia seu entendimento contrário 

aos povos africanos escravizados, visto que o questionamento indaga a repugnância em relação 

aos africanos, e não aos gregos, não compreendidos de igual maneira pelo autor. Existe, desse 

 
47 João Soares Lisboa não aponta nenhuma discordância em relação ao que foi apresentado. É comum 

fazê-lo em suas notas de rodapé quando acontecia, nos levando a conceber tais ideias como igualmente 

suas. 
48 Correio do Rio de Janeiro, 20/04/1822, nº 10, p. 1. 
49 Para uma discussão sobre o caráter civilizador da escravidão, ver PIÑEIRO (2014). 



 
 

   
 

modo, um tratamento diferente aos diferentes povos, uns sendo passiveis de serem defendidos 

e outros não. 

Quatro dias depois se aborda novamente a questão da escravidão. Engana-se quem 

separa a escravidão do campo da política, sendo a relação entre elas central na história brasileira. 

Questionando-se sobre qual partido era responsável por incentivar os escravizados a matarem 

seus senhores, nosso redator, depois de desconsiderar os partidos absolutista50 e aristocrata51, 

descarta igualmente o democrata, visto que “os Republicanos respeitão muito, alem da 

propriedade, a Liberdade bem entendida; e o maior attentado que se pode até imaginar contra 

a Liberdade he o assassinio, de qualquer modo que seja pernetrado, quanto mais por escravos 

contra seus Senhores!!!”.52 Duas questões nos chamam a atenção no entendimento de Lisboa: 

1) é interessante notar que o partido democrata era entendido como aquele formado pelos 

republicanos - diferenciando-os do redator, pois do contrário Lisboa se incluiria no partido - e 

2) mesmo estes, os politicamente mais radicais, respeitavam fortemente a propriedade e a “bem 

entendida liberdade”, que certamente não diziam respeito às propriedades e liberdades das 

pessoas negras escravizadas. Apesar do radicalismo, para o carioca, a escravidão se apresentava 

como o limite político dos exaltados. 

Uma das passagens mais importantes de toda a investigação se inicia quando João 

Soares Lisboa, analisando os pareceres de proposta à Constituição, endossa a concepção de que 

as leis de um povo devem ser formuladas tendo em vista a localidade, a utilidade e os costumes 

desse povo. Diz ele, “[...] se no Brasil não fosse permittido aos Senhores castigar os Escravos 

arbitrariamente nenhum Escravo serviria, e facilmente se revelavão. He para dezejar por todos 

os homens, que são dignos deste nome, a extincção do vergonhozo e barbaro trafico da 

Escravatura”, completando de forma contundente que “são pretos, mas são homens, e não pode 

tollerar-se entre hum Povo Constitucional a escravidão: no dia em que se der principio á 

grande obra da extincção de tal commercio, que deve ser com toda a moderação e parcimonia, 

começará o Brasil a ser verdadeiramente livre e venturozo.”53 Aqui se encontra, de forma clara 

e objetiva, seu posicionamento mais bem acabado sobre a escravidão. Em sua concepção todo 

homem deve ser contrário ao tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, visto que em meio 

 
50 “Não: porque o primeiro alvo da sua atrocidade era o Presumptivo Herdeiro da Coroa, o Nosso 

Regente, a quem competia exercello, se pudesse tornar a exercer-se entre os Portuguezes o 

Despotismo Monarchico.” Correio do Rio de Janeiro, nº 13, 24/04/1822, p. 1. 
51 “Não: porque esta qualidade de Governo divide a Sociedade em duas classes, superior, ou Nobre 

que governa, e inferior, ou plebea, que he governada como escrava.” Ibidem, p. 1-2. 
52 Ibidem, p. 2. 
53 Correio do Rio de Janeiro, 08/05/1822, nº 25, p. 4; grifos nossos. 



 
 

   
 

a um povo que se pretende constitucional - uma das principais reinvindicações do período da 

independência - não é possível tolerar a escravidão. Também no bojo da formulação acima 

podemos identificar sua defesa de que a cor da pele não destitui a humanidade das pessoas 

negras, rompendo com o entendimento estrutural racista daquele momento. Entretanto, sua 

posição política possui limites, sendo a forma da abolição o mais bem acabado deles. A abolição 

da escravidão para o carioca deveria ser com “moderação e parcimonia”, e não de forma 

imediata e revolucionária, evidenciando o caráter conservador de sua posição política - apesar 

de radical para o contexto. Portando-se igualmente contrário as concepções hegemônicas 

daquele momento é quando, respondendo a um português que se refere as pessoas negras 

escravizadas como “raças degeneradas”, nosso redator questiona “São raças degeneradas 

porque não querem sofrer por mais tempo o jugo do ferro? Que infame procedimento o de hum 

Deputado que assim despreza as Leis da honra e da decencia !”.54 Suas indagações críticas nos 

apresentam sua posição política contrária à manutenção da escravidão, apesar de não advogar 

uma abolição imediata e revolucionária. 

É através das passagens acima que podemos afirmar que existe, apesar das 

limitações, um posicionamento político abertamente contrário ao regime de dominação 

escravocrata no Correio do Rio de Janeiro. Se somarmos as passagens que defendem 

abertamente o fim da escravidão - de forma gradual tendo em vista a constitucionalização do 

regime – com as formulações em relação à inviolabilidade da propriedade, podemos concluir 

que João Soares Lisboa não só se posiciona contrário a legitimação da escravidão pelo direito 

de propriedade como contra a própria manutenção do sistema. Outra passagem fundamental 

que evidencia essa postura é quando, aos relatar as discussões sobre cidadania na Assembleia 

Constituinte de 1823, Lisboa faz comentários interessantes à posição de um dos deputados, Sr. 

Alencar, sobre a escravidão. Defendia o deputado na sessão legislativa que 

não he possivel fazermos Cidadãos os escravos; attacariamos o direito de 

propriedade já em boa-fé adquirido, amorteceriamos a Africultura, em que 

trabalhão, que he a maior riqueza de Estado, e fariamos mesmo huma 

desordem na Sociedade introduzindo nella de repetente huma aluvião de 

homens, que sahindo de hum cativeiro absoluto não saberião conduzir-se com 

os principios, que prescreve a bem entendida liberdade [...] (Correio do Rio 

de Janeiro, nº 54, 04/10/1823, p. 1-2; grifos nossos) 
Como vemos ser abertamente defendido, não seria possível fazer dos escravizados 

Cidadãos, pois o direito de propriedade dos seus senhores seria atacado, nos confirmando aquilo 

 
54 Correio do Rio de Janeiro, 05/10/1822, nº 145, p. 3-4. Neste e em outros é possível encontrar 

menções preocupadas que fazem referência à revolução Haitiana como exemplo negativo no que tange 

ao tratamento dos escravizados no Brasil. Ver 30/05/1822, nº 42, p. 2 e 15/07/1822, nº 76, p. 4-5. 



 
 

   
 

que inicialmente tínhamos como hipótese: na correlação de forças sociais, políticas e 

econômicas o direito de propriedade dos proprietários de terras e escravizados possuía primazia 

em detrimento à humanidade, liberdade e direitos dos escravizados. As correlações de forças 

que historicamente se travavam no Brasil chegam à independência, e se mantem posterior a ela, 

mais explícitas do que nunca. Como advogado pelo deputado, o caráter econômico da 

escravidão, entendida como base de sustentação do Estado brasileiro, é peça chave para 

compreendermos o papel do liberalismo econômico naquele momento. Finalmente, podemos 

observar o argumento conservador de receio à inserção dos possíveis ex-escravizados na 

sociedade, já que uma vez libertos não compreenderiam a “bem entendida liberdade”. Vale 

ressaltar que as formulações não foram advogadas em qualquer espaço, mas em nossa primeira 

Assembleia Constituinte, aquela que serviu de base – apesar da constituição de 1824 ter sido 

outorgada – para a formulação de nossa primeira constituição. Para completar, Caio Prado 

Júnior aponta que 

[...] o projeto de 1823 traduzia bem as condições políticas dominantes. 

Afastando o perigo da recolonização; excluindo dos direitos políticos as 

classes inferiores e praticamente reservando os cargos da representação 

nacional aos proprietários rurais; concentrando a autoridade política no 

Parlamento e proclamando a mais ampla liberdade econômica, o projeto 

consagra todas as aspirações da classe dominante dos proprietários rurais, 

oprimidos pelo regime de colônia, e que a nova ordem política vinha 

justamente liberar. (1933, p. 57) 
Apesar de toda a hegemonia política dos grandes proprietários de terra, torna-se 

possível linhas a frente encontrarmos comentários críticos de nosso redator à fala do deputado 

Alencar, reforçando seu posicionamento contrário ao pensamento dominante. Demarcando sua 

diferença política, João Soares Lisboa defende que “parecião injustas as emendas, contrarias ao 

vencido e até impoliticas”, explicitando que eram “injustas por lhe parecerem contrarias aos 

principios da justiça natural que acabava de expender [...] as emendas erão impoliticas: porque 

devendo ser hum rasgo de nossa politica, trabalho quanto possivel nos for para lentamente 

extinguir-mos a escravatura”, que, segundo nosso redator, “seria hum incentivo que se daria 

aos escravos para com mais eficacia adquirem a sua liberdade se lhe disser-mos que lles apenas 

a consigão serão nossos iguaes na Sociedade”, visto que do contrário “elles esmorecerião e 

menos se esforçarão quando virem que indo sendo livres do cativeiro não conseguem a 

liberdade civil”.55 Apesar de vincular o direito à liberdade civil ao esforço dos escravizados em 

alcançar a liberdade, o que, mais uma vez, faz com que a análise do carioca seja historicamente 

 
55 Correio do Rio de Janeiro, nº 54, 04/10/1823, p. 1-2. 



 
 

   
 

incorreta56, podemos encontrar novamente sua defesa da abolição da escravidão. Outra questão 

fundamental em sua defesa é que, aqui, podemos perceber sua demarcação abertamente política 

em relação à escravidão, visto que o mesmo advoga que do contrário - ser a favor da 

manutenção da escravidão e apoiar as emendas do deputado Alencar - seria um ato impolítico. 

Nesse sentido, apesar de defender uma abolição gradual, nosso autor se encontra em um dos 

espectros políticos mais radicais daquele momento, contexto no qual o inverso era o dominante. 

Contudo, suas defesas são importantíssimas, mas pontuais. Não é possível, apesar 

de intuitivamente sê-lo, atribuir ao Correio do Rio de Janeiro e a João Soares Lisboa uma 

postura abolicionista, visto que suas abordagens e posicionamentos em relação à escravidão 

são, em muitos momentos, frutos da pura retórica ou da simples constatação da realidade. Não 

existe uma argumentação robusta contrária a escravidão no jornal, defendendo a abolição 

gradual apenas duas vezes ao longo dos dois anos em que redigiu o Correio. A escravização de 

pessoas negras, desse modo, não foi uma questão central para João Soares Lisboa, fato que se 

confirma quando o carioca ao abordar a formação do Brasil e sua população apenas constata 

que “Os Portuguezes, senhores da Conquista d’Africa, fizerão passar para o Brasil Africanos 

escravos”, e que, por isto, “temos em consequencia esta grande porsão do Globo não 

conquistada; mas povoada de Indigenas Europeos, e Africanos”, apontando que “os primeiros 

desamparão sem resistencia suas habitações, e os terceiros erão, e são ainda os Escravos [...]”.57 

A exposição de sua compreensão da formação social do Brasil nos mostra que Lisboa apenas 

apresenta os acontecimentos históricos, apontando que os portugueses trouxeram africanos 

escravizados ao Brasil e que estes continuam a serem. Em momento algum, como podemos 

observar, existe qualquer contestação de tal realidade. 

Em um intervalo de oito dias Lisboa demostra novamente sua parcimônia em 

relação aos escravizados. Ao reproduzir a carta de um leitor que defendia a formulação de uma 

constituição liberal Lisboa não acrescenta nenhuma palavra à relativização feita por seu leitor, 

pois este exclama que “[...] breve virão encontrar-se com os benemeritos da Patria, e teremos 

que recorrer aos Brasileiros para sustentarmos huma liberal Constituição, de que tanto 

percizamos, e sem a qual estamos perdidos, porque seremos mais Escravos que os da Costa 

d’Africa!!!”.58 O uso da situação dos africanos escravizados como metáfora em prol do projeto 

 
56 Segundo Sydney Chalhoub, “Os negros, portanto, oscilavam entre a passividade e a rebeldia, sendo 

que os atos de inconformismo eram a única forma dos escravos negarem sua coisificação social e 

afirmarem sua dignidade humana” (2011, p. 50). 
57 Correio do Rio de Janeiro, 08/06/1822/, nº 49, p. 2. 
58 Correio do Rio de Janeiro, 18/06/1822, nº 55, p. 3. 



 
 

   
 

político liberal só confirma o que anteriormente já defendemos: relativizar um sistema brutal 

como a escravidão só demonstra o compromisso político com a manutenção do mesmo, pois, 

ao utiliza-la como exemplo negativo e oposto do que se deseja sem que com isso se advogasse 

a libertação dos escravizados, é contribuir com a sua manutenção. 

Desse modo, acreditamos que com o que foi apresentado aos/as leitores/as da 

presente monografia se compreenda a complexidade do tema. Em um momento histórico 

conturbado, no qual a luta política entre as elites portuguesas e brasileiras haviam chegado ao 

seu ápice, a defesa radical dos direitos individuais dos postulantes ao status de Cidadãos entrava 

fortemente na ordem do dia. Compreendendo a forte argumentação em prol dos direitos e a 

constatação de que a escravidão foi formalmente sustentada por mais de 60 anos depois daquele 

período, nossa questão teórica estava posta. Em alguns contextos o direito de propriedade foi 

utilizado como instrumento para legitimar a escravidão, visto que na correlação de forças o 

direito do proprietário de pessoas escravizadas possuía primazia em relação aos inexistentes 

direitos dos escravizados. Já em outros contextos, nos quais essa defesa não é feita, podemos 

encontrar inclusive a defesa da abolição da escravidão, explicitando a polaridade dos espectros 

políticos. Entretanto, o que nos chama a atenção é a falta de centralidade da escravização das 

pessoas negras no jornal de João Soares Lisboa. Apesar de existirem posicionamentos 

explicitamente contrários ao entendimento dominante, parece ter existido certo ponto de 

contato entre o liberalismo mais radical e o mais conservador: a escravidão. Ao primeiro ficava 

reservado o papel de legitimar o sistema escravocrata a partir do direito de propriedade, já ao 

segundo, bem, poderia até mesmo ser defendida a abolição, mas para pôr fim a um sistema tão 

brutal quanto aquele – perdurando por mais de 500 anos no Brasil - era preciso mais. 



 
 

   
 

3 PROJETOS POLÍTICOS CARIOCAS PARA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

3.1 Reverbero Constitucional Fluminense: Liberalismo conservador e a 

monarquia constitucional 

Como apresentado no primeiro capítulo, Januário da Cunha Barbosa e Joaquim 

Gonçalves Ledo partem de uma concepção contratualista liberal para formularem o poder 

político no Reverbero Constitucional Fluminense. Desse modo, nossos autores apresentam um 

projeto político para o Brasil no qual os direitos individuais, o pacto social e a 

constitucionalização do regime estivessem na ordem do dia. Este último movimento torna-se 

fundamental para o período da independência do Brasil pois “a Constituição era vista como a 

Lei fundamental de um povo, que devia ser elaborada por uma Assembleia composta dos 

representantes da Nação, ou seja, a Assembleia de 1823” (Bastos, 2016, p. 77). Doravante ela 

ter sido dissolvida e a Carta Magna de 1824 outorgada,59 o liberal-constitucionalismo que 

marcou o período da nossa independência disputou intensamente esse instrumento político, 

sendo possível apontar contribuições importantes de nossos autores sobre a Constituição. 

A constituição se apresenta como o principal instrumento para o estabelecimento 

de um regime político no qual a liberdade fosse o alicerce. No entanto, a reinvindicação de uma 

constituição de fundamentação liberal não significava ausência de limites, entendida como 

absoluta, sendo preciso centralidade e limites. É a partir disso que podemos compreender a 

compatibilidade entre um liberal-constitucionalismo e uma argumentação conservadora 

naquele momento, visto que a monarquia “[...] precisava ser garantida por meio de uma 

Constituição e através de medidas e providências governamentais que assegurassem a 

estabilidade, o sossego e a união” (Bastos, 2016, p. 74). Ao passo que se advogava uma abertura 

política - é preciso que se tenha como pano de fundo a luta do liberal-constitucionalismo contra 

o absolutismo do antigo regime – se desenha, no mesmo movimento, os limites do regime. É o 

 
59 Christian Lynch propõe uma reflexão interessante sobre nossa constituição de 1824: “no ato de 

dissolução, o Imperador prometeu uma Constituição "duplicadamente mais liberal do que o que a 

extinta assembleia acabou de fazer". Elaborada pelo Conselho de Estado e outorgada pelo monarca em 

março de 1824, a Carta era um compromisso entre coimbrãos ou realistas e os vintistas ou liberais: se, 

por um lado, os primeiros haviam conseguido nela introduzir o bicameralismo e reforçar o poder da 

Coroa, ao atribuir-lhe também o exercício do poder moderador, por outro, não deixaram de nela inserir 

uma extensa declaração de direitos, digna das malogradas constituições ibéricas. O resultado era que, 

sem trair o texto constitucional, era possível, conforme as circunstancias, tanto legitimar uma 

monarquia constitucional conforme o figurino de Constant, na qual o monarca era o somente o gerente 

neutro do sistema representativo, quanto um regime verdadeiramente monarquiano, onde o Imperador 

se afinasse como o principal representante da Nação contra as facções que dominariam o Parlamento. 

Essa ambiguidade constituiria fator relevante para a própria longevidade da Carta: ao cair o regime 

monárquico, em 1889, a Constituição de 1824 já era a mais antiga em vigor no mundo latino, 

americano ou europeu” (2007, p. 226). 



 
 

   
 

que concluem nossos autores após discutirem sobre a monarquia constitucional como o melhor 

regime político, defendendo que “nenhum Brasileiro se lembra agora da Liberdade absoluta, ou 

separação da Mãe Pátria, porque nenhum póde ser mais livre, do que com a sabia Constituição, 

em que trabalhão as nossas Cortes”.60 

No bojo dessa concepção os autores alertam para a postura que todos os Cidadãos 

do país deveriam tomar, pois “todas as vezes que o Cidadão não esteja bem capacitado de que 

he necessario obedecer ao Governo” com a finalidade de “manter illesa a sua propria liberdade, 

a sua propriedade, vida, e fortuna, baldados serão os mais energicos esfórços do Governo, que 

só á força o poderá convergar”.61 A ideia central é que apesar do regime constitucional garantir 

a manutenção da liberdade e dos direitos naturais dos Cidadãos, era preciso que estes 

respeitassem os limites do regime, pois, do contrário, a liberdade garantida pelas leis não seria 

efetiva, desembocando em um regime licencioso e/ou anárquico no qual só a força governaria. 

Uma passagem fantástica que resume de forma precisa a sustentação teórica de nossos autores 

acerca da constituição, ou do governo constitucional, vem a partir de um debate sobre o que 

Ledo e Barbosa entenderiam como sendo o melhor e mais prudente para o Brasil e os brasileiros. 

Dizem eles 

Nós entendemos com Bentham, que a Constituição, he huma Legislação 

dirigida principalmente a conferir poderes, e a prescrever deveres, dictada pela 

equidade, e pelo principio de utilidade igual a toda a Familia Nacional; 

sabemos com Locke, que para melhorarmos de condição nos submettemos ao 

novo Governo Civil Constitucional, que só deve tender a produzir entre nós 

tranquilidade, e segurança, e bem publico; sabemos com Montesquieu, que a 

Liberdade em hum Governo deve ser tal, que hum não tema a outro Cidadão. 

Se firmados nestes principios persuadimos a Reuniao, defendendo os nossos 

Direitos, mostramos por isso mesmo que detestamos a doutrina de Machiavel, 

só abraçada por homens ou perversos, ou ignorantes, que pertendem dividir 

para reinar, levando esta perniciosa divisão, não só de Provincia a Provincia, 

mas ainda de Cidadão, a Cidadão. (Reverbero Constitucional Fluminense, 

26/03/1822, nº 20, p. 255) 

A passagem é importantíssima para nós aqui pois nela se encontram, claramente, as 

principais referências teóricas de nossos autores. Tomando por base o desenho institucional de 

Bentham, a instituição do governo civil com a finalidade de preservar a propriedade - e assim 

tranquilidade e segurança - de Locke, a ideia que atribui a liberdade ao governo no qual os 

Cidadãos não temam uns aos outros, de Montesquieu, e finalmente o rechaçado das ideias 

formuladas por Maquiavel, nossos autores indicam qual o caminho político deveria ser seguido. 

Este, partindo do que nos apresentaram os autores cariocas, seria um caminho contrário aos 

 
60 Reverbero Constitucional Fluminense, 08/10/1821, nº 1, p. 49. 
61 Reverbero Constitucional Fluminense, 21/05/1822, nº 28, p. 360; grifos nossos. 



 
 

   
 

valores e práticas revolucionárias dos regimes políticos entendidos como licenciosos e/ou 

anárquicos - como seriam democracia e republicanismo. 

Outra questão fundamental envolvendo a constituição naquele momento era sua 

função de estabelecer uma igualdade entre Brasil e Portugal. A concepção de igualdade que 

norteava nossos autores era basicamente o estabelecimento de uma igualdade de direitos entre 

os países, sobretudo na representação política no congresso soberano e entre os cidadãos de 

ambos os países, apoiada na constituição. Desse modo, a relação entre Brasil e Portugal deveria 

ser pautada na mais perfeita igualdade, sem qualquer permanência de relações coloniais como 

haviam antes da vinda da família real ao Brasil em 1808.62 Abordando a questão os autores 

dizem que “Esperançados na verdadeira sabedoria e igualdade, que rege o Congresso Soberano, 

não se deixárão assustar com os espalhados receios de sujeição, diminuição de forças, 

restabelecimento de Systema Colonial [...]” (Reverbero Constitucional Fluminense, 

15/10/1821, nº 11, p. 40). Assim, os países seriam “reunidos pela Constituição, e pelos vinculos 

liberaes de huma prefeita igualdade com a Mãe Patria, não conhecendo preferencia, que são a 

origem das commoções” (Reverbero Constitucional Fluminense, 05/02/1822, nº 13, p. 173). O 

liberal-constitucionalismo era, novamente, o caminho a ser seguido. A união entre os países 

desejada desde o início de 1821 pelos brasileiros só poderia se manter através de uma ideia 

concreta de igualdade entre Brasil e Portugal. A concretude política naquele momento era 

concebida por Ledo e Barbosa da seguinte forma 

Nesta consideração de igualdade, de que o Brasil não cede, a união só póde 

ser procurada pelo consentimento reciproco, e fundada no interesse reciproco. 

O Brasil, convidado á união por muitas analogias, e antigos habitos, conhece 

as grandes vantagens, que della lhe resultão, para desejala codialmente, com 

tanto que não se degrade de sua dignidade, nem sacrifique seus interesses sem 

reciprocidade. (Reverbero Constitucional Fluminense, 03/09/1822, nº 15, p. 

189) 
Na esteira de toda argumentação que envolve o poder político, o consentimento 

recíproco é apontado nesse contexto como a reciprocidade dos interesses entre os países, o que, 

naturalmente, torna-se um importante apontamento devido ao fato do Brasil ser, naquele 

momento, o principal parceiro comercial de Portugal. Entretanto, como toda relação política 

nas quais as relações, principalmente entre os países, envolvem interesses econômicos, sociais 

e políticos, a relação desencadeou contradições.63 Apesar disto, uma questão que vale ressaltar 

 
62 A vinda da família real ao Brasil em 1808 é interpretada por alguns historiadores como uma 

inversão na relação de poder entre Brasil e Portugal, como se a colônia ganhasse protagonismo 

político e econômico sobre a metrópole (Diaz, 1972; Bastos, 2010). 
63 Como nos ajuda Lúcia Bastos, “Frente a propostas de retomar algumas das antigas restrições, tanto 

políticas quanto econômicas, que tinham limitado o Brasil, como frente a certas iniciativas tomadas 



 
 

   
 

é que os conflitos envolvendo Portugal e o Brasil não levaram, necessariamente e num primeiro 

momento, ao desejo de rompimento político entre os dois. É o que nos mostram Ledo e Barbosa 

quando defendem que 

Nem se diga que a união de Portugal com o Brasil hade durar pouco: hade 

durar pouco, se for mal formada, mas póde durar seculos, se os interesses 

reciprocos forem ajustados com igualdade, excluindo-se todo o espirito de 

dominação de hum Povo sobre o outro; porque ao Brasil sempre hão de 

interessar os portos de Portugal, e a Portugal os do Brasil. (Reverbero 

Constitucional Fluminense, 16/07/1822, nº 8, p. 93) 
Apesar das tensões entre as elites portuguesas e brasileiras, os autores cariocas 

defendiam fortemente a manutenção da união e confraternização entre os países, acusando as 

reinvindicações de rompimento como as de “algum malvado, que affectando zelo pela gloria 

da Constituição, accende o archote da intriga no meio de Cidadãos”, só podendo, tal 

reinvindicação, ser fruto de “[...] algum ignorante, que não pésa os verdadeiros interesses da 

nossa tão necessaria, como bem reconhecida confraternidade”.64 Quando se tornavam 

explicitas as contradições entre Brasil e Portugal os autores não se esquivavam de aborda-las 

em seu jornal, sempre direcionando-as para a conciliação dos interesses 

Se Portugal tão justamente se resente de que o Ministerio do Rio de Janeiro 

mal soffresse que algum cidadão amante da sua Patria advogasse os interesses 

della; por huma rasão identica não levará a mal as observações que qualquer 

pessoa amante do Brasil [...] expozer ao publico, mórmente tendo por fim a 

conciliação dos interesses de ambos aquelles Reinos. Se tudo quanto até aqui 

fica dito prova a divergencia de interesses entre Portugal e o Brasil, e a 

necessidade que há de os conciliar [...] (Reverbero Constitucional 

Fluminense, 01/01/1822, nº 8, p. 109; grifos nossos) 
Como consequência da argumentação que vincula a relação do Brasil com Portugal 

ao caminho da liberdade, visto que seria através das Cortes portuguesas que viria a constituição 

liberal e suas garantias,65 o jornal defende diversas vezes a não ruptura entre os países. Desde 

o final de 1821 a meados de 1822, Ledo e Barbosa são irredutíveis 

[...] no verdadeiro bem da Patria, e com o coração cheio de amor á 

Constituição, e á verdadeira igualdade, que ella deve produzir, gritar resoluto 

= não quero = seremos Livres, seremos Concidadãos, seremos Patriotas, 

seremos Portuguezes, estabelecendo eternas (por isso mesmo que justas) 

relações entre o velho, e o novo Mundo, entre os nossos Irmãos de Portugal, 

e do Brasil. (Reverbero Constitucional Fluminense, 26/03/1822, nº 20, p. 256; 

grifos nossos) 
Para finalizar a exposição da defesa da união, a passagem que talvez melhor 

exemplifique a defesa dos autores pode ser encontrada em um contexto no qual os mesmos 

 
pelas Cortes, que demonstravam o intuito de fazer prevalecer a parte europeia do Império, um clima de 

crescente animosidade estabeleceu-se entre portugueses e brasileiros [...]” (2010, p. 11). 
64 Reverbero Constitucional Fluminense, 15/10/1821, nº 3, p. 48; grifos nossos. 
65 Carvalho, Bastos, Basile, 2012. 



 
 

   
 

concordam com as ideias de outro redator sobre a afirmação da unidade e indivisibilidade do 

Império luso-brasileiro. Nossos autores endossam a ideia de que o desejo era 

a unidade e indivisibilidade do Imperio Portuguez, e de adhesão ás Cortes, 

esperando que este Soberano Congresso regulasse de fórma, que Brasileiros, 

e Europeos fizessemos huma só Familia, com igualdade em Direitos; e que 

para sempre se obliterasse a infame characteristica differencial de Colonias, e 

Metrópoli em todo o Imperio hum, e indivisivel. (Reverbero Constitucional 

Fluminense, 09/04/1822, nº 22, p. 270) 
A passagem é fundamental pois nos mostra o entendimento político de nossos 

autores acerca da união entre os países naquele momento. Com a vinda da família real ao Brasil, 

em 1808, e todo o desenvolvimento que a coroa trazia consigo, o Brasil abandonava o status de 

colônia, sobretudo no entendimento das elites brasileiras que, possuindo este entendimento, 

advogavam que as relações entre colônia e metrópole deviam ser transformadas, pois a 

exclusividade do comércio, por exemplo, fortaleceria o desejo independentista das primeiras 

em relação as segundas. Utilizando como análise tudo que foi apresentado até aqui nos parece 

plausível conceber que uma das frentes de reinvindicação girava em torno, então, de políticas 

econômicas liberais voltadas ao livre-comércio.66 Dessa forma, configurava-se um projeto 

político de aliança entre Brasil e Portugal na construção de um grande império único e 

indivisível, proposto fundamentalmente para e pelas elites.67 

Como bem demarcavam, a união entre os países só poderia ser consolidada a partir 

de uma “perfeita igualdade de Direitos; em quanto estes se não equilibrarem não podemos 

colher os fructos de huma Sabia Constituição, nem dormir seguros, e contentes á sombra da 

Arvore, que plantámos” (Reverbero Constitucional Fluminense, 19/03/1822, nº 19, p. 242). O 

que, de fato, naquele momento, não acontecia. Segundo Ledo e Barbosa, a grande associação 

nacional de que o Brasil havia sido convidado na verdade não colocaria este em pé de igualdade 

com Portugal, perpetuando uma relação de colonização, sendo necessária uma assembleia 

brasílica “a fim de tratarmos por nós mesmos, e sob os auspicios de hum Liberal Regente e 

Defensor, a Constituição do Brasil, condemnado em Lisboa aos ferros da antiga escravidão68 

colonial” (Reverbero Constitucional Fluminense, 20/08/1822, nº 13, p. 152; grifos nossos). A 

ruptura entre os países, como consequência das ações arbitrárias das Cortes portuguesas, é de 

suma importância para o entendimento do processo, visto que os acontecimentos mudaram os 

desejos políticos do Brasil em relação à sua antiga metrópole. Até meados de 1822 o desejo não 

 
66 Reverbero Constitucional Fluminense, 05/03/1822, nº 17, p. 214. Sobre a presença da economia 

política clássica no Reverbero ver 03/09/1822, nº 15, p. 179. 
67 Acrescentar o contexto da revolução do porto e sua importância para o Brasil logo depois 
68 destacar de novo 



 
 

   
 

era de ruptura, mas de consolidação e união. Em resumo, os autores cariocas esclarecem a 

questão apontando que 

[...] nenhum [Brasileiro] exclamou tambem: separemos-nos da Mãe Patria; 

mas o caprixo de alguns Deputados nas Cortes de Lisboa tem-nos 

grandemente aproximado de hum termo, em que os Brasileiros todos 

grittaremos unanimes; temos Patria, temos Constituição, temos Rey, e 

bastante denodo para deffendermos a nossa Liberdade, para conservarmos as 

nossas Leis, e a nossa Politica gloriosa Representação Nacional. (Reverbero 

Constitucional Fluminense, 03/09/1822, nº 15, p. 182) 
A passagem, bastante clara e direta, nos mostra o contexto da época. Os escritos do 

período mais turbulento de 1822 se utilizam do ideário de igualdade, inicialmente usado para a 

defesa da união entre os países, para apontar a não concretização da igualdade nos direitos, 

interesses e reciprocidade.69 Denunciando a falta de representação dos interesses políticos dos 

cidadãos pelos deputados, exigindo novos para representa-los no congresso, os autores lembram 

que este deveria ser o lugar onde a causa seria tratada com base na igualdade de direitos entre 

os países, o que não acontecia.70 Nos escritos finais de 1822 os autores do Reverbero se voltam 

ao tema da segurança da pátria, vinculando esta diretamente à segurança do Cidadão. Em 

determinado momento eles apontam que 

Quando a Patria se considera em perigo não pode o Cidadão acreditar-se em 

segurança; e se da deffesa daquella nasce a tranquillidade deste, não há 

sacrificio por mais penezo que seja, que elle não deva empreender em sua 

propria utilidade. Somos Sociais para que os comodos da vida nos sejão 

facilitados, e cada hum com o seo pouco concorrendo para o bem do grande 

Todo, desempenha as funcções de Cidadão, e de Patriota tendo parte na 

prosperidade da Patria com a prestação com que concorre á sua deffeza. 

(Reverbero Constitucional Fluminense, 01/10/1822, nº 19, p. 234) 
O cidadão naquele contexto, portanto, era fundamental para o sucesso do separatismo, pois 

além da responsabilidade de todo bom cidadão ilustrar, dirigir e ensinar o povo, era preciso 

internalizar que “o mais interessante dos negocios humanos geral, e individualmente 

considerado, he a formação do Corpo que nos vai constituir em Nação Soberana, livre, e 

Independente”.71 Escritos posteriores à independência nos traduzem a consolidação da ideia de 

separatismo, pois segundo eles a separação da América seria fruto da “Natureza, e a Natureza 

nada faz debalde. Nada he mais proprio para nutrir em nossos coraçaõ sentimentos de 

Liberdade, e para dispertar-nos ideas de Independencia, do que o fertil Sólo que pisamos [...]”.72 

Utilizando-se das características físicas do Brasil, Ledo e Barbosa embasam a independência 

como um processo natural de um país que seria por natureza livre, no qual “não póde haver se 

não Liberdade”.73 (
Falta explicitar quais são os termos do constitucionalismo, ie, a monarquia, os poderes etc. 

na linha do que disse sobre liberdade de expressão, quais são objetivamente eos dieritos? Se não tiver claro no 

jornal, indicar que não está claro e levantar hipótese da revolução do porto.) 

 
69 marcar mais, destacar isso 
70 Reverbero Constitucional Fluminense, 28/05/1822, nº 1, p. 11. 
71 Reverbero Constitucional Fluminense, 23/07/1822, nº 9, p. 109. 
72 Reverbero Constituição Fluminense, 17/09/1822, nº 17, p. 217. 
73 Reverbero Constituição Fluminense, 17/09/1822, nº 17, p. 217. 



 
 

   
 

Em um contexto no qual se discutia a permanência dos laços entre Brasil e Portugal, os autores 

explicam que 

vale mais pertencermos á huma Monarquia Constitucional, em que há centro 

e limites aos diversos poderes, que constituem o Governo, do que 

abandonarmo-nos aos delirios de huma Democracia absoluta, que não pode 

permanecer por muitos annos em hum Paiz extensissimo como he o Brasil [...] 

(Reverbero Constitucional Fluminense, 15/10/1821, nº 3, p. 49) 
A ideia de democracia era rechaçada pelos autores do jornal visto que o regime era 

entendido como anárquico e/ou licencioso devido aos seus princípios fundamentais de liberdade 

e igualdade absolutos. A monarquia constitucional, por sua vez, estabeleceria a centralidade e 

os limites do regime, possibilitando o equilíbrio dos poderes, o fim do despotismo e a garantia 

dos direitos individuais através da constituição. Uma vez estabelecida a constituição do Estado, 

os Cidadãos não deveriam se recusar a intervir nos assuntos públicos, pois “se esta 

[Constituição] proclamou Liberdade, Igualdade, e Confraternidade ninguem se deve recolher a 

silencio, porque elle he sem duvida hum crime”,74 esclarecendo que para além do desenho 

institucional do regime a garantia dos direitos individuais possibilitaria a cidadania. É 

importante frisar, no entanto, que a participação do indivíduo era circunscrita às leis formuladas 

pelo poder político, possuindo limites que não permitiam ações e práticas que as extrapolassem, 

como as revolucionárias. Democracia e republicanismo aqui são entendidos como sinônimos, 

regimes no quais tumultos, convulsões, anarquia e despotismo eram característicos. A forma de 

governo republicana, atacada pelos cariocas, é constituída pela constante participação social e 

política dos Cidadãos, possuindo como princípios fundamentais a liberdade e a igualdade, 

entendidas como irrestritas. Para além de menções às repúblicas romana e americana,75 

acreditamos que a passagem que melhor sintetiza a concepção de nossos autores em relação a 

república se torna evidente quando, refletindo sobre a revolução francesa, nossos autores 

apontam que os revolucionários “quizerão ser livres, e forão licenciozos [...] quizerão em fim 

consolidar huma Republica eterna, e se reduzirão á desenfreada anarquia, da qual evadirão para 

o Despotismo Militar [...]”.76 A ideia que sustenta os argumentos contrários à república é o 

caráter anárquico e licencioso do regime, visto que a participação popular é vista como irrestrita. 

Dessa forma, era preciso que inclusive a virtude do regime fosse direcionada 

politicamente, pois “A Liberdade sem virtude, degenera em licencia, e cedo ou tarde, em 

Anarquia, peior que o despotismo”.77 A passagem é politicamente importante para nós porque 

 
74 Reverbero Constitucional Fluminense, 08/01/1822, nº 9, p. 115. 
75 Elas foram apenas mencionadas, sem muitas explanações sobre suas características. Sobre a romana 

ver 06/08/1822, nº 11, p. 130-131; para a americana ver 01/10/ 1822, nº 19, p. 243. 
76 Reverbero Constitucional Fluminense, 06/08/1822, nº 11, p. 129. 
77 Reverbero Constitucional Fluminense, 15/12/1821, nº 7, p. 90. 



 
 

   
 

o despotismo seria menos pior que o republicanismo ou a democracia, entendidos como 

licenciosos e/ou anárquicos onde ideias igualitárias seriam efetivas. Aqui, prefere-se estar em 

um regime despótico, como a monarquia absoluta o era, ao invés de construir um governo 

republicano e/ou democrático, entendidos como politicamente piores. Discorrendo novamente 

sobre o processo revolucionário francês, Ledo e Barbosa apontam que “vós nos gritaes aos 

ouvidos da razão, que antes viver em Constantinópla, ou Ispahan, do que em Pariz na epoca 

desastroza de sua Liberdade, e igualdade absoluta”.78 Assim, os escritos não eram somente 

contrários à república, mas aos princípios políticos igualitários, como também o eram da 

democracia. A postura contrária aos regimes acima apontados nos parece bastante similar ao 

que Edmund Burke advoga em seus escritos, principalmente em seu texto Reflexões sobre a 

revolução na França (2014). Apresentando sua posição sobre a igualdade política e defendendo 

o que na verdade os partidários desta pretendem, Burke aponta que 

aqueles que tentam nivelar nunca igualam. Em todas as sociedades, 

consistindo em várias categorias de cidadãos, é preciso que alguma delas 

predomine. Os niveladores, portanto, somente alteram e pervertem a ordem 

natural das coisas, sobrecarregando o edifício social ao suspender o que a 

solidez da estrutura requer seja posto no chão. (BURKE, 2014, p. 70) 

Burke nos mostra, através das linhas acima, seu entendimento acerca da 

desigualdade natural entre os indivíduos e, consequentemente, da legitimidade que se revestem 

aqueles que estão no topo da estrutura social e política. A desigualdade entendida por Burke 

como natural estrutura a sociedade, não sendo desejado que se subverta a ordem vigente, pois 

“a simples ideia de criar um novo governo é suficiente para encher-nos de repulsa e horror” 

(Burke, 2014, p. 53). Se proposições de mudança - e não de rupturas - da ordem política já 

causam “repulsa e horror” a Burke, o mesmo se destaca pelas duras críticas aos processos 

revolucionários, sobretudo o francês de 1789. Discorrendo sobre a violação dos revolucionários 

jacobinos com as heranças da tradição,79 Burke caracteriza a revolução francesa como aquela 

que teve suas 

Leis viradas de cabeça para baixo; tribunais subvertidos; indústria sem vigor; 

comércio agonizante; impostos sonegados e, ainda assim, o povo 

empobrecido; uma Igreja saqueada sem o que o Estado obtivesse alívio com 

 
78 Reverbero Constitucional Fluminense, 06/08/1822, nº 11, p. 129. 
79 “O povo da Inglaterra não vai macaquear as modas que nunca experimentamos; nem voltar àquelas 

que, por experiência, achou daninhas. Ele olha para sucessão hereditária legal de sua coroa como um 

de seus direitos, não como um de seus erros; como um benefício, não como um agravo; como uma 

segurança para a sua liberdade, não como um símbolo de servidão. Ele olha para a estrutura de seu 

Estado, tal como existe, como sendo de valor inestimável; e concebem a inalterada sucessão da Coroa 

como promessa da estabilidade e perpetuidade de todos os demais membros de nossa Constituição” 

(Burke, 2014, p. 48). 



 
 

   
 

isso; anarquia civil e militar transformada em constituição do reino; tudo que 

era humano e divino sacrificado [...] (Burke, 2014, p. 60-61) 

A narrativa construída por Burke desqualifica a revolução e os revolucionários, 

visto que “uma revolução insurrecional como essa significa, por si mesma, desordem e 

destruição. Quanto aos revolucionários, não passariam de agitadores dogmáticos, desprovidos 

da clarividência da prudência e do respeito às tradições herdadas de um passado remoto” 

(Souza, 2016, p. 366). Uma questão fundamental para nós aqui é o entendimento do irlandês 

em relação aos valores e princípios da revolução francesa – liberdade, igualdade e fraternidade 

– que, para ele, eram conceitos abstratos que não possuíam significação objetiva. Segundo 

Burke, “são as circunstâncias [...] que, na realidade, dão a todo princípio político sua cor própria 

e seu efeito particular. São as circunstâncias que fazem com que qualquer sistema civil e político 

seja benéfico ou nocivo à humanidade” (2014, p. 29-30). Utilizando a premissa das 

circunstâncias para atacar os valores da revolução francesa, Burke defende que “falando em 

abstrato, o governo, assim como a liberdade, é bom [...] iria eu cumprimentar um assaltante e 

assassino que tenha fugido da prisão, por ter readquirido seus direitos naturais?” (2014, p. 30). 

Assim, utilizar ideias, princípios e valores abstratos para romper com as tradições, estruturas e 

garantias consolidadas é um perigo para Burke, que, em decorrência deste entendimento, 

advoga a monarquia constitucional para o contexto inglês, sendo contrário aos regimes 

republicanos e democráticos. Sobre este último o irlandês dispara que “uma perfeita democracia 

é, portanto, a coisa mais vergonhosa do mundo. Sendo a mais vergonhosa, é também a mais 

temível” (2014, p. 112). 

O caráter moderado de nossos autores se encontra, a partir da exposição acima, 

circunscrito ao conservadorismo político formulado por Edmund Burke. Princípios liberais 

somados aos argumentos conservadores nos apontam, desse modo, a propagação por parte de 

Ledo e Barbosa de um liberalismo conservador. O entendimento é de extrema importância pois 

acreditamos que são os princípios políticos advogados pelos autores cariocas, baseados no 

liberalismo clássico de Locke e no conservadorismo de Burke, que possibilitam a defesa do 

regime monárquico constitucional. Se há defesa dos direitos naturais, do pacto social e da 

constitucionalização do regime, e, simultaneamente, duras críticas aos regimes nos quais não 

houvessem centralidade e limite, a monarquia constitucional surge como o único projeto 

político viável. Em decorrência disto a liberdade advogada é circunscrita às questões 

constitucionais mais moderadas, rechaçando ideias e práticas revolucionárias que extrapolem 

estes limites, ou seja, que fossem democráticas e igualitárias. A falta de menção direta à 

escravização de pessoas negras dificulta o apontamento preciso se a escravidão se enquadra 



 
 

   
 

aqui, mas, até mesmo pelo que não é dito, torna-se plausível conceber que ideias e revoltas 

abolicionistas podiam ser um dos alvos da concepção conservadora de nossos autores. 

É entre os primeiros escritos de 1822 que melhor podemos compreender a figura 

do rei no regime monárquico reformulado. Em um debate sobre o papel dos reis, transcrevendo 

o texto do Correio Brasiliense, os autores do Reverbero defendem que “o poder Real deve ser 

sempre o moderador, o arbitro, o fiscal dos outros poderes: só assim póde a machina conservar 

o seu justo equilibrio [...]”.80 Nessa primeira explanação, tendo por base o pensamento político 

de Benjamin Constant,81 podemos perceber que a figura do rei é formulada de maneira diferente 

em um regime constitucional. Se no absolutismo o rei tudo podia, sendo ele próprio a lei, no 

regime monárquico constitucional ele não teria mais poderes absolutos, ficando agora 

circunscrito às leis e funções estabelecidas pela constituição do Estado, feitas por outro poder - 

o legislativo. A valorização e o apoio à monarquia constitucional podem ser encontrados em 

diversos escritos durante o período da independência, pois “nós amamos a liberdade, mas 

aquella liberdade que reúne as vantagens da virtude, das luzes philantropicas, dos sentimentos 

religiosos, e da Dignidade Real”.82 

A figura de Pedro I é particularmente importante para a mudança política em prol 

da independência, visto que a manutenção da monarquia era o verdadeiro projeto daquele 

momento, tornando-a apenas constitucionalizada. A legitimidade que envolveria a figura do rei, 

então, era importante, pois “a maior gloria que póde ter todo o homem amante do Brasil he 

haver concorrido com suas luzes, com seus bons desejos, e com o seu voto soberano para fundar 

o Throno de seus proprios Reis”.83 O príncipe regente aqui deixado por João VI havia 

conquistado a confiança daqueles que simpatizavam com a ideia da independência, sendo 

apontado como o facilitador de um possível processo de emancipação em virtude de sua 

devoção ao bem geral,84 além de representar a centralidade do poder que fazia da monarquia 

um regime menos violento em sua consolidação.85 

 Para finalizar, os escritos de meados de 1822 se inserem no bojo dos debates acerca 

da forma de governo que se escolheria para o novo país independente. A intensificação das 

 
80 Reverbero Constitucional Fluminense, 26/02/1822, nº 16, p. 206. 
81 Benjamin Constant é citado algumas vezes no jornal, sobretudo quando se defende a monarquia 

constitucional, baseando as formulações em sua ideia de poder judiciário que deveria arbitrar os 

demais poderes, sendo incorporado aqui no Brasil como poder moderador. Para a discussão de Ledo e 

Barbosa ver 06/08/1822, nº 11, p. 130. 
82 Reverbero Constitucional Fluminense, 26/02/1822, nº 16, p. 206. 

83 Reverbero Constitucional Fluminense, 23/07/1822, nº 9, p. 109. 

84 Reverbero Constitucional Fluminense, 04/06/1822, nº 2, p. 19. 
85 Reverbero Constitucional Fluminense, 17/09/1822, nº 17, p. 216. 



 
 

   
 

contradições que envolviam Brasil e Portugal impulsionou a entrada do separatismo na ordem 

do dia, além radicalizar a disputa política em torno da constituição e seus princípios basilares. 

A orientação política do Reverbero continuava a mesma 

sem Constituição, (e nesta sem huã justa Declaração dos Direitos do Homem) 

não há Liberdade Social, mas só Independencia natural que conduz á 

Anarchia; Sem Leis o Governo não he mais que Dispotismo; os males do 

Corpo Social tem o seu remedio nas Leis Liberaes. (Reverbero Constitucional 

Fluminense, 27/08/1822, nº 14, p. 172) 

Qualquer processo político que pudesse degenerar em anarquia e/ou despotismo era 

prontamente rechaçado pelos autores cariocas. A orientação, desse modo, era de que a 

constituição da futura nação emancipada fosse liberal, com justa declaração dos direitos do 

homem e fiel à figura do monarca – que garantiria o equilíbrio do regime. A forma de governo 

republicana era entendida como perigosa ao ordenamento do regime político, visto que “em um 

Governo Republicano, a rasão do Povo he a garantia da Ordem; e a rasão do Povo deve formar-

se e asazoar-se pela actividade”.86 O exemplo mobilizado para mostrar o perigo da forma 

republicana de governo, e, consequentemente a instauração de um governo popular, é o 

processo revolucionário francês. O argumento é que o medo da monarquia os levou a forma 

republicana de governo, gerando igualmente o medo pelo poder popular, resultando no 

surgimento de Bonaparte, rechaçado pelo jornal por ser um rei absolutista.87 Comparando as 

formas de governo e suas respectivas correspondências políticas aponta-se que “Os Magistrados 

em huma Republica honrão-se honrando no Povo a fonte da sua authoridade: os Cidadãos de 

huma Monarchia Constitucional honrão-se honrando no Rei o Protector e Defensor da 

Nação”.88 

 

 
86 Reverbero Constitucional Fluminense, 30/07/1822, nº 10, p. 122. 
87 Reverbero Constitucional Fluminense, 30/07/1822, nº 10, p. 123. 
88 Reverbero Constitucional Fluminense, 30/07/1822, nº 10, p. 123. 



 
 

   
 

CONCLUSÃO 

Uma questão que salta aos olhos, levando em conta tudo que já foi apresentado, é o uso da 

escravidão para referenciar relações de dominação, mas que em momento nenhum fizeram referência as 

relações de dominação envolvendo as pessoas negras escravizadas. A retórica da escravidão é 

mobilizada em relação à dois contextos basicamente: ao arbítrio de um regime no qual não haveria 

constituição e sobre a relação de colonização de Portugal com o Brasil. Uma passagem que elucida o 

uso da retórica da escravidão para denunciar a arbitrariedade é a seguinte 

devemos querer huma Constituição, nem o poder arbitrario póde assegurar a 

felicidade e a vida dos Reis. A sua felicidade não póde ándar annexa com a 

desgraça dos Vassallos, e a escravidão he a maior das desgraças: a sua vida 

não póde estar segura senão quando o amor dos Vassallos levanta muros de 

corações em torno delles, e a escravidão não produz senão desconfiança, e 

receios. (Reverbero Constitucional Fluminense, 15/09/1821, nº 1, p. 8) 

Assim, o caminho mais seguro ao fim da arbitrariedade seria a formulação de uma 

constituição, pondo fim as desconfianças e receios dos indivíduos que faziam parte daquela sociedade. 

A escravidão também era mobilizada para fortalecer o desejo da união do Brasil com Portugal, ficando 

claro quando se defende “tambem quero ser livre, porque também gêmo na escravidão; meus filhos 

também são Portuguezes, e eu serei o primeiro annel da cadêa brilhante, que se principiára no Doiro” 

(Reverbero Constitucional Fluminense, 15/10/1821, nº 3, p. 47; grifos nossos). Usada também em prol 

da defesa da monarquia e da constituição liberal, a escravidão aparece da seguinte maneira: “Não resta 

pois outro recurso senão a encorporação da Monarquia Portugueza debaixo de huma Constituição 

Liberal. Desta arte livra-se a Provincia da mais funesta das escravidões, que he a anarquia [...]”.89 Essas 

passagens são de extrema importância pois nos mostram que a linguagem da escravidão não era em 

relação àquela da qual sofriam as pessoas negras, mas sim ao regime no qual os princípios do 

liberalismo, a centralidade e os limites da monarquia constitucional não fossem basilares. É um pouco 

a ideia que se passa quando os autores apontam para a desvantagem de Portugal por manter o Brasil 

subjugado a ele, pois 

o Brasil fará a grandeza e a Felicidade de Portugal; e a sua escravidão não lhe 

produzirá vantagem alguma real: sirva-lhes de prova os 300 annos passados: 

o Brasil era avarentamente guardado, e Portugal nunca deixou de ser 

considerado na Europa como Potencia de segunda Classe [...] (Reverbero 

Constitucional Fluminense, 08/01/1822, nº 9, p. 118) 
Desse modo, a linguagem da escravidão se referia em grande medida de fato as relações de 

dominação, mas de Portugal em relação ao Brasil, que claro, também afetavam as camadas médias e 

altas que residiam aqui no Brasil, vide o protagonismo do debate acerca da liberdade de imprensa no 

reverbero.90 No entanto, é preciso ressaltar que os autores jamais fizeram referência à escravização das 

pessoas negras, o que, consequentemente, não os faziam mobilizar suas bases teórica em prol da abolição 

 
89 Reverbero Constitucional Fluminense (15/02/1822, nº 13, p. 167; grifos nossos). 
90 (BASTOS, 2012, p. 57-58). 



 
 

   
 

da escravatura naquele momento. Em determinado momento, com vistas a independência, os autores 

apontam para o projeto independentista ressaltando a figura de Pedro I da seguinte maneira 

a Europa há de vêr quebrado o grilhão fraternal com que o Ultra Despotismo 

dos pertendidos vingadores dos males do antigo Despotismo querião 

escravizar-nos. Nós vamos tomar medidas para o estabelecimento da nossa 

Brasilica Antonomia [...] Elle foi o primeiro a proclamar a nossa Liberdade 

Civil. Não, não, não: o Principe não quer a nossa escravidão, he infinitamente 

incapaz de conceber este projeto anti-Liberal (Reverbero Constitucional 

Fluminense, 28/03/1822, nº 1, p. 13; grifos nossos) 

A passagem é fundamental para nós pois nela se defende nitidamente a independência 

como principal meio de livrar o Brasil dos grilhões do antigo sistema despótico que escravizada o país, 

sobretudo por causa da intransigência pela qual Portugal tratava o Brasil em meados de 1822. Ela 

também é interessante porque aponta abertamente para a escravidão como um projeto antiliberal, o que, 

obviamente, se entendermos por escravidão qualquer sistema social, político e econômico, no qual seres 

humanos são dominados, tanto psicológica como fisicamente por outros seres humanos, de fato trata-se 

de um projeto contrário as ideias fundamentais do liberalismo. 

O problema aparece quando, partindo dessa concepção, notamos que em nenhum momento 

aquelas ideias liberais foram utilizadas para a abolição da escravatura de pessoas negras, mas sim para 

a garantias dos direitos das pessoas que, naquele momento, eram passiveis de possuírem direitos. E o 

que mais chama atenção é que a ausência de referência à escravidão de pessoas negras, e 

consequentemente, a não mobilização daquelas ideias para o fim do regime escravista parece ter sido 

consciente. Comentários acerca do comércio de escravos,91 dos escravos como parte da população,92 de 

pessoas livres93 e de homens de cor94 são indícios de que aquela realidade não era estranha aos autores 

do periódico, sendo uma escolha negligenciar aquele processo de desumanização. 

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclus

ãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclu

sãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConcl

usãoConclusãoConclusão. 

 
91 Para os comentários ver (Reverbero Constitucional Fluminense, 01/10/1821, nº 2, p. 15-23). 
92 Para os comentários ver (Reverbero Constitucional Fluminense, 16/07/1822, nº 8, p. 93). 
93 Para os comentários ver (Reverbero Constitucional Fluminense, 22/01/1822, nº 11, p. 144). 
94 Para os comentários ver (Reverbero Constitucional Fluminense, 02/04/1822, nº 21, p. 257-265). 
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