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A Revolução Haitiana (1791 – 1804) foi um acontecimento único em suas 

múltiplas facetas, sendo ao mesmo tempo uma revolução que buscava a liberdade de 

uma colônia perante sua metrópole e uma busca feroz de seu povo por sua própria 

liberdade. Sendo ela conduzida inteiramente por escravizados, tal evento se tornou 

símbolo de um mundo escravocrata, dando a uns uma possibilidade de obtenção de 

liberdade e alimento à esperança, para outros esta mesma revolução representa a 

possibilidade de sérias perdas, inclusive de sua própria vida o que gerou entre este 

grupo um medo generalizado que movimento semelhante ocorresse em suas próprias 

senzalas. 

Neste trabalho analisaremos um trecho do periódico Aurora Fluminense 

editado por um dos mais influentes membros do grupo político nomeado de Moderados, 

Evaristo da Veiga. Na tentativa de compreender como este agente histórico manipulava 

as informações e o próprio medo de uma possível revolução a ser realizada por 

escravizados, libertos e simpatizantes. A existência de uma sociedade secreta acusada  

de disseminar as "Doutrinas Haitianas” em pleno Rio de Janeiro do século XIX e o que 

consideramos mais importante, criar na sociedade a sensação de envolvimento direto de 

outros grupos políticos nesta agremiação e até mesmo do próprio governo. 

Desta forma a metodologia que será utilizada é a de pesquisa bibliográfica e 

documental. Será analisado o periódico Aurora Fluminense, utilizando como 

embasamento os estudos de Heloisa de Faria Cruz e Maria Rosário da Cunha Peixoto 

(CRUZ; PEIXOTO, 2007) e de Marco Morel (MOREL, 2003), buscando compreender  

a função social e o papel desenvolvido por este jornal periódico do período oitocentista. 
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O Haiti foi à primeira republica na latino-americana a conseguir sua 

independência perante sua metrópole e em um único processo adquiriu 

também a abolição da escravatura, uma luta travada inteiramente por negros, o 

que torna a revolução Haitiana um movimento único e que teve fortes 

repercussões em todo mundo escravocrata. 

A revolução Haitiana mostrou aos senhores proprietários de negros 

escravizados da América que os conflitos internos poderiam trazer a eles uma 

situação semelhante à do Haiti. Para evitar que houvesse uma destruição do 

sistema colonialista e escravocrata, esses senhores endureceram as leis 

escravistas, como também diminuíram a tolerância perante homens de cor 

libertos e aumentaram a violência e os mecanismos de coerção aplicados 

contra os negros cativos. 

No Brasil não foi diferente, o medo esteve presente na classe 

senhorial escravista após a revolução de São Domingos. Como mostra Celia 

Azevedo os grandes senhores de escravos não possuíam nada, se não o próprio 

temor: 

 
Ora, perguntavam-se alguns assustados grandes homens que 
viviam no Brasil de então, se em São Domingos os negros 
finalmente conseguiram o que sempre estiveram tentando fazer, 
isto é, subverter a ordem e acabar de vez com a tranquilidade dos 
ricos proprietários, por que não se repetiria o mesmo aqui? 
Garantias de que o Brasil seria diferente de outros países 
escravistas, uma espécie de país abençoado por Deus, não havia 
nenhuma (AZEVEDO, 2004, p. 29). 
 

A classe senhorial tinha razões em estarem temerosos, pois a 

revolução, que antes ocorrerá no Haiti, nunca estivera tão próxima ao Brasil 

quanto nos anos imediatamente posteriores à independência da ilha. Em 1814 

há relatos de que escravos cativos e libertos falavam abertamente sobre o 

ocorrido no país do Caribe e denunciavam seus senhores, numa clara 

referência ao evento, escravos diziam: “Liberdade! Viva os negros e seu rei!” e 

“Morte aos brancos e mulatos” (GOMES; SOARES, 2002, p. 136-137). 

O temor e o oportunismo se mostraram presentes nos momentos que 

sucederam a revolução ocorrida na ilha. A ferocidade com que acontecia os 
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embates entre ex- escravizados e franceses, diretamente associado com a alta 

do preço do açúcar, as elites brasileiras viram então uma oportunidade em 

aumentar suas exportações, havendo assim a necessidade de aumentar a 

quantidade de escravizados em seus engenhos de produção de açúcar. A 

contrariedade dos fatos, onde apesar do medo de uma insurreição escrava em 

solo brasileiro e a necessidade do aumento da produção em que se baseava 

unicamente por meio de mão-de-obra cativa, trouxe à luz debates em que 

buscavam a união da classe senhorial do Brasil, como podemos notar nos 

trechos da fala de Andrada e Silva, o patriarca da independência do Brasil: 

 
Pelejemos denotadamente a favor da razão e humanidade e a favor 
de nossos próprios interesses, embora contra vós uive e ronque o 
egoísmo e a vil cobiça, sua perversa indignação e seus 
desentoados gritos sejam para nós novos estímulos de triunfo, 
seguindo a estrada limpa da verdadeira política.” (SILVA, 1988, 
p. 75). 
 

Embora não tenha ocorrido nenhuma revolução negra no Brasil, o 

tema se tornou uma constante nos anos em que sucederam a Revolução 

Haitiana. O assunto era debatido entre todos os grupos sociais em suas 

diferentes ramificações. Os letrados, em sua grande maioria, debatiam as 

consequências de um movimento desse tipo no país.  Os senhores, apesar do 

temor, não abriram mão de aumentar sua produção através da ocupação de 

terras e a compra de mais cativos. Para os escravos, a revolução caribenha 

alentava o sonho de liberdade, uma pequena fagulha de esperança e um 

caminho para sair da escravidão. 

Na imprensa da capital do império, durante o período regencial, é 

possível encontrar fragmentos que nos evidenciam que o medo de uma 

revolução realizada por cativos estava presente. O “medo branco” era 

ressignificado conforme os interesses do corpo editorial do jornal: 

 
A todos consta que as doutrinas Haitianas são aqui pregadas com 
impunidade; que os escravos são aliciados com o engodo da 
liberdade, e concitados por espíritos vertiginosos, nacionais e 
estrangeiros, dentro e fora da Província, para romper nas mesmas 
comoções, de que estão os da Bahia dando funestíssimo exemplo: 
que há na Corte Sociedades secretas que trabalhão 
sistematicamente nesse sentido; que têm cofres para os quais 
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contribui grande número de sócios de cor, livres e cativos; que 
desses cofres saem os subsídios com que se entretêm e 
mantêmemissários, encarregados de propagar doutrinas 
subversivas pelos escravos das fazendas de lavoura, onde se 
introduzem a título de mascates ou pombeiros! Os membros 
dessas Sociedades, e seus fautores, nacionais e estrangeiros, são 
indigitados pela voz pública... e todavia parece que a 
Administração policial da Corte ou tudo ignora, ou estranhamente 
descuidada dorme sobre a cratera do vulcão! E entretanto o 
incêndio já lavra perto da porta! (Aurora Fluminense, no. 1032, 
27 de março de 1835). 
 

Neste pequeno trecho publicado no jornal periódico Aurora 

Fluminense, em 27 de março de 1835, Evaristo da Veiga denúncia a existência 

de uma sociedade secreta responsável pela disseminação de “doutrinas 

Haitianas” entre os negros escravizados, libertos e “homens de cor”, os 

responsáveis segundo o editor chefe do jornal, eram “nacionais e estrangeiro 

dentro e fora da Província”. Podemos concluir que mesmo sem citar 

diretamente o nome dos envolvidos, Evaristo da Veiga incriminava os 

membros de outras facções políticas presentes neste período. Bastante 

influente entre o grupo do Moderados, as acusações feitas por ele se 

mostravam graves, pois não só colocavam em risco todo um regime baseado 

na mão de obra escravizada como também punha em risco a vida de todos. 

O editor chefe, aponta também a forma como o Governo Regencial se 

posiciona perante aquela situação, indignado com a não tomada de 

providencias, Evaristo da Veiga através de analogias tenta evidenciar o tão 

quão o perigo denunciado por ele é real e o tão próximo se situava de toda a 

província, denunciando assim o descuido ou a falta de interesse das

 autoridades com o perigo que os rondavam. 

Durante o período que regencial mais especificamente entre os anos de 1831- 

1836, ano da abdicação de Pedro I e de sua morte respectivamente, 

houveram no Brasil diversas facções políticas que se confrontavam no cenário 

político deste período. Os Restauradores conhecidos como Caramurus, 

defendiam uma centralização do poder na mão do monarca, este grupo 

representavam a volta da monarquia e seu poder absoluto, por consequência 

este grupo era um dos mais atacados por Evaristo da Veiga, também estava 

presente neste cenário político os Exaltados que defendiam uma maior 
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participação popular nas decisões de estado, a liberdade de imprensa e a 

diminuição da desigualdade social e o fim gradual da escravidão. Os 

Moderados, partido cujo o próprio Evaristo da Veiga era membro, por sua vez 

defendiam a centralização do poder na corte e não mais no monarca, 

defendiam também a independência do poder legislativo e judiciário. 

A Revolução do Haiti, seja por seu caráter revolucionário ou pelo fato 

de ter sido realizada inteiramente por escravizados, abalou e causou pânico em 

toda a sociedade escravocrata do período oitocentista e no Brasil não foi 

diferente. O medo e a ganância foram elementos presentes nesta sociedade, 

onde rapidamente todos aprenderam a manipular tais medos na justificativas de 

seus atos ou na busca de disseminar sua visão política e seus planos ideológicos. 

Motivo de medo de uns, e anseio de outros, o fato era que a Revolução 

Haitiana estava presente nos debates do Brasil Regencial, este trabalho não tem 

como objetivo analisar a veracidade ou não da existência de tais sociedades 

secretas, mas sim buscar compreender como uma revolução ocorrida do outro 

lado do atlântico influenciou diretamente na legitimação de discursos e na busca 

da obtenção de novos seguidores de uma perspectiva política em especifico. 
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