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Sumário: Esta pesquisa é um complemento das atividades de um grupo de pesquisa 

chamado “Libertadores de América: Abreu e Lima e a pós-colonialidade”, que a partir de 

estudos históricos e literários da América Latina pós-colonial, José Inácio de Abreu e Lima 

(1794- 1869) é mantido no centro dos estudos com abordagens históricas, literárias e 

culturais. Nela se trata o termo “América Latina”, que foi amplamente utilizado por 

diversos fatores, dependendo da nação ou dos povos que o mencionava. Aos poucos, a 

identidade relacionada ao termo foi se formando e os ideais por trás de uma união desejada 

entre os povos desse lugar são percebidos nas diversas obras de Abreu e Lima, como nos 

jornais analisados “A barca de São Pedro” (1848) e “A arca de Noé”(1833). E são as 

contribuições com a construção de noções e identidade desses povos, que serão analisadas 

neste trabalho.  
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INTRODUÇÃO  
Esta pesquisa possibilita um melhor conhecimento acerca de um personagem tão 

importante para tantos povos de culturas distintas, que permaneceu ativo de várias 

maneiras, seja nas batalhas, seja na disseminação de seus ideais pensados sempre no bem 

comum. Abreu e Lima era pernambucano, viveu numa época em que este Estado era 

protagonista das lutas no Brasil, então tudo que acontecia aí era importante para todo o país 

e, consequentemente, para os demais países, já que Brasil sempre exerceu influências.Foi 

indispensável para poder ter uma visão mais ampla da relação entre as regiões envolvidas. 

Seus escritos não passavam despercebidos pelas autoridades da época. Contudo, por 

diversos motivos, dentre eles o político, não foi lhe dada devida importância no decorrer do 

tempo e, por esse motivo, é praticamente desconhecido nos mais variados níveis da 

educação brasileira. Objetivamos analisar toda ideologia libertária de Abreu e lima contida 

nos seus escritos jornalísticos a fim de identificar primordialmente os aspectos que 

contribuíram com a união e identificação dos povos latino-americanos em seus variados 

sentidos. Também buscamos destacar as influências geradas nas duas colônias que 

perduram até a atualidade através de sua bagagem cultural obtida e disseminada nos 

principais locais onde viveu. Trazer seus escritos do âmbito jornalístico tão diretamente 

ligados ao seu lugar de origem para a pesquisa com a finalidade de torná-los cada vez mais 

conhecidos em Pernambuco. Com essa pesquisa foi possível abranger os estudos já 

existentes sobre Abreu e Lima a partir de uma ótica crítica histórico-cultural e contribuir 

com a aproximação das histórias e culturas de povos latino-americanos que injustamente 

parecem distantes. Abreu e Lima foi muito influente no Brasil, incentivando a Revolução 

de 1817, entre outras manifestações populares e atuou diretamente nas batalhas na América 

Andina ao lado de Bolívar pela independência, sendo considerado nos países envolvidos, 

como Venezuela, um dos grandes heróis independentistas. Através dessas grandes 

atuações, temos a hipótese de ele haver contribuído fortemente para união e identidade do 



 

povo latino-americano nos aspectos ideológicos e políticos, que podem ser identificados 

até nos dias atuais. São essas contribuições e seus aspectos que trataremos nesta pesquisa. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Utilizou-se de seleção dos textos necessários, que tratavam da biografia de Abreu e Lima, 

do contexto e textos de apoio referentes a America Latina. Além disso, houve a 

organização e seleção temática dos materiais seguindo as discussões teóricas originadas 

pela pesquisa e foram feitos vários fichamentos, a fim de deixar registrado tudo o que 

poderia ser útil futuramente nas leituras de outros textos e na escrita dos resultados da 

pesquisa, além de colocar as referências como meio de facilitação. Foram feitas 

posteriormente as leituras e análises críticas dos textos dos jornais nos quais Abreu e Lima 

trabalhou. Por fim, foram analisados outros aspectos que poderiam ser tratados para se 

trabalhar em outras pesquisas, como artigos e trabalho de conclusão de curso a fim de 

enriquecer as pesquisas.. 
 

RESULTADOS  

Através das leituras de obras importantes de Abreu e Lima, como A barca de São Pedro e 

A arca de Noé, foi possível identificar muitos pontos em comum entre elas, além de notar 

grandes influências do General na construção ou do ideário de construção da União e 

Identidade do Latino-americano no que diz respeito, principalmente, ao campo ideológico.  

As duas obras jornalísticas foram escritas na segunda metade do século XIX, com a 

intenção de conscientizar as pessoas e até mesmo os governantes da real situação no Brasil 

e buscar soluções práticas que visassem a um bem comum com base na moralidade cristã 

relacionada a política no sentido ético. As edições estão disponíveis em formato PDF no 

site do Instituto Abreu e Lima. Um ponto importante foi busca pela união política e 

contribuição nas relações entre os países da América Latina expostos no Congresso 

Anfictiônico do Panamá de 1826, o qual foi liderado por seu líder Bolívar. Nele, 

primeiramente, o Brasil não faria parte, mas por sua influência foi pensada sua participação 

e, nele os interesses de união. Essa pretensão pode ser identificada nos dias atuais através 

do MERCOSUL e da busca pela criação do grande bloco socialista sul-americano, o qual é 

bastante questionado atualmente. Este desejo por uma união entre sociedades se expressa 

muito claramente nas ideologias de Abreu e Lima, pois na sua maior obra literária O 

Socialismo, defende a união de uma imensa família, a qual estaria definida pela 

Providencia Divina. Uma das contribuições foi a chegada de ideais socialistas utópicos ao 

Brasil, algo que já era bastante forte na América Espanhola e suas guerras de 

Independência, e que Abreu ajudou a divulgar e influenciou a revolução de 1817 em 

Pernambuco. O socialismo utópico de Abreu e Lima, influenciado pelos pensadores 

europeus, é o que vai servir de base para várias lutas morais e políticas de toda sua vida 

atuante. Todos estes ideais estão explicitados em suas obras como formas de críticas e 

sugestões aos governos e aos cidadãos. Com Abreu e Lima, as ideias políticas se 

mesclavam muito com os ensinamentos cristãos. Segundo ele, a moral cristã e a política 

não podem se desvincular. Essas são características fortes que fazem parte da América 

Latina até nos dias atuais. 

No jornal A barca de São Pedro, o General expressa sua verdadeira intenção sobre a obra: 

 
[...]Profesa os principios liberais do Partido Praieiro, procclamando à face 

do Orbe Cathólico da regeneração do mundo civilisado por meios de 

reformas salutares. E, como os nossos pricípios são os mesmos, como 

desejamos a nossa liberdade civil e política, e a fraternidade de todos os 

homens, qualquer que seja a sua crença, a sua raça ou a sua posição no 



 

globo terraqueo, nenhum outro título nos quadraria melhor do que o 

symbolo do pescador Pedro, Príncipe dos Apóstolos: portanto, a Barca de 

S. Pedro será um periódico popular e polítco para tratar tão somente das 

necessidades do povo, da sua moralidade e de sua civilisação. (25 de maio, 

1848. p1) 
 

No trecho acima, a relação entre as mudanças de cunho socialista, atreladas a sua fé cristã 

estão claras, além de indicar fortemente a noção de unidade que possui, não só latino-

americana, mas de todo o ser humano. Todos esses aspectos mencionados da ideologia 

socialista utópica, da moralidade cristã, e das lutas políticas na América Latina se 

relacionam a noção de identidade e de união desse povo, pois são aspectos visíveis até na 

atualidade e caminham todos para a base do pensamento de Abreu e Lima, a qual visava a 

união desses povos com o intuito de gerar o bem estar econômico e moral dessas nações. 

 

 

DISCUSSÃO  

Esta pesquisa possibilitou um olhar de modo geral sobre a América Latina mais atual para 

enxergar as influências passadas que fazem esse lugar ter a realidade que tem hoje em dia, 

como um povo totalmente ligado direta ou indiretamente ao cristianismo, aos aspectos 

socialistas e a relação tão íntima destas duas esferas: religiosa e política. Pode-se concluir 

que, de fato, a América latina possui muitas diferenças, mas também se encontram em 

diversos momentos, como os que foram tratados aqui, que ficam no plano ideológico e 

político, sobretudo. Percebe-se que as contribuições poderiam ser muito maiores se o 

Brasil tivesse dado a devida importância ao General Abreu e Lima, pois assim, sendo 

menos perseguido e ocultado, haveria muitos escritos a seu respeito e as pesquisas ao seu 

respeito seriam muito mais diversificas e enriquecedoras. A grande problemática sobre a 

história do Brasil e de Pernambuco e seus grandes líderes foi ocultada em virtude de 

diversas divergências, e muitas informações não foram acessadas e por isso, de forma que 

para se analisar as obras escritas pelo General houve algumas limitações. Porém, o mais 

importante é que contribuições foram identificadas e são justamente aquelas que possuem 

certa noção de união e identidade.   

. 

CONCLUSÕES  

Toda a pesquisa foi muito importante para compreender melhor as relações que 

influenciaram o reconhecimento do Brasil e dos brasileiros como latino-americanos nos 

mais diversos aspectos. Além de proporcionar uma melhor noção acerca da história do país 

e sua relação com os demais, tendo como personagem principal um autêntico 

pernambucano que hoje é reconhecido, principalmente na Venezuela, como um herói da 

independência desse país. Muitas pesquisas podem ainda ser exploradas a respeito do 

general, principalmente no que diz respeito a sua vida como escritor, como jornalista que 

tinha características muito próprias. Esta é uma linha não explorada e que, provavelmente, 

dará bons frutos se investigada e analisada. 
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