
 1 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL 

 

 
 

 

 

Joaquín Infante e as independências ibero-americanas:  

uma biografia política 

(versão corrigida) 

 

 

 

 

 

Priscila Ferrer Caraponale 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL 

 

 

 

Joaquín Infante e as independências ibero-americanas:  

uma biografia política 

(versão corrigida) 

 

 

Priscila Ferrer Caraponale 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História 
Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Doutora em História. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. João Paulo Garrido Pimenta 

 

 

São Paulo 

2019 



 3 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na Publicação  
Serviço de Biblioteca e Documentação  

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 
 

 
Caraponale, Priscila  

 C257j                         Joaquín Infante e as independências ibero- 
americanas: uma biografia política /  
Priscila Caraponale ; orientador João Paulo  
Pimenta. - São Paulo, 2019.  
304 f. 
 
 
Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.  
Departamento de História. Área de concentração:  
História Social.  
 
 
1. História da América Latina. I. Pimenta, João  
Paulo , orient. II. Título. 

 
 



                                               UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
                            FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 

ENTREGA DO EXEMPLAR CORRIGIDO DA DISSERTAÇÃO/TESE 

Termo de Ciência e Concordância do (a) orientador (a) 

 

 

Nome do (a) aluno (a): _Priscila Ferrer Caraponale 

Data da defesa: 30/ 08/2019 

Nome do Prof. (a) orientador (a): João Paulo Garrido Pimenta 

 

 

Nos termos da legislação vigente, declaro ESTAR CIENTE do conteúdo deste EXEMPLAR 

CORRIGIDO elaborado em atenção às sugestões dos membros da comissão Julgadora na 

sessão de defesa do trabalho, manifestando-me plenamente favorável ao seu 

encaminhamento e publicação no Portal Digital de Teses da USP.  

 

São Paulo, 28/10/2019 

 

 

___________________________________________________ 
 

                                        (Assinatura do (a) orientador (a) 



 4 

Folha de Aprovação 

 
Nome: CARAPONALE, Priscila Ferrer. 
Título: Joaquín Infante e as independências ibero-americanas: uma biografia política 
 
Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo para obtenção do título de doutora em História Social.  
 
Aprovada em: 30 de agosto de 2019 

 

Banca Examinadora 

Prof. Dr. João Paulo Pimenta                   Instituição: Universidade de São Paulo                           

Julgamento: APROVADA                       Assinatura:   

 

Prof. Dr. Alfredo Ávila                            Instituição: Universidad Nacional Autónoma de       

                                                                  México  

Julgamento: APROVADA                       Assinatura: 

 

Profa. Dra. Andréa Slemian                     Instituição: Universidade Federal de São Paulo 

Julgamento: APROVADA                       Assinatura: 

 

Profa. Dra. Paula Botafogo Caricchio      Instituição: 

Ferreira  

Julgamento: APROVADA                       Assinatura: 

 

Prof. Dr. Rafael de Bivar Marquese         Instituição: Universidade de São Paulo 

Julgamento: APROVADA                       Assinatura:  

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para minha mãe 

 

 

 

 
 
 



 6 

AGRADECIMENTOS 
 

Gostaria de agradecer primeiramente e imensamente ao professor João Paulo Pimenta, 

que segurou minha mão lá no começo deste projeto, em 2014, e não a largou até o final. Seu 

apoio e incentivo foram fundamentais para chegar até aqui. Muito obrigada, João, por ter me 

confiado essa pesquisa e pela parceria! 

Aos queridos professores Alfredo Ávila e Rafael Marquese, que acompanharam os 

desafios da pesquisa e contribuíram, desde a Qualificação, com importantes considerações, 

sugestões e indicações para pensar a trajetória do Infante. À professora Erika Pani, por ter me 

recebido, junto com o professor Ávila, em uma estadia de pesquisa no Colegio de México em 

2017. 

Às queridas professoras Andréa Slemian e Paula Botafogo Ferreira por terem aceito o 

convite de participar da banca e pela disponibilidade para ler o trabalho. Ter o privilégio da 

participação de vocês, mulheres historiadoras incríveis, não é apenas uma inspiração 

profissional como também o importante fortalecimento de um lugar de potência do feminino 

na nossa área. 

Á CAPES, por ter financiado boa parte desta pesquisa por meio da concessão de uma 

bolsa. 

Aos historiadores Ahmed Deidán de la Torre, Alexander Chaparro, Fernanda Bretones 

Lane e Veremundo Carrillo pela facilitação ao acesso à uma série de materiais e documentos 

durante a pesquisa. A ajuda de vocês foi fundamental para o êxito desse trabalho.  

Companheiros de pós Ana Prates, Edú Trota Levati, Lucía Rodríguez Arrillaga, Luis 

Vieira, Marcelo Ferraro, Maria Júlia Neves, Mariana Ferraz Paulino, Nicole Damasceno, Rafael 

Fanni, Santiago Cabrera Hanna e Sheila Virginia Castro, obrigada por povoarem, em muitos 

momentos, essa solitária empreitada que é a pesquisa, pelo imprescindível apoio e, 

principalmente, por me ajudarem a percorrer o caminho de uma maneira tão mais leve e 

divertida. Galera do CarnaMundi-Cotia, foi um enorme prazer foliar com vocês!   

Meu agradecimento aos colegas do LabMundi-USP, onde tive o prazer de acompanhar 

e participar de atividades acadêmicas e discussões, inclusive debater uma versão preliminar 

desta tese, momento fundamental para a guinada do trabalho.  

Todo meu amor aos amigos e amigas pelo amparo durante esse processo, pelos 

encontros poéticos e por compartilharem comigo lindos momentos nessa intensa jornada que é 

a vida: Alequitcho, Alice León, Anahí Lopes, Bianca Zucchi, Bruna Sigmaringa, Camilinha 

Oliveira, Denise Algures, Eduardo Bellotto, Emiliano Martínez (hermano mayor), Fabio Zeri 



 7 

Montes, Fernanda Machiavelli, Fernanda Tulha, Gustavo Lopez, Jay K. E. Garraway, Jerônimo 

Bittencourt, José Williams Diniz Monteiro, Leandro Ferreira, Leticia Panassi Alves, Llorch de 

la Peña, María Graciela León, Maria Helena Felipe de Oliveira, Maria Renata Seixas Brito, 

Martha Kiwi Bertola, Natasha Canuto, Nico Mato (compa), Pepz Vazquez, Raquel Avila, 

Renato Garbanza, Rodrigo Saffuan, Tânia Carlos, Veremundo Carrillo, Vinicius Calderoni e 

Wellington Darwin.  

Um agradecimento especial à minha amiga-irmã de alma Fernanda Bretones Lane, não 

somente pela ajuda imprescindível com material para a tese e dicas maravilhosas, como por 

todo o apoio, parceria e amor. Fê, dez anos depois de nosso maravilhoso encontro em Castellón 

de la nada e seguimos unidas, mesmo quase sempre tão distantes geograficamente. 

Agradeço o precioso incentivo da minha eterna professora e amiga, Ellen Cristine de 

Morais, que desde meus primeiros passos lá no ensino fundamental segue ao meu lado. Á todos 

os professores que passaram pela minha vida, chegar até aqui é o resultado desses tantos 

encontros e trocas que tive o privilégio de vivenciar. 

Meu muito obrigada à Giedre Moura e Magda Soares Modesto pelo espaço de cuidado 

que me ajudou a recupera o fôlego tantas vezes e seguir em frente. 

 À minha família linda, que mesmo eu estando ausente nesse último ano, se fez presente 

me mandando fotos dos sobrinhos e muitas mensagens de amor e carinho. Sou profundamente 

grata aos meus queridos irmãos, Vanessa Ferrer e Marco da Rosa, meu pai Beto Caraponale, 

meu tio Tuka, meus avós Elizia Carpanez, Lucila de Carvalho e Ico Ferrer e a minha mãe da 

vida Elza Valentim.  

Aos meus sobrinhos, Lira Ferrer Feres e João Leão Ferrer Feres, por inundarem minha 

vida de amor. A presença de vocês deixa tudo mais mágico e poderoso. 

E, por último, quero agradecer profundamente a minha mãe, Rita Rosa: sem você eu 

não teria consigo. Muito Obrigada por ser essa mulher incrível!! 

 
 
 
 



 8 

RESUMO 
 
CARAPONALE, Priscila Ferrer. Joaquín Infante e as independências ibero-americanas: uma 
biografia política. 2019. 304 fl. Tese de doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo. 

 
A presente tese apresenta uma biografia política do advogado hispano-cubano, Joaquín Infante, 
por meio de sua trajetória no contexto das independências ibero-americanas que começaram a 
despontar na América após as invasões napoleônicas à península Ibérica, em 1807-1808. Tais 
acontecimentos provocaram uma série de desdobramentos nas colônias ibero-americanas que 
alteraram completamente as relações entre estas e seus respectivos impérios e resultaram, não 
de forma imediata, na independência política da maioria desses territórios coloniais. Joaquín 
Infante esteve em pelo menos cinco importantes quadrantes desse contexto, neles atuando de 
modo contundente. Por meio de sua trajetória política, incluindo suas ações e produção textual, 
pretendeu-se compreender a configuração de um contexto político mais amplo, o das 
independências ibero-americanas. Assim, foi possível aproximar diversos espaços – Capitania 
Geral de Cuba, Venezuela, Nova Granada, Nova Espanha, Espanha e Brasil – para desenhar 
algumas dinâmicas estabelecidas na configuração deste amplo contexto. Acreditamos que a 
biografia política de Joaquín Infante fornece modos concretos e históricos pelos quais tais 
espaços se uniram. Foi no início das conturbações políticas vivenciadas no mundo ibero-
americano que a figura pública de Joaquín Infante aparece: seu nome surge relacionado, como 
um  de seus mentores, a uma conspiração promovida por maçônicos na Capitania Geral de 
Cuba, em 1810, que aspirava o estabelecimento de uma Junta Governativa de cunho 
independentista, tal como estava ocorrendo em outros territórios da América continental. 
Infante foi perseguido pelas autoridades coloniais e acabou se refugiando na convulsa 
Venezuela, onde o rompimento com a administração metropolitana e a instituição de um 
governo autônomo já eram uma realidade. Em terras venezuelanas publicou seu famoso 
Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba (1812), no qual é possível identificar a utilização 
de diversos elementos do ideário racionalista ilustrado para fundamentar um novo desenho de 
Estado em oposição ao poder centralizado das monarquias absolutistas. Em 1814 foi para 
Cartagena das Índias trabalhar como advogado, vivenciando a tentativa dessa localidade na 
constituição de um governo independente; porém com a recuperação do território pelas tropas 
realistas espanholas foi obrigado a fugir. Pouco depois, em 1817, Infante aparece atrelado à 
expedição de liberação da Nova Espanha liderada pelo peninsular Xavier Mina, na qual foi 
nomeado editor do Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana. Capturado pelos 
realistas em 1818, foi enviado ao presídio de Ceuta, na África, juntamente com outros membros 
da fracassada expedição, onde permaneceu encarcerado até 1820. Neste mesmo ano foi 
libertado e se exilou em Cádiz, onde publicou mais um de seus textos. Em 1823 estava no já 
independente México, onde publicou outros dois. Combatente ativo do federalismo mexicano, 
esteve no país até 1825, quando foi para a República da Colômbia, onde permaneceu até a sua 
morte, em 1828.   
 

 
Palavras-chave: independências da América; constitucionalismo; Joaquín Infante.
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ABSTRACT 

This dissertation presents a political biography of the Hispanic-Cuban lawyer, Joaquín Infante, 
through his career in the context of the Ibero-American independence that began to emerge in 
Spanish America after the Napoleonic invasion of the Iberian Peninsula in 1807-1808. Such 
events provoked a series of developments in the Ibero-American colonies that completely 
altered the relations between them and their respective empires, and which resulted—albeit not 
immediately—in the political independence of most of these colonial territories. Joaquín 
Infante was in at least five important quadrants of this context, acting in them in a forceful way. 
The goal of this dissertation is to understand the configuration of a broader political context 
(namely: the Ibero-American independences) through Infante’s political trajectory, including 
his actions and textual production. In doing so, the dissertation brings together several spaces—
the Captaincy General of Cuba, Venezuela, New Granada, New Spain, Spain, and Brazil—and 
sketches the dynamics at play in the configuration of this broad context. Joaquín Infante's 
political biography provides examples of concrete and historical ways in which such spaces 
came together. It was at the beginning of the political upheavals experienced in the Ibero-
American world that Joaquín Infante's public figure appeared: his name appears as one of the 
mentors of a Masons conspiracy in Cuba in 1810 that aspired to the establishment of an 
independentist junta, as was happening in other territories of the continental. He was persecuted 
by the colonial authorities and eventually took refuge in the convoluted Venezuela, where the 
break with the metropolitan administration and the establishment of an autonomous 
government were already a reality. In Venezuelan lands, he published his famous Proyecto de 
Constitución para la Isla de Cuba (1812), in which he uses diverse elements of the 
Enlightenment to propose a new form of State in opposition to the centralized power of the 
absolutist monarchies. In 1814, he went to Cartagena de Indias to work as a lawyer, 
experiencing the attempt of this locality in the constitution of an independent government; but 
when Spain recovered the territory, he was forced to flee. Shortly thereafter, in 1817, Infante 
was involved to the liberation expedition of New Spain led by the peninsular Xavier Mina, in 
which he was appointed editor of the Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana. 
Captured by the royalists in 1818, he was sent to Ceuta prison in Africa, along with other 
members of the failed expedition, where he remained imprisoned until 1820. That same year, 
he was released and exiled to Cadiz, where he published another of his texts. In 1823 he was in 
Mexico (already independent then), where he published two other texts. He stayed in Mexico 
until 1825, where he was na active combatant of Mexican federalism, and then went to the 
Republic of Colombia, where he remained until his death in 1828. 

 

Key-words: American’s independency; constitutionalism, Joaquín Infante. 
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Introdução 

 
Foi no ano de 1810, momento de despontar de novos projetos políticos autonomistas 

nas colônias hispano-americanas, que surgiu, pela primeira vez, a figura pública de Joaquín 

Infante relacionada como um dos mentores de uma suposta conspiração na Capitania Geral de 

Cuba, promovida por maçônicos e que aspirava o estabelecimento de uma Junta governativa de 

caráter independentista na ilha, tal como estava ocorrendo em outros territórios da América 

hispânica continental.1 

Nascido em janeiro de 1775, na parte oriental da ilha, na cidade de Bayamo, Joaquín 

Infante estudou Teologia e Filosofia e depois Direito. Após concluir seus estudos, em 1796, 

passou a exercer a profissão de advogado em sua própria cidade natal, em Santiago de Cuba e 

em Puerto Príncipe, onde se casou em 1805 e, após romper o breve matrimônio, em 1807 foi 

para Havana. Lá trabalhou como agente fiscal da Fazenda e, em 1809, começou a ter dificuldade 

para atuar como advogado devido à problemas com a regulamentação da profissão.2 A partir 

daí, sua vida foi repleta de acontecimentos envolvendo participações nos movimentos 

insurgentes hispano-americanos, perseguições, fugas e prisões, e produções de textos políticos. 

 
1 A documentação referente a este episódio encontra-se no Archivo General de Índias (AGI), em Sevilha, no Fondo 
Ultramar, legajo 113. Por meio desta documentação não é possível afirmar que de fato ocorreu tal conspiração. A 
maioria dos estudos atuais que revisou minuciosamente o processo criminal do evento concorda que os 
manuscritos dão margem a suposições e acusações que não podem ser comprovadas. Nesse sentido, a historiografia 
mais antiga, majoritariamente, corrobora com a versão das autoridades coloniais de que houve uma conspiração 
elaborada por maçons na ilha, em outubro de 1810. Já os trabalhos mais recentes questionam tal afirmação e 
apresentam diferentes hipóteses a esse respeito, conforme veremos mais adiante. Archivo General de Índias (AGI), 
fondo Ultramar, legajo 113, título nombre atribuído: Sublevación y francmasonería en la Habana, fecha: 1810-
1827; BARCIA, M. C. Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana. Matanzas: Ediciones 
Matanzas, 2012, pp. 59-107; _____. “Otra vuelta a la conspiración de Román de la Luz y los avatares de Joaquín 
Infante”. Academia de la Historia de Cuba. Cuba, 2011, s/p.; FERNÁNDEZ ALVARÉZ, J. R. Inicios del 
independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810. Miami: Ediciones Universal, 2018; FERNÁNDEZ 
PIETRO, L. “Una mirada sobre las independencias americanas: el ideário político de Joaquín Infante, de lo local 
a lo continental”. Revista de Índias. vol LXXV, n. 264, pp. 555-570; FERRER, A. Freedom’s mirror – Cuba and 
Haiti in the age of Revolution. New York: New York University, Cambridge University Press, 2014, pp. 262-4; 
FRANCO, J. L. Las conspiraciones de 1810 y 1812. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2010; 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823. Santiago de 
Cuba: Editorial Oriente, 2014, pp. 71-98; KEY-AYALA, S. “Estudio Bibliográfico”. In: SANTOVENIA, E. S. 
Estudio Preliminar. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959, pp. 57-68; _____. “Una Constitución para 
Cuba”. In: TRELLES. C. M. Joaquín Infante, Homenaje a este ilustre bayamés autor del primer Proyecto de 
Constitución para la Isla de Cuba. La Habana: Imprenta “El Siglo XX”, 1930, pp. 23-30; SANTOVENIA, E. S. 
Estudio preliminar... op. cit., pp. 11-51; TRELLES. C. M. Joaquín Infante, Homenaje a este ilustre bayamés autor 
del primer Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba. La Habana: Imprenta “El Siglo XX”, 1930, pp. 04-19.  
2 Puerto Príncipe é uma cidade localizada mais ao centro da ilha e que a partir de 1903 passou a ser denominada 
Camagüey. BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit., 75-6; 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 86-
7.  
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Infante esteve presente ao menos em cinco importantes quadrantes no período das 

independências ibero-americanas, neles atuando de modo contundente, e escreveu ao menos 

quatro textos que foram publicados.3 Seus escritos foram reimpressos em diversas localidades 

do mundo ibero-americano, como ocorreu, por exemplo, em 1822, quando o periódico 

Revérbero Constitucional Fluminense publicou, na cidade do Rio de Janeiro, a tradução de um 

trecho de um dos seus textos com notas comentadas.4 Veremos que sua trajetória se constituí 

em uma típica tessitura mediadora entre diversos níveis de realidade dos processos de 

independência ibero-americanos, permitindo a aproximação de espaços, acontecimentos e 

dimensões históricas, bem como fornecendo matizes entre eles. 

A bibliografia acerca da vida de Joaquín Infante é bastante escassa. Dentro deste 

conjunto, a maioria das obras evoca parcelas específicas de sua atuação que, apesar de 

contribuir com uma variedade de dados e, em alguns casos, até cruzar informações que montam 

parte de sua trajetória, majoritariamente o coaduna a episódios isolados dentro dos processos 

de independência ibero-americanos ou aborda diretamente algum de seus textos.5 Merece 

 
3 Joaquín Infante esteve em diversas localidades, entre elas na Capitania Geral de Cuba, na Venezuela, em Nova 
Granada, na Nova Espanha e na Espanha. Seus quatro textos publicados encontram-se anexados à tese: Proyecto 
de Constitución para la Isla de Cuba (1812); Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América 
(1820); República del Anáhuac (1823) e Disertación sobre federalismo y centralismo (1823). Ademais, há um 
poema intitulado Canción Patriótica (1817).  
4 Em setembro de 1822, o Revérbero Constitucional Fluminense publicou trechos do texto Solución a la cuestión 
de derecho sobre la emancipación de América (1820). PIMENTA, J. P. Tempos e espaços das independências: a 
inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830). São Paulo: Intermeios: USP – Programa de Pós-Graduação 
em História Social, 2017, pp. 96-107. Alguns historiadores mencionam a reimpressão do texto Solución em 
Caracas, Puebla, Cidade do México e Buenos Aires, entre os anos de 1820 e 1822. BARCIA, Cuba: acciones 
populares en tiempos de la independencia americana… op. cit, pp. 97; BERNAL GÓMEZ, B. “El primer proyecto 
de Constitución independentista para Cuba”. In: GONZÁLEZ MARTÍN, N. (coord.). Estudios jurídicos en 
homenaje a Marta Morineau. Tomo I. Derecho Romano. Historia del derecho. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2006, pp. 68; FERNÁNDEZ PIETRO, “Una mirada sobre las independencias americanas: 
el ideário político de Joaquín Infante, de lo local a lo continental”... op. cit. pp. 563; FERRER MUÑOZ, M. La 
formación de un Estado nacional en México (El Imperio y la República federal: 1821-1835). México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 370; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión 
nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 101-2; KEY-AYALA, “Una Constitución para Cuba”... op. cit., pp. 
26; TRELLES, Joaquín Infante, Homenaje a este ilustre bayamés autor del primer Proyecto de Constitución para 
la Isla de Cuba... op. cit. pp. 12.        
5 ALAMÁN, L. Historia de Mejico, desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año 
de 1808 hasta la época presente. Méjico: Imprenta de J. M. Lara, Tomo IV, 1851; BACARDI Y MOREAU, E. 
Crónicas de Santiago de Cuba. Tomo I, Barcelona: Tipografia de Carbonell y Esteva, 1908; BARCIA, Cuba: 
acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit.; _____. “Otra vuelta a la conspiración de 
Román de la Luz y los avatares de Joaquín Infante”… op. cit.; BERNAL GÓMEZ, “El primer proyecto de 
Constitución independentista para Cuba”... op. cit., pp. 63-80; BUSTAMANTE, C. M. Cuadro histórico de la 
revolución mexicana comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla. 2º 
edición correg. y muy aumentada por el mismo autor. México: Imprenta de J. Mariano Lara, Tomo IV, 1843-1846; 
_____. Diario historico de México por el Lic. D. Cárlos María Bustamante. Primera edicion arreglada por Elias 
Amador. Tomo I (1822-1823). Zacatecas: Tip. de la escuela de Artes y Ofícios de la Penintciaría, á cargo de J. 
Ortega, 1896; CIENFUEGOS, S. V. Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del marqués de Someruelos 
(1799-1812). Sevilla: Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2008; FERNÁNDEZ 
ALVARÉZ, Inicios del independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810… op. cit.; FERNÁNDEZ 
PIETRO, “Una mirada sobre las independencias americanas: el ideário político de Joaquín Infante, de lo local a 
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destaque os trabalhos pioneiros de Carlos M. Trelles e Santiago Key-Ayala, publicados em uma 

obra, em 1930, dedicada ao Proyecto de Constitución para la isla de Cuba (1812) que, além de 

conter a publicação deste texto constitucional na íntegra, coteja uma série de informações 

relevantes a respeito de sua trajetória, podendo ser considerada sua primeira biografia. Outro 

trabalho de suma relevância é o de Manuel Hernández González, publicado recentemente, no 

qual o autor, ao abordar a história da maçonaria na ilha de Cuba, destaca a figura de Infante e 

seu Proyecto de Constitución, apresentando uma ampla gama de informações inéditas acerca 

de sua vida.6 

Diferente das narrativas biográficas de cunho literário, nas quais as preocupações com 

o efeito literário geralmente são maiores do que com exatidão das informações, a biografia 

pretendida aqui exige certos cuidados metodológicos nos arranjos entre a história da vida de 

uma pessoa e a história de uma época. A prioridade da biografia política pretendida neste 

 
lo continental”... op. cit.; FERNÁNDEZ VICIEDO, Y. “Cuba: una temprana arquitectura constitucional para la 
independencia”. Revista Caribeña de Ciencias Sociales. Málaga: Universidad de Málaga, febrero 2013, s/p; 
FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution… op. cit.; FERRER MUÑOZ, La 
formación de un Estado nacional en México (El Imperio y la República federal: 1821-1835)…op. cit.; FRANCO, 
Las conspiraciones de 1810 y 1812... op. cit.; GONZÁLEZ-RIPOLL, M. D. & NARANJO, C. & FERRER, A. & 
GARCÍA, G. & OPATRNY, J. El rumor de Haití en Cuba: temor, raza y rebeldia, 1789-1844. Madrid: CSIC, col. 
Tierra Nueva y Cielo Nuevo, 2004; GONZÁLEZ AZUELA, O. “Estudio III. Xavier Mina, un héroe para las 
Españas”. In: GAHETE JURADO, M. (ed.). México y España. La mirada compartida de Antonio García Pérez. 
2ª edición corregida y ampliada. España: Fundación Iberdrola, 2015, pp. 157-174; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
M. Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit.; KEY-AYALA, “Estudio 
Bibliográfico”... op. cit.; _____. “Una Constitución para Cuba”... op. cit.; MATILLA CORREA, A. El proyecto 
de constitución para la isla de Cuba de Joaquín Infante. Aproximaciones histórico-jurídicas a propósito de su 
bicentenario. Madrid: Colectivo de autores, 2012; ORTUÑO MARTÍNEZ, M. “Estudio II. Xavier Mina, héroe de 
México y de España en la obra de Antonio García Pérez”. In: GAHETE JURADO, México y España. La mirada 
compartida de Antonio García Pérez.... op. cit., pp. 117-156; _____. “Liberales españoles en la Independencia de 
México”. Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América. México, n. 62, año 16, Confluencia, CIALC, 
octubre-diciembre, 2008, pp. 17-20; _____. “Recuperación de Xavier Mina”. Hispania Nova. Dossier: Fernando 
VII y la crisis del Antiguo Régimen en España. España, n. 3, 2003, pp. 93-102; _____. Xavier Mina: fronteras de 
la libertad. México: Editorial Porrúa, 2003; PICHARDO, H. “¿Historia de Cuba o Historia de la Habana?”. In: 
Colección Biblioteca de Clásicos Cubanos, n. 40. Antonio José Váldes. Primeros Historiadores, siglo XIX. La 
Habana: Ediciones Imagen Contemporanea, 2005, pp. 5-51; _____. Documentos para la historia de Cuba. La 
Habana: Editorial de Ciencias Sociales, Tomo I, 1977; PIMENTA, Tempos e espaços das independências: a 
inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit.; ROBINSON, W. D. Memorias de la Revolución 
Mexicana. Incluyen un relato de la expedición del general Xavier Mina. Estudio introductorio, edición, traducción 
y notas, Virginia Guedea. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Fideicomiso Teixidor, 2003; 
SANTOVENIA, Estudio preliminar... op. cit; SPELL, L. M. “Samuel Bangs: the first Printer in Texas”. The South 
western Historical Quarterly. Texas State Historical Association, vol. 35, n. 4 (April), 1932, pp. 267-278; 
TORRES CAMPOS, M. Bibliografía española contemporánea del derecho y la política, 1800-1880, con tres 
apéndices relativos a la bibliografía extranjera sobre el derecho español, a la hispano-americana y a la 
portuguesa-brasileña. Parte primera. Madrid: Librería de D. Fernando Fe, 1883; TORRES-CUEVA, E. “Los 
complejos orígenes de la masonería en Cuba: El Temple de las Virtudes Teogales”. Revista de Estudios Históricos 
de la Masonería Latinoamericana y Caribeña. Número especial UCLA – Gran Logia de California. Universidad 
de Costa Rica, 2015, pp. 104-115; ZÁRATE, J. México a través de los siglos : historia general y completa. Tomo 
3. La guerra de independencia. México, Ballescá y Compañía ; Barcelona Espasa y Compañía, 1882.     
6 KEY-AYALA, “Una Constitución para Cuba”... op. cit; TRELLES, Joaquín Infante, Homenaje a este ilustre 
bayamés autor del primer Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba... op. cit.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 71-98. 



 15 

trabalho é examinar a dimensão pública/política da vida do sujeito biografado - agregando valor 

histórico à sua atuação - como aspectos reveladores de uma época. Portanto, esse tipo de 

biografia não é a história de vida de um indivíduo isolado, mas são análises históricas de um 

período, compreendidas, também, por meio da vida deste sujeito.7 

Para desenvolver tal biografia política, trabalhamos em duas frentes: a apreensão e 

análise tanto das atuações de Infante nos movimentos independentistas ibero-americanos, 

quanto de suas ideias expressas em seus textos políticos. A necessidade de um olhar que integre 

e totalize suas ações, articulado com sua produção textual, foi fundamental para compor uma 

biografia que permitisse compreender a configuração de um contexto político mais amplo. 

Acreditamos que o caminho percorrido por Joaquín Infante e seus escritos unem diversos 

espaços políticos numa mesma época, fomentando uma coerência “atlântica” e até mesmo 

“ocidental” dos processos de independência ibero-americanos.8 Sua trajetória e figura pública 

personificam essa abrangência, inserindo tais movimentos num “espaço de experiência” 

caracterizado pelas revoluções ocidentais de finais do século XVIII e início do XIX. Sendo 

assim, essa nossa proposta inspira-se e abre-se para um diálogo com a perspectiva de Reinhart 

Koselleck, sobre a complexa relação entre espaço de experiência e horizonte de expectativa na 

modernidade.9 

As reflexões de Koselleck acerca do passado como um referencial de experiências 

(espaço de experiência) que implica na qualidade do que se projeta para o futuro (horizonte de 

 
7 AGUIRRE ROJAS, C. A. “La biografia como gênero historiográfico. Algunas reflexiones sobre sus posibilidades 
actuales”. In: SCHIMIDT, B. B. O Biográfico: perspectivas interdisciplinares. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 
2000, pp. 09-48; AVELAR, A. S. “A retomada da biografia histórica”. Oralidades. n. 2, jul-dez, 2007, pp. 45-60; 
BOURDIER, P. “A ilusão biográfica”. In: AMADO, J. & FERREIRA, M. M. (Orgs.). Usos e abusos da história 
oral. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2006, pp. 183-191; CONCEIÇÃO, L. B. “História e biografia: limites e 
possibilidades teóricas”. Revista Cantareira. Rio de Janeiro: UFRJ/PPGHIS, 15º edição, jul-dez, 2011, s/p; DEL 
PRIORE, “Biografia: quando o indivíduo encontra a história”. Topoi. vol. 10, n. 19, jul-dez, 2009, pp. 07-16; 
GONÇALVES, M. A. Em terreno movediço. Biografia e história na obra de Octávio Tarquínio de Sousa. Tese 
de doutorado. Universidade de São Paulo, FFLCH-USP, 2003; GUIMARÃES, M. L. S. “Prefácio: “a biografia 
como escrita da história”. In: SOUZA, A. B. Duque de Caxias: o homem por trás do monumento. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008, pp. 19-26; LEVI, G. “Usos da biografia”. In: AMADO, & FERREIRA, Usos e abusos 
da história oral… op. cit., pp. 167-183; LEVILLAIN, P. “Os protagonistas: da biografia”. In: RÉMOND, R. (org.). 
Por uma história política. Trad. Dora Rocha. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003, pp. 141-184; LORIGA, S. “A 
biografia como problema” In: REVEL, J. (org.). Jogos de Escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: 
FGV Editora, 1998, pp. 225-250; MALATIAN, T. M. “A biografia e a história”. Cadernos Cedem. 
UNESP/Franca, vol. 1, n. 1, 2008, pp. 16-31. Nessa perspectiva, dois trabalhos relevantes de biografias históricas 
são: FERREIRA, P. B. C. Negócios, impressos e política: A trajetória pública de João Soares Lisboa (1800-1824). 
Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2017; 
SLEMIAN, A. & CHAVES, C. Obras completas de Manoel Luis da Veiga. São Paulo: Edusp, 2012. 
8 PIMENTA, Tempos e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. 
cit.; _____. A independencia do Brasil e a experiencia hispano-americana (1808-1822). São Paulo: 
Hucitec/Fapesp, 2015. 
9 KOSELLECK, R. Futuro Passado: contribuições semânticas dos tempos históricos. Trad. Wilma Patrícia Mass 
e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 
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expectativas), foi fundamental para conceber e desenvolver esse trabalho numa dupla frente: as 

revoluções hispano-americanas, expressas na própria trajetória de Infante, que constituem um 

“espaço de experiência” para o mundo luso-americano; e suas ideias expressas em seus textos, 

que conformam um grande “espaço de experiência” caracterizado pelas revoluções ocidentais 

ocorridas do final do século XVIII e início do XIX, incluindo as ibero-americanas, 

considerando ambos aspectos sempre lado a lado e não um como pretensa derivação de outro.10  

Para a prática de uma história política “integrada”, é essencial uma análise mais 

abrangente dos espaços ibero-americanos. Há um amplo conjunto de obras sobre o mundo 

hispano-americano no período das revoluções independentistas que promove análises pautadas 

em determinações estabelecidas entre os dois lados do Atlântico e dentro do próprio mundo 

hispano-americano para compor uma ampla realidade. Tais obras, mesmo enfocando o tema 

com diferentes matizes, ajudaram a promover um grande salto qualitativo com interpretações 

de caráter mais integrante, mas não contemplam a América portuguesa, ou apenas a concebem 

como uma espécie de exceção dentro desse cenário.11 Essa espécie de “ocultamento” do mundo 

português e luso-americano tem diminuído com o surgimento de trabalhos comprometidos com 

a integração de diferentes espaços ibero-americanos em suas interpretações. São pesquisas que 

priorizam análises pautadas na correlação entre esses diferentes espaços, destacando pontos de 

determinação recíprocos e de diferenciação.12    

 
10 KOSELLECK, Futuro Passado: contribuições semânticas dos tempos históricos... op. cit.; PIMENTA, Tempos 
e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit; _____, A 
independencia do Brasil e a experiencia hispano-americana (1808-1822)… op. cit.  
11 Alguns trabalhos que se inserem nesse escopo historiográfico são: BREÑA, R. El primer liberalismo español y 
los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico. 
México: El Colegio de México/Centro de Estudios Internacionales, 2006; GUERRA, F-X. Modernidad e 
Independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: Ed. Fondo de Cultura Económica e MAPFRE, 
2000; PORTILLO VÁLDES, J. M. Crisis atlântica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía 
hispana. Madrid: Marcial Pons, 2006; RODRÍGUEZ O., J. E. La independencia de la América española. México: 
FCE, Colmex, FHA, 2005. 
12 ALVES, C. F. F. Na América, dois impérios: os encontros entre o Brasil e o México na imprensa periódica 
(1808-1822). Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, FFLCH-USP, 2014; BASTOS, C. A. C. No 
limiar dos Impérios: projetos, circulação e experiências na fronteira entre a Capitania do Rio Negro e a Província 
de Maynas (c.1780-c.1820). Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, FFLCH-USP, 2013; BERBEL, M.; 
MARQUESE, R. & PARRON, T. Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 
2010; FERNANDES, A. C. Revolução em pauta: o debate Correo del Orinoco – Correio Braziliense (1817-1820). 
Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, FFLCH-USP, 2010; LEVATI, E. T. Os periódicos da 
Independência e suas geografias políticas: estudo do surgimento do Brasil independente e de sua inserção no 
contexto mundial (1808-1822). Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, FFLCH-USP, 2015; 
NEVES, M. J. M. P. O Peru lê o Brasil: o mundo luso-americano na imprensa e na política peruana 1808-1822. 
Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, FFLCH-USP, 2014; PIMENTA, A independencia do Brasil 
e a experiencia hispano-americana (1808-1822)… op. cit.: _____. Tempos e espaços das independências: a 
inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit; ROJAS, D. E. Amérique Latine globale: historie 
connectée , globale et internacionale. Paris: L’Harmattan, 2017. 
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É importante ressaltar que tal abrangência requer uma série de cuidados para não se cair 

em analogias superficiais, comparações fáceis e afirmações muito genéricas que pouco 

iluminam o tema. A ideia primordial é deslocar o eixo explicativo pautado em relações diretas 

entre diferentes eventos para compreensões que envolvam diversos níveis de relação e 

integração, permitindo complexificar pontos de encontro e de afastamento dos objetos 

analisados. Nesse sentido, reforçamos que o caminho percorrido por Joaquín Infante contribui 

para a inserção de tais processos num mesmo contexto, dando pertinência a uma unidade 

histórica de média duração que tem seu início na crise gerada pelas invasões napoleônicas à 

península Ibérica e que se desenrola em movimentos independentistas nos territórios coloniais 

americanos. A configuração dessa unidade histórica demonstra a proximidade entre 

acontecimentos e processos históricos – ocorridos em momentos e ritmos relativamente 

simultâneos –, que estabelecem tanto pontos de encontro e de determinações recíprocas quanto 

diferenças (singularidades) uns em função do outros.13 

As tentativas e/ou adoções de condutas autonômicas e revolucionárias dos diversos 

territórios da América hispânica abriram uma fase caracterizada pela busca de recomposição 

constitucional e criação de novos espaços de exercício do poder político. Se Napoleão, ao 

provocar as abdicações de Carlos IV e Fernando VII, causou na Espanha um desencadeamento 

de mobilizações populares contra o invasor, que tempos depois corroboraram a constituição de 

um novo Estado, na América hispânica a sensação de fragilidade e de anulação da metrópole, 

num momento de grande ofensiva francesa, condicionou a aparição de novas ideias, projetos e 

formas de atuação políticos. 

Foi neste contexto que Infante aparece como suspeito de envolvimento em um 

movimento separatista hispano-cubano, em 1810, no qual a maioria dos suspeitos foi capturada 

e condenada à prisão, enquanto Infante conseguiu escapar para a Venezuela, onde exerceu sua 

profissão e ocupou o cargo de auditor da guerra e da marinha. No final de 1812 foi capturado 

pelo exército realista e enviado à Capitania Geral de Cuba para ser julgado por suas 

contravenções anteriores.14 

 
13 PIMENTA, A independencia do Brasil e a experiencia hispano-americana (1808-1822)… op. cit.; _____, 
Tempos e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit. 
14 BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit.; FERNÁNDEZ 
PIETRO, “Una mirada sobre las independencias americanas: el ideário político de Joaquín Infante, de lo local a 
lo continental”... op. cit.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 
1808-1823... op. cit., pp. 101-2; KEY-AYALA, “Una Constitución para Cuba”... op. cit.; TRELLES, Joaquín 
Infante, Homenaje a este ilustre bayamés autor del primer Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba... op. 
cit.        
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Inserido em um ambiente de intensos debates criado em torno da coexistência conflitiva 

de alternativas de gestão política para a independente Venezuela, Infante publicou o Proyecto 

de Constitución para la Isla de Cuba (1812). O texto, escrito em uma linguagem normativa, 

possui cem artigos organizados em introdução, dez capítulos e uma advertência final, no qual 

o autor inicia seu discurso defendendo que a crise de soberania espanhola – produzida pela 

ausência do rei – deveria legitimar uma ruptura com a dependência política metropolitana.15 Ao 

redigir seu projeto, Joaquín Infante não contava apenas com a Carta Magna venezuelana (1811) 

como referência do constitucionalismo moderno. O advogado hispano-cubano tinha à sua 

disposição a Constituição dos Estados Unidos da América, sancionada em 1787, a experiência 

francesa de finais do século XVIII, e os próprios debates constitucionais acerca da elaboração 

da Constituição de Cádiz, promulgada no mesmo ano da publicação de seu projeto. 

Quando Infante retornou para Capitania Geral de Cuba, foi colocado na prisão devido a 

acusação de participação na suposta conspiração de 1810. No final de 1813 foi absolvido de tal 

incriminação, mas não conseguiu se livrar totalmente das pendências jurídicas, pois passou a 

enfrentar denúncias por parte das autoridades hispano-cubanas por sua associação com a 

maçonaria. Apesar das tentativas para o tornar novamente réu, sua absolvição o permitiu ir, em 

meados de 1814, para Cartagena das Índias, cidade que desde 1811 havia iniciado seu processo 

na busca por autonomia frente à monarquia espanhola. Porém, com a rendição dos insurgentes, 

apenas um ano após a chegada de Infante ao território, as tropas realistas avançaram para 

completar a capitulação quase total da colônia que compreendia a Nova Granada. 

Importante pontuar que o atribulado governo peninsular da Regência se manteve no 

poder de 1810 a 1814, ano que Fernando VII retornou ao poder, anulou a Constituição de Cádiz 

e garantiu o primeiro passo rumo à restauração da situação anterior à crise de 1808. Mesmo a 

caminho da restauração do governo absolutista espanhol, as estruturas políticas, principalmente 

do outro lado do Atlântico, no mundo americano, já não se apresentavam mais como 

anteriormente. No final da década seguinte, com exceção da Capitania Geral de Cuba e de Porto 

Rico, que se mantiveram fiel à Espanha, toda a América hispânica já se encontrava 

independente. 

Após o sufocamento pelos realistas da luta independentista na Nova Granada, sabemos 

que Infante fugiu para os Estados Unidos da América, onde, no ano seguinte, se incorporou a 

expedição libertadora da Nova Espanha, liderada pelo peninsular Xavier Mina. Quase não há 

informações sobre esse momento de sua trajetória, as poucas referências indicam apenas que 

 
15 INFANTE, J. “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”. In: SANTOVENIA, E. Estudio Preliminar. 
Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959, pp. 69-107. 



 19 

foi nos Estados Unidos onde Infante se juntou ao grupo liderado por Mina. Sem embargo, há 

duas referências de que no final do século XIX alguns familiares de Joaquín Infante residiam 

em Nova Orleans. Durante a década de 1810, havia um grupo ativo e influente de insurgente 

atuantes nos Estados Unidos, principalmente em Nova Orleans, Baltimore e Filadélfia, cidades 

consideradas núcleos de refúgio de hispano-americanos implicados na luta independentista da 

América hispânica.16 Há uma possibilidade de Infante ter se juntado a expedição de Xavier 

Mina durante a passagem do grupo expedicionário por Nova Orleans. Joaquín Infante se juntou 

a expedição em 1816 e em abril de 1817, houve o desembarque do grupo na costa novo-hispana, 

com cerca de trezentos voluntários, entre eles peninsulares, hispano-americanos e anglo-

americanos. Nesta expedição insurgente, o advogado hispano-cubano desempenhou a atividade 

de editor do Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana, um boletim do 

movimento, no qual publicou, logo após o desembarque da tripulação, sua Canción Patriótica, 

um poema no qual exalta a luta independentista, a figura de Mina e convoca a população a se 

juntar ao grupo.17 Entretanto, em menos de dois meses, Infante, juntamente com parte do grupo, 

foi capturado e, posteriormente, enviado ao presídio de Ceuta, no norte da África, onde 

permaneceu até 1820.18 

Quando Infante foi libertado, o contexto peninsular havia se modificado, e a 

Constituição espanhola de 1812 já havia sido novamente adotada em todos os territórios do 

Império espanhol.19 O advogado, ao recuperar sua liberdade, publicou, na cidade de Cádiz, a 

 
16 Durante a pesquisa localizamos, no cemitério de Saint Louis, em Nova Orleans, um mausoléu em homenagem 
a uma família Infante. Por meio da documentação disponibilizada pela instituição, consta que lá estão enterrados 
quatro membros da família Infante, entre eles: Joaquín Infante e Joaquín Infante Jr. que foram transferidos para o 
mausoléu em 02 de fevereiro de 1895. Infelizmente até o momento não foi possível estabelecer contato com a 
família responsável pelo jazido para aclarar a ascendência familiar desses Infantes. Entretanto, Beatriz Bernal 
Gómez e José Ramón Fernández Álvarez mencionam que Joaquín Infante possuía parentes em Nova Orleans no 
final do século XIX, o que endossa a hipótese de que a família Infante proprietária do mausoléu é a mesma de 
Joaquín Infante. BERNAL GÓMEZ, “El primer proyecto de Constitución independentista para Cuba”... op. cit., 
pp. 67; FERNÁNDEZ ALVARÉZ, Inicios del independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810… 
op. cit, pp. 186; ORTUÑO MARTÍNEZ, M. “Xavier Mina en los Estados Unidos (1816)”. REDEN: Revista 
española de estúdios norteamericanos. España, n. 17-18, 1999, pp. 183-200. 
17 INFANTE, J. “Canción patriótica”. In: ZAMORA, J. C. Constituciones Políticas en América. La Habana: 
Cultural, 2 tomos, 1942, pp. 984-986. 
18 ALAMÁN, Historia de Mejico, desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 
1808 hasta la época presente... op. cit.; GONZÁLEZ AZUELA, “Estudio III. Xavier Mina, un héroe para las 
Españas”... op. cit.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-
1823... op. cit.; KEY-AYALA, “Estudio Bibliográfico”... op. cit.; _____. “Una Constitución para Cuba”... op. cit.; 
ORTUÑO MARTÍNEZ, “Estudio II. Xavier Mina, héroe de México y de España en la obra de Antonio García 
Pérez”... op. cit.; _____. “Liberales españoles en la Independencia de México”… op. cit.; _____. “Recuperación 
de Xavier Mina”; _____. Xavier Mina: fronteras de la libertad… op. cit.; ROBINSON, Memorias de la 
Revolución Mexicana. Incluyen un relato de la expedición del general Xavier Mina… op. cit.; SANTOVENIA, 
Estudio preliminar... op. cit; SPELL, L. M. “Samuel Bangs: the first Printer in Texas”… op. cit.; ZÁRATE, México 
a través de los siglos : historia general y completa.... op. cit. 
19 Mesmo após a restauração da monarquia absolutista em 1814, a Espanha continuou enfrentando um cenário de 
dificuldades. Além das guerras travadas nos territórios americanos, havia um movimento político interno para o 
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Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América (1820), que trouxe 

consigo expectativas criadas em torno do novo regime espanhol, defendendo mais uma vez a 

separação entre a América e Espanha. Produzido num contexto bem distinto do vivido no início 

da crise ibérica, em 1808/1810, neste novo momento Infante já tinha plena consciência de que 

quase todas as colônias hispano-americanas caminhavam, mesmo em meio a grande 

dificuldade, em direção à instituição de Estados soberanos.20  

Como um texto típico dos espaços de discussão política da época, a Solución apresenta 

dois tipos de “razões”, filosóficas e políticas, como principais argumentos para a 

independências das colônias hispano-americanas. As primeiras, as “razões filosóficas”, estão 

pautadas nas diferenças físico-territoriais, de população e de disponibilidade de recursos 

econômicos que definiam a artificialidade das uniões políticas, um discurso bem conhecido 

entre os intelectuais ilustrados europeus de meados do século XVIII.21 Entre as “razões 

políticas”, o hispano-cubano advogou a favor de um governo que proviesse da própria América, 

afirmando que uma ruptura irremediável nas relações de complementariedade entre Espanha e 

América já havia se produzido.22 

Em 1822, a Solución de Infante foi publicada na então capital da colônia luso-americana 

pelo periódico Revérbero Constitucional Fluminense.23 Nesta publicação, o documento ganhou 

uma série de comentários para ser utilizado como um recurso consciente e deliberado aos 

propósitos do momento.24 Desde a abertura dos processos revolucionários hispano-americanos 

as autoridades portuguesas se viram atreladas a uma realidade de convulsões políticas, a qual 

acompanharam atentamente. A proximidade da colônia luso-americana com os acontecimentos 

revolucionários hispano-americanos fez o governo luso temer a possibilidade de influência e 

adesão a soluções políticas semelhantes aos de sua vizinhança.25  

 
retorno da Constituição de Cádiz. No início da década de 1820, uma eclosão de protestos contra o rei Fernando 
VII resultou na instituição de um novo regime constitucional na Espanha (1820-1823). BREÑA, El primer 
liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824… op. cit.; GIL NOVALES, A. El 
trienio liberal. Madrid: Siglo XXI, 1980. 
20 INFANTE, J. “Solución a la cuestión de derecho en la emnacipación de américa”. In: SANTOVENIA, E. 
Estudio Preliminar. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959, pp. 111-126. 
21 No momento da publicação do texto Solución de Infante, os espaços públicos de discussão política do mundo 
ocidental já dispunham de um significativo arcabouço de novas reflexões sobre temas como gestão política e 
sistema colonial, que ofereceiam aos homens da época grande suporte intelectual para elaboração de visões de 
mundo e prognósticos. PIMENTA, J. P. G. “De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de 
emancipação da América e sua leitura no Brasil”. Almanack. Guarulhos, n. 11, maio 2010, pp. 88-99. 
22 INFANTE, J. “Solución a la cuestión de derecho en la emnacipación de américa”… op. cit.; PIMENTA, Tempos 
e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit. 
23 O Revérbero Constitucional Fluminense foi publicado na cidade do Rio de Janeiro entre setembro de 1821 e 
outubro de 1822. 
24 PIMENTA, Tempos e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. 
cit. 
25 PIMENTA, A independencia do Brasil e a experiencia hispano-americana (1808-1822)... op. cit. 
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Este receio levou os governantes portugueses a adotarem uma série de medidas 

preventivas para conter um possível contágio revolucionário como o que vivia a América 

hispânica. Numa época na qual já havia se tornado assunto público a possibilidade de que o 

império português seguisse caminho semelhante ao do espanhol, a Corte portuguesa se 

empenhou em silenciar e manipular notícias sobre os acontecimentos do mundo hispânico e 

manter sob vigilância o afluxo de estrangeiros, principalmente espanhóis e franceses.26 

Tal contato com a realidade vizinha permitiu não somente a conformação de uma 

consciência sobre os eventos hispânicos e a introdução de elementos de uma linguagem de 

fundamentos revolucionários como também incentivou a elaboração de críticas internas ao 

próprio governo bragantino.27 Um grande fluxo de informações, publicações estrangeiras e 

rumores que chegava a colônia luso-americana  provinha das rotas comerciais, legais e ilegais, 

instauradas entre as diversas regiões da América lusa, da América hispânica e da Europa.28 Foi 

nesta ambiência que o periódico carioca publicou parte do texto de Infante. Tal episódio reforça 

como um conjunto de elaborações realizadas a partir de leituras de experiências históricas 

hispano-americanas forneceu aos partícipes dos processos independentistas ibero-americanos 

parâmetros de ação e inspiração, indicando novas possibilidade de planejamento para o futuro.29  

A possibilidade dos coevos de entrarem em contato com outras realidades e realizarem 

leituras e elaborações a partir desse conhecimento contribuiu para a criação de parâmetros de 

ação e inspiração.30 Nesse sentido, o recente surgimento de novos espaços de sociabilidade e 

novas formas de socialização que fomentavam discussões no âmbito público ou semi-público 

e o grande fluxo de publicações, estimularam o contato e a circulação de informações entre 

 
26 Ibidem. 
27 Ibidem.  
28 Sobre a imprensa, veja-se os trabalhos: LEVATI, Os periódicos da independência e suas geografias políticas: 
estudo do surgimento do Brasil independente e de sua inserção no contexto mundial (1808-1822)... op. cit.; 
MOREL, M. “Em nome da opinião pública: a gênese de uma noção”. In: MOREL, M. & NEVES, L. M. B. (org.). 
História e Imprensa. Anais do Colóquio. Rio de Janeiro: Uerj/Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 1998; 
MOREL, M. & BARROS, M. M. Palavra, imagem e poder: o surgimento da imprensa no Brasil do século XIX. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2003; PIMENTA, A independencia do Brasil e a experiencia hispano-americana (1808-
1822).... op. cit.; ROMERO, J. L. Latinoamerica: las ciudades y la ideas. Argentina: Siglo Veintiuno, 1986. 
Especificamente, sobre imprensa periódica no mundo ibero-americano no início da década de 1820, ver: MOREL, 
& BARROS, Palavra, imagem e poder. O surgimento da imprensa no Brasil do século XIX... op. cit.; FUENTES, 
J. F. “Estructura de la prensa española en el Trienio Liberal: Difusión y tendencias”. Trienio, n. 24, 1994, pp. 165-
196; GIL NOVALES, A., “La prensa en el Trienio liberal (1820-1823)”. In: TUÑON DE LARA, M., ELORZA, 
A. & PÉREZ LEDESMA, M (eds.). Prensa y sociedad en España (1820-1936). Madrid: Edicusa, 1975, pp. 201-
206; MOREL, M. As transformações dos espaços públicos. Imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade 
imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005; ______. “Independência no papel: a imprensa periódica”. In: 
JANCSÓ, I. (org.). Independência: História e Historiografia... op. cit., pp. 617-636; SLEMIAN, A. Vida política 
em tempo de crise: Rio de Janeiro (1808-1824). São Paulo, Editora Hucitec, 2006. 
29 PIMENTA, Tempos e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. 
cit. 
30 PIMENTA, A independencia do Brasil e a experiencia hispano-americana (1808-1822)… op. cit.  
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América e Europa de tal maneira que a Revolução Americana (1776), a Revolução Francesa 

(1789) e a Revolução de Saint-Domingue e independência do Haiti (1791-1804) puderam se 

converter em parâmetros de ação na América ibérica.31 Por exemplo, a Revolução das Treze 

Colônias poderia ser entendida como um caminho de superação da ordem vigente que logrou a 

independência frente a uma poderosa metrópole e conseguiu estabelecer um sistema de governo 

que não fosse o monárquico, sem promover uma grande desordem interior. 

Tais experiências revolucionárias anteriores foram capazes não apenas de modificar a 

própria estrutura da realidade na qual se desenrolaram como também transcenderam seus 

processos para tempos e espaços variados, adquirindo novos significados e gerando novas 

realidades. O caráter parcialmente cumulativo das revoluções ocidentais de finais do século 

XVIII e início do XIX, produzido em uma espécie de cadeia de eventos, cada qual de forma 

singular, compôs uma experiência revolucionária única, conformando a ideia de um “espaço de 

experiência revolucionário moderno”.32 

Após a publicação de seu texto Solución, em Cádiz, Infante foi para o já independente 

México, onde publicou em 1823 outros dois textos: República del Anáhuac e Disertación sobre 

Federalismo y Centralismo.33 Num contexto distinto ao do texto Solución, esses dois escritos 

não focavam num discurso a favor da independência, que já era a realidade mexicana, mas 

abordaram questões que pertenciam ao tema dos regimes políticos a serem adotados pelos 

novos Estados soberanos que estavam surgindo.  

Quando Infante chegou ao México, no final de 1822 ou início de 1823, o país já havia 

instituído uma monarquia constitucional, o denominado império mexicano, no qual Augustín 

de Iturbide, que ocupava o cargo de presidente do governo provisório regencial, havia sido 

proclamado como imperador por meio de um golpe de Estado. O breve governo de Augustín I 

foi marcado pela adoção de condutas de caráter bastante centralizadoras, promovendo a 

dissolução do poder Legislativo e suspensão de garantias, o que colaborou diretamente para a 

 
31 Ibidem. 
32 Reflexões desenvolvidas nos trabalhos João Paulo Garrido Pimenta, que estão embasadas no arcabouço teórico 
desenvolvido por Reinhart Koselleck sobre o passado como um referencial de experiências (espaço de experiência) 
que implica na qualidade do que se projeta para o futuro (horizonte de expectativas). KOSELLECK, Futuro 
Passado: contribuições semânticas dos tempos históricos... op. cit.;  PIMENTA, A independencia do Brasil e a 
experiencia hispano-americana (1808-1822)… op. cit.; _____. Tempos e espaços das independências: a inserção 
do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit.,. 
33 INFANTE, J. República del Anahúac. Imprenta de Valdés. México, 1823, 8 p. In: BRITISH LIBRARY. System 
number: 001799165, General Reference Collection: 9770.bb.14.(41.); _____.   Disertación sobre Federalismo y 
Centralismo. Imprenta de José Maria Benavente y sócios, México, 1823, 8 p. In: BRITISH LIBRARY. System 
number: 001799163, General Reference Collection 9770.bb.14.(11.). 
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intensificação de manifestações contrárias ao seu governo.34 Foi neste contexto que Infante 

publicou seus dois textos. Se num primeiro momento após a independência, houve um certo 

consenso na nascente opinião pública mexicana acerca da adoção do regime monárquico 

constitucional, com o agravamento dos conflitos desencadeados pela coroação de Iturbide e sua 

abdicação em março de 1823, o debate político passou a ser dominado pela alternativa entre 

república federal e república centralista.35 

Em seu República del Anáhuac, Infante critica o governo imperial mexicano, pautado 

num discurso antimonárquico bastante conhecido e utilizado entre os coevos, discorre sobre as 

vantagens de um governo republicano e, ao final, defende o modelo centralista. Em seu 

Disertación sobre Federalismo y Centralismo, publicado dois meses após o República, Infante 

elabora uma defesa do modelo centralista promovendo uma comparação entre este e o 

federalismo. 

Em 1824 Infante foi para Mérida, onde exerceu a profissão de advogado e foi assessor 

do governador Antonio López Santa Anna. No ano seguinte regressou à Colômbia, se 

estabeleceu em Cartagena das Índias e, posteriormente, em Mompox, onde logrou um cargo de 

juiz letrado a partir de 1826, função que desempenhou até seu falecimento, provavelmente em 

1828.  

A documentação a respeito da trajetória de Infante utilizada nesta pesquisa encontra-se 

dispersa em diferentes arquivos e bibliotecas americanos e europeus. Como apenas uma 

pequena parte deste corpo documental está disponível digitalmente, enfrentamos dificuldades 

tanto na compilação das fontes, devido a sua dispersão, quanto ao acesso em uma vasta gama 

de instituições.  Tal documentação é majoritariamente composta por documentos de cunho 

“jurídico” ou “administrativo”, formados por causas relativas à suas prisões, pedidos de anistia, 

autorização para viagens, relatórios administrativos, entre outros. Um corpo documental repleto 

de relevantes informações que auxiliou traçar não apenas o caminho percorrido por Infante, 

mas em quais situações esteve envolvido, de que maneira e com quais sujeitos. Porém, são 

fontes produzidas com uma finalidade muito clara à serviço de fundamentar atos para funções 

probatória e/ou administrativa. Assim, considerando os limites de tais fontes, tivemos o cuidado 

 
34 ÁVILA, A. En nombre de la nación. La formacación del gobierno representativo en Méxio 1808-1824. México: 
Taurus, CIDE, 2002. 
35 ÁVILA, A. “Pensamiento Republicano hasta 1823”. In: AGUILAR, J. A. & ROJAS, R. (coord.). El 
Republicanismo en hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política. México: Fondo de Cultura 
Económica, Centro de Investigacion y Docencia Económicas, 2002, pp.169-191; ROJAS, R. “La frustración del 
primer republicanismo mexicano”. In: AGUILAR, & ROJAS, R. El Republicanismo en hispanoamérica. Ensayos 
de historia intelectual y política... op. cit., pp. 338-423. 
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de relacioná-las com uma bibliografia existente sobre os temas abordados e algumas outras 

fontes de caráter secundário. 

No primeiro capítulo buscamos contextualizar a região denominada comumente como 

Gran Caribe, com destaque para a Capitania Geral de Cuba, pontuando a crise dos impérios 

ibéricos e do Antigo Regime até culminar na invasão napoleônica à península Ibérica. O 

segundo capítulo é dedicado a trajetória pública de Joaquín Infante. Buscamos destacar desde 

sua formação como advogado e sua participação na suposta conspiração maçônica na Capitania 

Geral de Cuba, em 1810, perpassando por suas atuações na primeira República da Venezuela 

em 1811/2, posteriormente, no governo independente de Cartagena das Índias, em 1814/5, e 

sua adesão e participação na expedição libertadora da Nova Espanha, liderada por Xavier Mina, 

em 1817. Após ficar preso por aproximadamente dois anos, foi para cidade de Cádiz, na 

tentativa de regressar ao continente americano. Acabou indo para o já independente México, 

onde permaneceu por quase três anos e, posteriormente, se transladou para a República da 

Colômbia, onde desempenhou o cargo de juiz letrado até seu falecimento. 

No terceiro e último capítulo, abordamos a produção textual de Infante, apresentando 

uma análise dos quatro textos de sua autoria, publicados entre 1812 e 1823, e encerramos 

apresentando as considerações finais da pesquisa. 
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Capítulo 1 – Cuba e a “Era das revoluções” 

 

No início do século XIX, um dos tratados assinados entre os impérios espanhol e 

francês, no qual a França buscava o apoio do rei espanhol Carlos IV para realizar o projeto de 

anexação e partilha de Portugal e suas possessões ultramarinas, pretendendo também a 

efetivação do Bloqueio Continental e o isolamento da Grã-Bretanha, abriu a possibilidade para 

que o exército napoleônico investisse contra a própria aliada. Após as tropas francesas tomarem 

facilmente Lisboa, cidade que havia sido abandonada pela Família Real portuguesa pouco 

tempo antes, aproveitaram a passagem pelo território hispânico para conseguir a abdicação da 

coroa espanhola e impor ao trono José Bonaparte, irmão de Napoleão.36 

As invasões napoleônicas sobre a península Ibérica em 1807/1808, que provocaram uma 

série de eventos transformando radicalmente a relação entre os impérios português e espanhol 

e suas respectivas colônias americanas; resultando, não de forma imediata, na independência 

política da maioria desses territórios coloniais, representou o ápice de uma crise estrutural 

enfrentada há tempos pelas coroas ibéricas.  

Uma das facetas dessa crise residia na crescente importância das relações econômicas 

para a manutenção e expansão dos impérios europeus. Os britânicos seguiam adquirindo 

direitos comerciais e colônias de importância estratégica e comercial que impulsionavam sua 

conformação hegemônica no atlântico. No início do século XVIII, o Tratado de Methuen (1703) 

permitiu um acesso privilegiado aos mercados domésticos e coloniais portugueses e a oferta do 

ouro na colônia luso-americana, em rápida expansão; e, alguns anos depois, nos acordos 

referentes à disputa pelo direito de sucessão da coroa espanhola, a França concedeu à Grã-

Bretanha a ilha de Menorca, nos Baleares, assim como o rochedo de Gibaltrar, e os espanhóis 

permitiram o controle exclusivo do comércio de escravos com a América espanhola, conhecido 

como asiento. Segundo Arrighi, se iniciava a fase áurea da expansão britânica no atlântico.37 

Assim, em meados do século XVIII, ao vencer a Guerra dos Setes Anos (1756-63), a 

Grã-Bretanha evidenciou sua superioridade por meio de conquistas de territórios coloniais no 

Novo Mundo. Tal guerra foi um conflito de dimensão mundial caracterizado por disputas 

econômicas e territoriais entre as duas maiores potências da época, França e Grã-Bretanha, e 

esteve fortemente marcada por invasões britânicas a diversos postos coloniais dominados, em 

 
36 HALPERÍN DONGHI, T. Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 175-1850. Madrid: Alianza Editorial, 
1985; GUERRA, F-X. Modernidad e Independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas... op. cit. 
37 ARRIGHI, G. O longo século XX. São Paulo: UNESP, 1996, pp. 200-17; ADELMAN, J. Sovereignty and 
Revolution in the Iberian Atlantic. Princeton: Princeton University Press, 2006, pp. 13-55. 
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grande parte, pelos franceses. Esses conflitos se encerraram com o Tratado de Paris, de 1763, 

o qual promoveu troca e cessão de territórios.38 

Na região caribenha, o poderio britânico se expressou na tomada da Martinica e de 

Guadalupe, ilhas menores que compunham as Antilhas francesas, e na ocupação de Havana, 

em 1762. A perda para os britânicos desse expressivo posto comercial espanhol na América 

demonstrou claramente a debilidade hispânica e reforçou a situação periférica em que esta se 

encontrava no cenário internacional. Situação semelhante ocorria com o império português, que 

não conseguia fazer frente ao poderio marítimo e comercial britânico e via nas mãos destes o 

controle de seu comércio atlântico.39 Nesse momento, o atlântico já havia se consolidado como 

um espaço estratégico das atividades comerciais imperiais, caracterizado pela dinâmica 

interação entre territórios da América, África e Europa. Tal comércio intercontinental não 

apenas dinamizava e valorizava essas rotas marítimas como também formava parte da 

economia-mundo europeia em expansão.40 

A conquista do espaço atlântico pelos europeus produziu uma ampliação espacial que 

passou a interligar a Europa com a Ásia, África, América e ilhas atlânticas, alargando os raios 

e tipos de ação comercial, agora com atuação no Oriente e Atlântico, reconfigurando a 

economia-mundo europeia.41 A ativação dessas rotas, resultado do programa de expansão 

marítimo e comercial, protagonizado, primeiramente, pelas coroas ibéricas nos séculos XV e 

XVI, imprimiu um papel central no vertiginoso incremento dessas atividades transcontinentais, 

convertendo o atlântico numa zona de intensas disputas.42  

 
38 ADELMAN, Sovereignty and Revolution in the Iberian Atlantic... op. cit. Sobre a conformação da hegemonia 
britânica no comércio atlântico, veja-se: ARRIGHI, O longo século XX... op. cit.; BRAUDEL, F. Civilização 
material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII. O tempo do mundo.Vol. 3. Trad. Telma Costa. São Paulo: 
Editora Martins Fontes, 2009; LISS, P. K. Los impérios transatlánticos – Las redes del comercio y las 
Revoluciones de Independencia. México: Fondo de Cultura Económica, 1995; WALLERSTEIN, I. The Modern 
World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's. San Diego: 
Academic Press, 1989. 
39 ADELMAN, Sovereignty and Revolution in the Iberian Atlantic... op. cit., pp. 13-55; BERBEL, MARQUESE, 
& PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit,, pp. 21-93; HALPERÍN DONGHI, 
Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 175-1850… op. cit., pp. 75-102; LISS, Los impérios transatlánticos 
– Las redes del comercio y las Revoluciones de Independencia. …op. cit., pp. 15-87. 
40 Economia-mundo, segundo Braudel, refere-se “a um fragmento do universo, um pedaço do planeta 
economicamente autônomo, capaz de, no essencial, bastar a si próprio e ao qual suas ligações e trocas internas 
conferem certa unidade orgânica. BRAUDEL, Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII.... 
op. cit., pp. 635; ARRIGHI, O longo século XX... op. cit.; BERBEL, MARQUESE & PARRON, Escravidão e 
Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit.; LISS, Los impérios transatlánticos – Las redes del comercio y las 
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Neste momento, os ibéricos se encontravam melhor equiparados do que os franceses, 

britânicos e holandeses para levar a cabo a conquista efetiva dos espaços atlânticos. Segundo 

Berbel, Marquese e Parron, esse hiato demonstra a existência de dois tempos descontínuos, 

enquanto os ibéricos gozaram de um modelo prévio de conquista imperial decorrente da 

experiência da expulsão dos mouros nas centúrias anteriores, de uma tradição marítima tanto 

no Mediterrâneo quanto no Atlântico que, com o aprimoramento da construção náutica e das 

técnicas de navegação, permitiu uma nova abertura e ampliação das rotas marítimas e de uma 

inversão de capitais genoveses sem precedentes em seus comércios marítimos, que resultou na 

montagem do sistema econômico das ilhas atlânticas; franceses, britânicos e holandeses não 

possuíam programas prévios de conquista e ocupação ultramarino. Aqui aparece um elemento 

importante na constituição estrutural das economias metropolitanas ibéricas: desde o início da 

expansão marítima e comercial seus programas dependeram de capitais e redes comerciais não 

ibéricas para a exploração de suas conquistas e ocupações ultramarinas.43 

A porta para a ocupação do atlântico foi aberta pelos ibéricos através da conquista dos 

espaços insulares que se constituíram economicamente por meio das plantations açucareiras 

das ilhas atlânticas, promoveram incursões à costa africana e favoreceram as viagens para 

exploração do atlântico, fator que desencadeou a descoberta das terras do Novo Mundo.44 

Nesses novos territórios, as coroas ibéricas implementaram um programa de conquista, 

ocupação e exploração orientado por políticas de povoamento e aparelhamento que buscaram 

garantir o domínio sobre essas terras e o estabelecimento de um sistema voltado para atender 

aos interesses mercantis metropolitanos. Como pontua Fernando Novais, a economia 

mercantilista orientou a posição e função das novas colônias no quadro da vida econômica das 

potências europeias, produzindo o que autor denomina de “Antigo Sistema Colonial”, no qual 

as colônias deveriam se constituir como fator essencial no desenvolvimento econômico de suas 

metrópoles, servindo para complementar a produção para o mercado europeu e permitir, assim, 

que a potência colonizadora competisse vantajosamente com suas demais concorrentes.45 

Assim, a simples comercialização de bens cedeu lugar à produção de mercadorias e montagem 

de uma nova sociedade, na qual se encontrava ultrapassado o simples “âmbito da circulação de 

 
América Latina: América Latina Colonial. Vol. I. São Paulo: Editoria da Universidade de São Paulo; Brasília, DF: 
Fundação Alexandre Gusmão, 2012, pp. 135-194. 
43 BERBEL, MARQUESE & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit., pp. 28-34. 
44 BRAUDEL, Civilização material, economia e capitalismo século XV-XVIII... op. cit, pp. 122-125; ELLIOTT, 
“A conquista espanhola e a colonização da América”... op. cit., pp. 141-145; NOVAIS, F. A. Portugal e Brasil na 
Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). São Paulo: Hucitec, 1995, pp. 77-8. 
45 NOVAIS, Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808)... op. cit., pp. 59-62. 
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mercadorias, para promover a implantação de economias complementares extra-europeias, isto 

é, atingir propriamente a órbita da produção”.46 

Sob a égide de um regime monopolista que garantia a exclusividade de aquisição dos 

produtos coloniais por parte das coroas ibéricas, as colônias ibero-americanas começaram a 

complementar e fortalecer as economias metropolitanas, fomentando a acumulação mercantil 

destas, e passaram, assim, a figurar nos circuitos mais amplos da economia-mundo europeia.47 

A notícia de riquezas no Novo Mundo e seu lucrativo comércio despertou grande 

interesse em relação às terras do outro lado do Atlântico. A ambição ibérica de excluir qualquer 

outra presença no espaço atlântico foi rapidamente questionada por holandeses, britânicos e 

franceses que também desejavam participar da empreitada e ampliar suas atuações 

econômicas.48 Assim como Portugal e Espanha haviam lutado pelo controle das ligações do 

Oriente, Holanda, França e Grã-Bretanha lutaram pelo atlântico.49 

Em meio a essa expansão material das monarquias ibéricas, se produziu também uma 

expansão cultural profundamente marcada por seu cunho espiritual. A expansão da monarquia 

espanhola esteve diretamente implicada numa lógica de conquista fundamentada em razão da 

catolicidade, na qual a conversão ao catolicismo foi um princípio intrínseco de sua expansão. 

A própria concessão do Novo Mundo provinha de uma bula papal, de 1493, a qual buscou 

legitimar a posse das monarquias ibéricas sobre os descobertos territórios americanos, 

territórios esses que deveriam ser convertidos em comunidades católicas. Com o decorrer do 

processo religioso de conversão das colônias ibéricas, uma das caraterísticas mais acentuadas 

que será compartilhada pelo mundo ibérico proverá justamente da fé católica. Ademais, o 

aspecto religioso também motivou disputas europeias e promoveu o questionamento acerca dos 

direitos exclusivos dos ibéricos sobre os novos territórios americanos.50 

Incitados pelas rivalidades presentes na organização do Velho Mundo, franceses, 

holandeses e britânicos buscaram diversas maneiras para fazer frente aos monopólios e 
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controles ibéricos.51 Movidos pelas disputas de territórios, por produtos e força de trabalho, as 

atividades de piratas e corsários e do contrabando surgiram como importante estratégia de 

acesso ao comércio transatlântico e ainda colocavam em xeque o domínio e segurança das 

coroas ibéricas. Até obterem de fato colônias na América, França, Holanda e Grã-Bretanha 

utilizaram diferentes ferramentas para atacar, em sua base vital, o monopólio comercial e o 

controle territorial dos ibéricos, enquanto Portugal e Espanha procuraram responder aos ataques 

e investir em planos de defesa.52 Neste cenário, a região do Golfo-Caribe ganhou verdadeiro 

destaque: ataques a portos e cidades, assalto a embarcações e as próprias tentativas de fixar 

colônias já faziam dessa área uma região de intensa circulação e disputa.53 

Nessa região, no início do processo da colonização espanhola predominou a extração 

aurífera com utilização de mão de obra indígena local; porém, com a redução drástica dessa 

população e o descenso da produção de ouro, as colônias hispânicas reorientaram suas 

atividades econômicas para o cultivo da agricultura. Em ilhas como Santo Domingo e Porto 

Rico foi implantada a produção de açúcar com o uso de mão de obra de africanos escravizados, 

atividade que já era praticada nas ilhas atlânticas como da Madeira e Canárias, desde o século 

anterior; e em outras ilhas e áreas o cultivo predominante de gengibre e tabaco.54 Na área que 

corresponde à zona do Golfo do México, a descoberta de minas de prata com a concentração 

de mão obra indígena para a mineração e construção da rota que ligava a outro depósito de 

 
51 Durante o século XVI e XVII, a Europa foi cenário de uma série de conflitos que gravitavam em torno de 
rivalidades religiosas, dinásticas, comerciais e territóriais e que acabaram envolvendo hostilidades no ultramar, 
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entre portugueses e holandeses devido a invasão da Companhia das Índias Ocidentais a territórios do Império 
português, que durante uma parte do conflito se encontrava sob a tutela da Coroa espanhola na denominada União 
Ibérica (1580-1640).       
52 CABRERA, G. “La legislación española frente a todo acto de corso-piratería americana: el mar como escenario 
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Pedagógico de Caracas, n. 64, Julio-Decembre, 2015, pp. 18-41; MAYA PONS, F. History of the Caribbean. 
Plantation, Trade and War in the Atlantic World. Princeton: Markus Wiener Publishers, 2007; ZAMBRANO 
PÉREZ, M. “Piratas, prataría y comercio ilícito en Caribe: la visión del otro (1550-1650)”. Historia Caribe. 
Universidad del Atlántico. Colômbia: Barranquilla, n. 12, 2007, pp. 23-56. 
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da América e Cuba, que, passando pelo estreito da Flórida, desemboca no oceano Atlântico. Ademais, abarca a 
parte sul do Golfo que, através do canal de Yucatán, se uni ao mar do Caribe, com suas ilhas e terras circundantes 
até a desembocadura também no mar aberto do Atlântico (costa venezuelana). Essa área, na própria região, é 
comumente denominada de Gran Caribe, para acentuar, justamente, que não se trata apenas da parte da região de 
colonização espanhola. GRAFENSTEIN, J. Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808. Revolución, 
competencia imperial y vínculos intercoloniales. México: CCYDEL – UNAM, 1997, pp. 14. 
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prata, nos Andes, do Pacífico para o Atlântico rumo a Sevilha, fizeram dessa região nervo 

central do processo de colonização espanhol.55    

Ademais, a abundância litorânea permitiu a instalação de um sistema portuário, de 

carregamento e transporte, com portos de diferentes níveis de atuação e importância, alguns 

apenas destinados para cabotagem e outros de elevado grau de relevância. O porto de Veracruz, 

por exemplo, apresentou um altíssimo valor como porta de entrada e saída do Vice-reino da 

Nova Espanha, onde ocorria todo o carregamento da prata extraída das minas do interior, porém 

sua localização deixava os barcos a mercê de intensos ventos invernais e da profundidade 

oceânica existente ali. A única zona segura mais próxima se encontrava na ilha de San Juan de 

Ulúa, porto menor que conseguia abrigar somente algumas embarcações. O porto de Cartagena 

das Índias foi caracterizado como ponto de chegada de médias e pequenas embarcações que 

trafegavam geralmente entre as possessões hispânicas. Tal atividade naval não alcançou o nível 

desenvolvido por portos como os de Havana e Guayaquil, onde foram criados estaleiros navais 

de proporções significativas.56 

A Capitania Geral de Cuba, por sua posição geográfica privilegiada, desde o século 

XVI, desempenhou um papel fundamental no fluxo do comércio atlântico, como ponto de 

reunião e escala das frotas que levavam o tesouro da América hispânica continental à metrópole, 

e na defesa de ameaças de piratas e corsários. O porto de Havana se encontrava em uma baía 

muito segura que protegia as embarcações não somente das frequentes tormentas tropicais 

como também de ataques rivais. A descoberta do estreito da Flórida, que se converteu em rota 

obrigatória das embarcações que retornavam à metrópole, fez do porto de Havana o ponto de 

escala e reunião de todos os barcos que rumavam para a Espanha, o que lhe rendeu um sistema 

de fortificações que atestava sua importância defensiva e a denominação de “antemural” do 

Império.57 

Essa região foi se conformando como espaço geoestratégico do império espanhol devido 

ao escoamento das riquezas extraídas dos territórios coloniais e como canal de transferência 

destas para a Espanha. Para os espanhóis, as águas do Gran Caribe representaram tanto uma 

espécie de fronteira quanto de abrigo de poderes bélicos e repositório de riquezas, por abranger 

importantes portos de coleta e reunião da coroa, incluindo a principal zona de carregamento 
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metálico das possessões ultramarinas, e pontos centrais de defesa de suas rotas transatlânticas, 

o que rendeu a essa área a denominação de “chaves do Novo Mundo”.58 Portanto, o 

carregamento de prata e seu transporte, a função de escalas e postos de reunião para a navegação 

de longas distâncias e seu caráter defensivo foram os principais fatores que validaram a união 

dessas localidades sob o prisma geoestratégico das “chaves”, articulando o golfo do México, 

mar do Caribe e oceano Atlântico.59 

O Gran Caribe se converteu num cenário de grandes disputas das potências europeias, 

o que exigiu da monarquia espanhola um alto investimento defensivo. Como mencionado, sua 

importância o transformou numa área de alta prioridade estratégica para o império espanhol, 

levando a grandes investimentos em sua defesa por parte da metrópole, traduzidos na 

construção de praças militares (fortificações) terrestres e formação de forças navais.60 Quando 

o Gran Caribe se tornou cenário das disputas europeias, a coroa espanhola buscou fortalecer a 

colonização do interior das ilhas e de seu continente e fomentar uma organização sistemática 

de seus mais expressivos portos com fortificações e presença militar permanente. 

A região caribenha, desde o século XVI, conforme já mencionado, passou a ser 

frequentada pelos principais inimigos da Espanha, que um século depois, avançariam sobre a 

zona e lograriam ocupar espaços considerados mais vulneráveis pela ausência de investimento 

de planos de ocupação. O que correspondia a parte das Antilhas menores, Jamaica, parte 

ocidental de Santo Domingo, o litoral leste da América do Norte e uma parte próxima da costa 

venezuelana,  se converteu, nas primeiras décadas do XVII, num espaço multicolonial, no qual 

franceses, holandeses e britânicos desenvolveriam projetos diversos, tornando-os fontes 

econômicas expressivas e pontos nodais de seus comércios atlânticos durante o século XVIII.61 

Um desses projetos levados a cabo nas Antilhas francesas e inglesas foi a introdução de 

uma agricultura altamente capitalizada, apresentada pela integração da parte agrícola e 

manufatureira pertencente a um único dono, com uma produção concentrada em somente um 

produto (açúcar), destinada prioritariamente à exportação e com o predomínio de mão de obra 

de escravizados africanos. As denominadas plantations islands marcaram profundamente a 

paisagem desses lugares por seu profundo desequilíbrio demográfico entre uma minoria branca 

 
58 GRAFENSTEIN, Nueva España en el Circuncaribe, 1779 -1808. Revolución, competencia imperial y vínculos 
intercoloniales... op. cit., pp. 63. 
59 ZAMBRANO PÉREZ, “Piratas, prataría y comercio ilícito en Caribe: la visión del otro (1550-1650)”... op. cit. 
60 GRAFENSTEIN, Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808. Revolución, competencia imperial y vínculos 
intercoloniales... op. cit. 
61 BERBEL, MARQUESE & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit.; 
GRAFENSTEIN, Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808. Revolución, competencia imperial y vínculos 
intercoloniales... op. cit. 



 32 

livre e uma esmagadora maioria de negros escravizados com reduzida oportunidade de 

obtenção de alforria e alta taxa de absenteísmo senhorial. Esse tipo de sistema agrícola pautado 

na produção de açúcar e uso em larga escala de africanos escravizados se firmou de forma 

definitiva nessas ilhas, construindo um quadro societário inédito.62 A conquista holandesa se 

deu num território formado por dois grupos de ilhas, um ao norte das Antilhas menores e outro 

nas proximidades da costa venezuelana. Com aspectos distintos das ocupações francesa e 

britânica, essas colônias foram administradas pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, 

empresa coletiva de caráter privado.  

As disputas entre as potências europeias vivenciadas em meados do século XVIII, 

aumentaram a rivalidade entre estas e consolidaram a posição subalterna de Portugal e Espanha 

frente aos dois maiores impérios da época, França e Grã-Bretanha. Estadistas espanhóis e 

portugueses, na tentativa de superar o lugar secundário que ocupavam neste cenário 

internacional, voltaram suas atenções para suas respectivas possessões ultramarinas e 

implementaram uma série de mudanças com a finalidade de racionalizar a administração 

imperial numa tentativa de reativação da economia colonial.63 

Com a constatação do lugar secundário que os impérios ibéricos ocupavam no cenário 

mundial, suas metrópoles deram início a uma profunda reordenação das relações 

administrativas, militares e econômicas com suas possessões ultramarinas americanas como 

tentativa de recuperação dentro de um sistema que se fazia cada vez mais mundial. As 

transformações encetadas pelos reformismos espanhol e português nas colônias americanas, 

principalmente no âmbito econômico e político-administrativo, objetivavam racionalizar a 

administração para alcançar maior prosperidade econômica e reforçar o controle sobre esses 

territórios.64 

Tal política de remodelamento manteve estreita vinculação com movimentos culturais, 

filosóficos e científicos que estavam sendo forjados na Europa, nos quais a razão era o principal 

critério norteador. Esse nascente substrato conceitual, conhecido como Ilustração, impulsionou 

a alteração gradativa dos valores da época e fomentou um novo sistema de referências no 
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mundo ocidental.65 Foram alguns desses novos princípios que nortearam as mudanças 

executadas pelos impérios ibéricos a fim de torná-los mais eficazes. Com base no absolutismo 

ilustrado, ou seja, a monarquia absoluta, sistema de governo característico do Antigo Regime 

europeu, articulado com as novas ideias provenientes da Ilustração, que tais reformas se 

realizaram. Mesmo valendo-se sobejamente de muitos aspectos desses novos princípios, a 

maioria dessas transformações pode ser compreendida como um esforço das coroas ibéricas 

para fortalecer a autoridade real dentro da estrutura do absolutismo.66 

Neste período, surgiram novas formas de sociabilidade como associação de indivíduos 

em salões literários, academias e outros tipos de instituições semelhantes, com a finalidade de 

promover, principalmente, leituras e discussões orientadas pela razão. Conforme pontua 

François-Xavier Guerra, houve uma ampliação dos espaços públicos literários e, com isso, das 

próprias discussões políticas, porém essas ainda estavam restritas a espaços privilegiados de 

sociabilidade e a relações e correspondências privadas, possuindo pouca expressão pública. 

Com a crise das monarquias absolutistas, no início do século XIX, as formas de sociabilização 

se multiplicaram, principalmente por meio da redução da censura nas publicações da imprensa, 

fomentado o surgimento de um espaço público político que criará uma nova esfera pública 

derivada justamente da ampliação da circulação de textos impressos.67  

Quando a metrópole espanhola deu início às modificações com a finalidade de 

racionalizar sua administração imperial, a Capitania Geral de Cuba, que nesta época estava 

voltada praticamente à criação extensiva de gado, à produção de tabaco em pequena escala e à 

operação de seus principais portos, foi a primeira colônia hispânica a sofrer transformações.68 

Os reformadores ilustrados desejavam implantar na ilha uma economia escravista com base no 

modelo de plantation. Tal projeto estava diretamente em confluência com as demandas 

apresentadas ao governo peninsular pelos criollos hispano-cubanos, que também objetivava 
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“A Espanha dos Bourbons e seu império americano”... op. cit.; FRAGINALS, M. M. Cuba/Espanha/Cuba. Uma 
história comum. Trad. Ilka Stern Cohen. Bauru, SP: Edusc, 2005; SANTAMARÍA GRACÍA, A. & VÁZQUEZ 
CIENFUEGOS, S. “Indios foráneos en Cuba a principios del siglo XIX: historia de un suceso en el contexto de la 
movilidad poblacional y geoestrategia del imperio español”. Colonial Latin American Historical Review, CLAHR, 
Second series, vol. 1, n. 1, inverno de 2013, s/p; ______. & ______. “Cuba económica en tiempos de las 
independencias americanas. La hacienda y la consolidación de los vales reales en comparación com el caso de 
México. Revista de Historia Económica, Journal od Iberian and LAtin American Economic History., vol. 30, n. 
1, 2013, pp. 91-124. 
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converter a ilha numa colônia de plantation nos moldes das possessões coloniais caribenhas 

britânica e francesa.69 Para tanto, a elite de Havana defendia a modificação de diversos aspectos 

da regulamentação comercial espanhola que eram vistos como travas para o deslanche da 

agricultura, principalmente no que se referia à obtenção de mão de obra africana escravizada e 

de um mercado mais livre.70 

A partir da reforma, a Capitania Geral de Cuba passou a contar com um conjunto de 

alterações substantivas que promoveu o fim do monopólio de Cádiz (1765), a instituição do 

sistema de comércio livre imperial (1778) e a venda livre de cativos aos portos antilhanos 

(1789). Tais medidas, fossem momentâneas ou permanentes, provocaram, no final do século 

XVIII, um afluxo enorme de escravos africanos que não somente favoreceu o crescimento 

econômico da ilha como também fortaleceu a aliança entre o governo peninsular e a elite 

hispano-cubana.71 

Com a revolução de escravos de Saint-Domingue (1791-1804), a elite havanesa viu na 

derrocada da produtora de açúcar vizinha uma grande oportunidade de prosperar sua economia. 

Os fazendeiros hispano-cubanos tinham preocupação acerca do aumento da população escrava 

e a possibilidade de resistências, mas também viram na quebra da maior produtora mundial de 

açúcar uma excelente oportunidade para continuarem a defender suas linhas de ação, baseadas 

justamente no modelo de sociedade que havia provocado tais acontecimentos tão temidos.72 

A quebra da então maior produtora de açúcar, a colônia francesa de Saint-Domingue, 

iniciada em 1791, foi resultado da revolução deste território que promoveu sua independência 

frente a metrópole francesa. É importante pontuar que no início desta revolução colonial, sua 

metrópole vivenciava a Revolução Francesa (1789-1799) que, além das profundas 

transformações que orbitaram na instituição da Assembleia Nacional Constituinte, em julho de 

1789, na declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, na substituição do governo 

 
69 MARQUESE, R. B. “Comparando impérios: a experiência do tempo e o lugar do Brasil no projeto escravista 
de Francisco de Arango y Parreño (1789-1832)”. In: ÁLVAREZ CUARTERO, I. & GONZÁLEZ-RIPOLL, M. 
D. (orgs). Francisco Arango y la invención de la Cuba azucarera. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2009, pp. 67-84; MOYA PONS, F. Historia del Caribe: Azúcar y plantaciones en el mundo atlântico. 
Santo Domingo: Editora Búho, 2008.  
70 Adiante veremos mais detalhadamente como isso se deu na Capitania Geral de Cuba.  
71 BERBEL, MARQUESE & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit; BRANDING, 
“A Espanha dos Bourbons e seu império... op. cit.; FRAGINALS, Cuba/Espanha/Cuba. Uma história comum.... 
op. cit.; KUETHE, A. J. “La fidelidad cubana durante la edad de las revoluciones”. Anuario de Estudios 
Americanos. vol. 55, n. 1, june 1998, pp. 209-220; MARQUESE, R. B. “A escravidão caribenha entre dois 
atlânticos: Cuba nos quadros das independências americanas”. In: PAMPLONA, M. A. & MÄDER, M. E. (org.). 
Revoluções de independências e nacionalismos nas Américas. Nova Granada: Venezuela e Cuba. São Paulo: Paz 
e Terra, 2009, pp. 237-321.  
72 MARQUESE, “A escravidão caribenha entre dois atlânticos: Cuba nos quadros das independências 
americanas”... op. cit. 
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monárquico de Luís XVI pela República francesa, em 1792, e nas diversas constituições 

promulgadas no período, concedeu, logo no início do processo, a participação, pela primeira 

vez no universo dos poderes coloniais europeu, de deputados oriundos das colônias na 

composição da Assembleia Nacional, o que colocou rapidamente em debate a inclusão ou não 

da participação política de negros livres dentro da nova estrutura política.73  

Nesta conjuntura, a plantantion island francesa, Saint-Domingue, frente a negativa da 

representação política de negros livres nas instituídas assembleias coloniais, que implicava 

diretamente na exclusão destes nos debates da Assembleia Nacional na metrópole, conduziu a 

um levante da população livre negra em outubro de 1790. Tal episódio levou, em maio de 1791, 

a Assembleia de Paris a conceder direitos políticos aos negros filhos de pais livres que se 

enquadrassem nos critérios censitários de renda estabelecidos. Após a chegada dessas notícias 

na colônia caribenha, uma grande revolta escrava na planície do norte da ilha dava início ao seu 

processo revolucionário.74  Depois de mais de uma década de conflitos, em janeiro de 1804, o 

território lograva declarar sua independência, derrotando duas instituições centrais da época, o 

colonialismo e a escravidão. 

Na Capitania Geral de Cuba esta revolução foi sentida como uma ameaça premente 

devido, principalmente, à proximidade geográfica entre esses territórios que possibilitou a 

entrada, no primeiro deles, de milhares de sujeitos procedentes da colônia francesa 

revolucionada. Tal situação se agravou quando, em 1808, os franceses passaram a ser 

considerados inimigos da Espanha. Tamanha foi a comoção sobre a presença de franceses na 

ilha que o então governador e capitão geral, marquês de Someruelos, ordenou a formação de 

Juntas de Vigilância em todas as vilas e cidades para o controle desses indivíduos.75 

 
73 É importante pontuar que no final do século XVIII, a economia do império francês enfrentava uma grave crise, 
agravada por sua derrota na Guerra dos Setes Anos, que levou a reorganização de sua base fiscal para garantir 
maiores arrecadações e, com isso, a introdução de novas tributações da nobreza e do clero francês. Em meio a uma 
série de tensões que nas últimas décadas havia polarizado de maneira acentuada a sociedade francesa, a resistência 
desses setores ante as novas medidas econômicas contribuiu diretamente para o início de um período marcado por 
grandes agitações populares e por profundas mudanças políticas e sociais. BERBEL, MARQUESE & PARRON, 
Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit. Sobre a Revolução Francesa, consultar: GODECHOT, 
J. France and the Atlantic Revolution of the Eighteenth Century, 1770-1799. Translated by Hebert H. Rowen. New 
York: Free Press, 1965; HOBSBAWN, E. J. A Era das revoluções: Europa 1789-1848. São Paulo: Editora Paz e 
Terra, 2003; PALMER. R. The Age of Democratic Revolutions. The Struggle. Princeton: Princeton University 
Press, vol 2, 1964. 
74 BERBEL, MARQUESE & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit. Sobre a 
Revolução do Haiti, ver: DUBOIS, L. Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution. 
Cambridge: Harvard University Press, 2005; GEGGUS, D. P. (ed.). The Impact of the Haitian Revolution in the 
Atlantic World. Columbia: University of South Carolina Press, 2001; JAMES, C. L. R. Os jacobinos negros. 
Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingo. Trad. Afonso Teixeira Filho. São Paulo: Boitempo 
Editorial, 2000. 
75 BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit.; BERBEL, 
MARQUESE & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit.; E. GÓMEZ, A. “El 
síndrome de Saint-Domingue. Percepciones y sensibilidades de la Revolución Haitiana en el Gran Caribe (1791-
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Apesar da revolução haitiana ter desafiado a escravidão e o colonialismo, demonstrando 

aos negros do mundo atlântico que a liberdade poderia ser alcançada, na ilha ela também serviu 

de impulso para o boom açucareiro que faria com que a Capitania Geral de Cuba se tornasse o 

primeiro produtor mundial do produto a partir da década 1820.76 

As autoridades hispano-cubanas não se preocuparam apenas com a circulação de 

notícias a respeito da revolução de escravos de Saint-Domingue e com um possível contágio 

revolucionário, a proximidade e o crescente contato entre a Capitania Geral de Cuba e os já 

independentes Estados Unidos da América agravavam esses temores. Após estourarem 

conflitos armados nas então Treze Colônias da América do norte, em decorrência da 

intensificação de reivindicações por parte dos colonos de participação política na metrópole 

britânica, tal território declarou sua independência em julho de 1776.77 A independência e 

instituição dos Estados Unidos da América, como primeira ruptura que se deu entre metrópole-

colônia no continente americano, demonstrava a conquista da independência de uma colônia 

frente a uma poderosa metrópole, como era a Grã-Bretanha, e a conformação de um novo 

Estado nacional soberano. 

Além desses próprios acontecimentos revolucionários e suas proximidades com a 

Capitania Geral de Cuba, a localização privilegiada da ilha, numa área caracterizada por intenso 

fluxo de pessoas devido à sua dinâmica circulação de embarcações, garantia a seus moradores 

informações abundantes e mais variadas se comparado às outras regiões coloniais, num período 

ainda marcado por dificuldades na comunicação, o que também deixava as autoridades em 

alerta.78 

As mudanças político-jurídicas advindas da Revolução das Treze Colônias na América 

do Norte, da Revolução Francesa e da Revolução de Saint-Domingue e Independência do Haiti 

 
1814)”. Caravalle. n. 86, 2006, pp. 125-155; FERRER, Freedom’s Mirror. Cuba and Haiti in the Age of 
Revolution… op. cit.,; GONZÁLEZ-RIPOLL, M. D., NARANJO OROVIO, C., FERRER, A., GARCÍA, G. & 
OPATRNY, J. El rumor de Haití en Cuba: temor, raza y rebeldia, 1789-1844. Madrid: CSIC, 2004. 
76 MARQUESE, “A escravidão caribenha entre dois atlânticos: Cuba nos quadros das independências 
americanas”... op. cit.; TOMICH, D. “A riqueza do império: Francisco Arango y Parreño, economia política e a 
segunda escravidão”. Revista de História. n. 149, 2ºsemestre de 2003, pp. 11-43. 
77 Em resposta as transformações promovidas em meados do século XVIII, pela Grã-Bretanha no sistema colonial 
das Treze Colônias da América do norte, principalmente concernente a novas tributações, os colonos desses 
territórios passaram a reivindicar representação política na metrópole, ou seja, representação política na monarquia 
a qual eles compreendiam que estavam custeando. A intensificação dessas reivindicações, em 1775, desembocou 
na instauração de um conflito que deu início a revolução nestas colônias. Acerca do processo de independência 
dos Estados Unidos da América, consultar: BAILYN, B. As origens ideológicas da Revolução Americana. Bauru: 
Edusc, 2203; PALMER. R. The Age of Democratic Revolutions. The Challange. Princeton: Princeton University 
Press, vol 1, 1959; WOOD, G. S. A revolução americana. Trad. Michel Teixeira. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013.        
78 PAUL, E. A. The circulation of Transatlantic Ideas and People in Cuban Slave Society, 1794-1844. California: 
University of California, Davis, 2009; SÁNCHEZ BAENA, J. J. El terror de los tiranos: la imprenta en la centuria 
que cambió Cuba (1763-1868). Castelló de la Plana: Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2009. 
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não amedrontavam somente as autoridades hispano-cubanas. Nas Américas lusa e hispânica 

continental, tais episódios, além de evidenciarem debilidades na ordem vigente, forneceram 

base material à alternativa de revolução dentro do contexto da época. No campo da experiência, 

esses movimentos revolucionários geraram uma nova possibilidade de relação entre passado e 

futuro no mundo atlântico, promovendo “o conhecido” e “o experimentado”.79 Tais revoluções 

despertaram reflexões, mobilizações e reações dos grupos de intelectuais e estadistas em todo 

o mundo ocidental, os quais passaram a dispor de novos parâmetros de possibilidade de ação. 

Notadamente no mundo ibero-americano, estes eventos revolucionários permitiram a 

introdução de enunciados discursivos que, em interação com os tradicionais, se reconfiguraram 

dentro das possibilidades de cada realidade e fomentaram a difusão de um novo ideário 

político.80 

Ademais, nas colônias ibero-americanas, diversas manifestações relativas aos 

descontentamentos com a administração colonial se fizeram presentes nas últimas décadas do 

século XVIII. Esses territórios vivenciaram levantes sem traços políticos bem definidos, que 

não se configuraram como movimentos abertamente de tentativa de supressão da autoridade 

real, mas demonstraram claramente insatisfações coletivas dos colonos e as possibilidades 

destes de reconfigurarem conteúdos políticos criados a partir de experiências anteriores. Tanto 

na América hispânica quanto na portuguesa tais eventos se configuraram como sintomas de 

uma crise geral do sistema colonial dos impérios ibéricos.81 

 
79 BERBEL, MARQUESE & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit; 
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independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822)... op. cit.; _____. Tempos e espaços das 
independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit. 
80 ÁVILA, En nombre de la nación. La formacación del gobierno representativo en Méxio 1808-1824... op. cit.; 
BREÑA, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión 
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América. Madrid: Catarata, 2009; FERNÁNDEZ SEBÁSTIAN, J. (dir.) Diccionario político y social del mundo 
iberoamericano. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 11 vols, en 2 tomos, 2009 y 2014; 
JANCSÓ, I. “A construção dos Estados nacionais na América Latina: apontamentos para o estudo do Império 
como projeto”. In: SZMRECSÁNYI, T. & LAPA, J. R.(orgs.). História econômica da independência e do império. 
São Paulo: Hucitec, 1996, pp. 3-26; PIMENTA, A independência do Brasil e a experiência hispano-americana 
(1808-1822)... op. cit.; _____. Tempos e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental 
(1780-1830)... op. cit.; SLEMIAN, Vida política em tempo de crise: Rio de Janeiro (1808-1824)... op. cit. 
81 Sobre tais episódios, veja-se: ANDRÉS-GALLEGO, J. El Motín de Esquilache, América y Europa. Madrid: 
Fundación MAPFRE Tavera, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 2003; ANDRIEN, K. “Economic 
Crisis, Taxes and Quito Insurreción of 1765”. Past and Present. n, 129, 1990, pp. 104-131; BICALHO, M. F. A 
cidade e o império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003; CASTRO, F. 
Nueva ley y nuevo rey. Reformas Bourbónicas y rebelión popular en Nueva España. Zamora: El Colegio de 
Michoacán, Universidad Autónoma de México, 1996; EARLE, R. “Indian Rebellion and Bourbon Reform in New 
Granada: Riots in Pasto”, 1780-1800. Hispanic Historical Review. vol, 73, n. 1, 1993, pp. 99-124; FIGUEIREDO, 
L. “O império em apuros: notas para o estudo das alterações ultramarinas e das práticas políticas do Império 
colonial português, séculos XVII e XVIII”. In: FURTADO, J. F. (org.). Diálogos oceânicos. Minas Gerais e as 
novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001, 
pp. 197-254; FISHER, J.; KUETHE, A. J. & MCFARLANE, A. (ed.). Reform in Bourbon Peru and New Granada. 
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A experiência da América do norte demonstrou ao mundo ibero-americano um exemplo 

inédito e concreto de independência diante de uma poderosa metrópole, o estabelecimento de 

um sistema de governo que não fosse necessariamente o monárquico – hegemônico e vinculado 

com o sistema absolutista -, e sem provocar necessariamente uma desordem generalizada em 

seu interior. Além disso, após o estabelecimento de sua Constituição, em 1787, se tornou uma 

referência no sistema republicano e federal, com uma ampla literatura produzida acerca desse 

tema difundida na América Ibérica, conforme veremos ao longo do trabalho.82 A Revolução 

Francesa evidenciou não apenas a crise do Antigo Regime, como mostrou sua própria derrocada 

dentro de um dos maiores e mais potentes Estados absolutistas europeu como o francês. Cabe 

ressaltar que tal contexto provocou uma explosão de ideias, principalmente referente aos 

direitos liberais, e mostrou, em sua fase mais radical, a experiência republicana francesa. E em 

sua face americana, a Revolução de Saint-Domingue e independência do Haiti, demonstrou 

para os escravos que a liberdade poderia ser alcançada e como a independência não era apenas 

uma possibilidade para brancos como também para negros.83 

Tais eventos se inserem no que denominados de “Era das revoluções” para referirmo-

nos as revoluções ocidentais ocorridas no final do século XVIII e início do XIX no mundo 

ocidental. Nesse sentido, Eric J. Hobsbawm, ao abordar as Revoluções Francesa e Industrial, 

propõe que esses dois eventos produziram uma força motriz, como epicentros revolucionários 

(dupla revolução), que repercutiram diretamente no mundo ocidental, apresentando uma 

perspectiva primordialmente europeia. Diferentemente, Robert Palmer discorre sobre uma 

 
Baton Rouge – Londres: Louisiana State University Press, 1990; FURTADO, J. P. “Viva o rei, viva o povo, e 
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BICALHO, M. F. Modos de Governar: ideias e práticas políticas no Império português – séc. XVI a XIX. São 
Paulo, Alameda, 2005, pp. 403-412; JANCSÓ, I. “A sedução da liberdade: cotidiano e contestação política no 
final do século XVII.” In: NOVAES, F. A. (dir.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997, vol. 1; ____. Na Bahia, contra o Império. História do ensaio de sedição de 1798. São Paulo: Hucitec-
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doutorado, Universidade de São Paulo, FFLCH, 2012.  
82 É importante ressaltar que isso não significava a busca por uma espécie de cópia de algum modelo, mas sim a 
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nación. La formacación del gobierno representativo en Méxio 1808-1824... op. cit.; BERBEL, MARQUESE & 
PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit; CHUST, & FRASQUET, Las 
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“revolução democrática” para analisar as revoluções ocidentais do período, na qual a 

independência das Treze colônias foi o evento inaugural, propondo uma análise concebida 

como atlântica. Partindo do mesmo evento norte-americano, Jacques Godechot, o apresenta 

como um marco para a análise dos demais movimentos independentistas que ocorreram 

posteriormente.84 Conforme mencionado na introdução, a trajetória de Joaquín Infante se 

enquadra exatamente na “Era das Revoluções”, e inseri-lo nesse enquadramento parte da 

proposta de observar o amplo contexto dos processos revolucionários americanos, evitando 

produzir uma interpretação de cunho nacionalista. 

No início do século XIX, em 1801, Carlos IV reafirmava a aliança franco-espanhola 

mediante a assinatura do segundo Tratado de San Idelfonso, o qual objetivava enfraquecer a 

Grã-Bretanha com a articulação do fechamento do tráfico marítimo britânico aos portos 

portugueses, em especial das cidades do Porto e de Lisboa, o que acarretou em conflitos diretos 

de curta duração entre as monarquias ibéricas tanto na península quanto em seus domínios 

fronteiriços na região da América do sul. Napoleão, após ascender ao governo francês em 1799, 

através de um golpe de Estado, buscou retomar as alianças francesas, principalmente com a 

Espanha, estabelecidas antes da época revolucionária para combater o poderio britânico.85 

A aliança implicou na entrega, por parte da coroa espanhola a Napoleão, da Louisiana 

que inicialmente era colônia francesa, mas havia passado a integrar o império espanhol em 

1763, sob a jurisdição da Capitania Geral de Cuba até sua completa transferência em 1803. A 

coroa espanhola almejava a derrota definitiva dos britânicos para eliminar seu poderio naval e 

sufocar seu fluxo comercial, e, assim, também combater seus amplos negócios com o 

contrabando hispano-americano e seus assaltos as frotas do império.86  

Nesta conjuntura da aliança, em 1805, as armadas franco-espanholas foram derrotadas 

pela armada britânica, no golfo de Cádiz, na conhecida batalha de Trafalgar, ocasionando a 

drástica interrupção do tráfico marítimo entre a metrópole espanhola e suas colônias, o que 

agravou ainda mais os problemas econômicos enfrentados pelo império. Além de incitar 

novamente um clima de vulnerabilidade da monarquia espanhola perante a Grã-Bretanha, que 

seria comprovada com a invasão de Buenos Aires pelos britânicos, em 1806.87 
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World. Britain and Spain in America, 1492-1830.. op. cit.; HALPERÍN DONGHI, Reforma y disolución de los 
imperios ibéricos (1750-1850)… op. cit; LISS, Los imperios transatlánticos – Las redes del comercio y las 
Revoluciones de Independencia… op. cit. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
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Napoleão, após sofrer a derrota em Trafalgar, tentou sufocar o comércio britânico com 

uma nova estratégia de garantir que as embarcações britânicas não tivessem portos aliados ou 

neutros para atracarem, conhecida como Bloqueio Continental. Nessa época, ele já havia 

ocupado e reorganizado a península Itálica e seus exércitos derrotado os britânicos, russos e as 

forças austro-húngaras e prussianas e ocupado a Europa Central, feito que garantiu a entrada de 

suas tropas em Berlim e a fuga da família real prussiana para a Rússia na busca de proteção do 

czar Alexandre I. Essas vitórias provocaram uma nova aliança, expressa na confederação do 

Reno, que aglutinava diversos reinos da Europa central sob a proteção bonapartista. Desta 

maneira, a derrota dessas dinastias absolutistas e suas substituições pela bonapartista 

implicaram em seus pertencimentos ao sistema de alianças francês. Incrementado em 1807, 

quando a Rússia foi obrigada a unir-se ao Bloqueio Continental.88 

Foi nesta conjuntura que França e Espanha assinaram o tratado de Fontainebleau, em 

outubro de 1807, que visava conquista e partilha de Portugal, grande aliada britânica, e de suas 

possessões ultramarinas para possuir o controle dos portos lusos e garantir o Bloqueio 

Continental. Porém, essa aliança proporcionou a investida das tropas napoleônicas contra a 

própria aliada e, no final de 1807 e início de 1808, as tropas francesas invadiram à península 

Ibérica. Após tomarem Lisboa, cidade que havia sido abandonada pela Família Real portuguesa 

pouco tempo antes, lograram a abdicação da coroa espanhola e a coroação de José Bonaparte.89 

A transferência do centro do Império português para o Rio de Janeiro garantiu o 

fortalecimento dos laços entre os súditos e o monarca, mas também possibilitou aos colonos 

americanos acompanharem e debaterem, cada vez mais de perto, as ações da monarquia 

portuguesa. A nova conjuntura de proximidade dos colonos americanos com o eixo organizador 

imperial permitiu maior imersão destes no universo político português e a ampliação de chances 

de participação nos assuntos de gerência pública, que aos poucos acabou se convertendo em 

assunto cotidiano dos habitantes da colônia.90 

O translado da Corte portuguesa gerou a impressão de um cenário oposto ao hispano-

americano, porém, mesmo com a garantia imediata da soberania real portuguesa e a integridade 

de seu domínio americano, tal colônia, agora como novo centro das decisões políticas imperiais, 

enfrentou um período marcado por incertezas.91 As soluções encontradas tanto pelas metrópoles 

 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 JANCSÓ, “A construção dos Estados nacionais na América Latina: apontamentos para o estudo do Império 
como projeto”.. op. cit., pp. 03-26; SLEMIAN, Vida política em tempo de crise: Rio de Janeiro (1808-1824)... op. 
cit. 
91 Ibidem.; PIMENTA, A independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822)... op. cit. 
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quanto por suas colônias na América foram bastante distintas, mas, assim como o início, o final 

dos processos demonstra uma mesma conjuntura na qual estavam inseridos.92 

No mundo hispânico, a maioria dos espanhóis e hispano-americanos se opôs aos 

franceses. Apesar das instituições peninsulares monárquicas aceitarem o novo governo 

bonapartista, a resposta da população em geral foi unanime, tanto na metrópole quanto nas 

colônias hispano-americanas, de rechaço ao novo governo francês, colocando em relevo 

aspectos que destacavam a ideia de unidade do império, como possuir a mesma monarquia, a 

fé católica, pertencimento a uma mesma crise, o que colaborou para a constituição do que mais 

tarde denominou-se de “nação espanhola”.93 

A península foi acometida por uma série de motins populares, levantamentos e rebeliões 

contra as tropas franceses e as autoridades civis e militares que estavam colaborando com estes. 

Rapidamente, em maio, se instaurou uma guerra popular contra os invasores e, em junho, a 

ocupação do trono espanhol pelo irmão de Napoleão. Além disso, o grande vazio de poder 

sentido pelas forçosas abdicações e pela coroação de novo rei, considerado por muitos como 

ilegítimo, trouxe a necessidade de se constituir um novo governo provisório para todo o império 

espanhol com o objetivo de coordenar a resistência militar, expulsar o intruso e conservar a 

unidade nacional.94 

A renúncia forçada do rei e a reação da população espanhola em defesa dos direitos do 

monarca, na Espanha, gerou a formação de Juntas Supremas provinciais que governaram em 

nome de Fernando VII, refutação que possuía forte caráter provisional e excepcional de 

representação política. No decorrer de 1808/1809, tais Juntas enfrentaram dificuldades para 

promover um novo arranjo político para todo o império espanhol, lidando com a complexa 

questão da representatividade política dentro do tema da soberania na ausência do rei.95 

 
92 Como expressado na introdução, contrariamente a uma perspectiva singularista da trajetória luso-americana no 
contexto das revoluções ibéricas, é importante salientar que o esforço é para compreender cada processo de 
independência da América Ibérica em quadrantes específicos de uma mesma realidade, ou seja, uma mesma 
dimensão que abarca as particulares de tais processos. A esse respeito, destacamos os trabalhos BERBEL, 
MARQUESE & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit; PIMENTA, A 
independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822)... op. cit.; _____. Tempos e espaços das 
independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit. 
93 ARTOLA, M. La España de Fernando VII. Madrid: Espasa Calpe, 1999; ÁVILA, A. & PÉREZ HERRERO, P. 
(coord.). Las experiencias de 1808 en Iberoamérica. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas/Universidad de Alcalá, Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2008; 
CHUST, & FRASQUET, Las independencias en América… op. cit.; GUERRA, Modernidad e Independencia. 
Ensayos sobre las revoluciones hispánicas... op. cit.; PORTILLO VÁLDES, Crisis atlântica. Autonomía e 
independencia en la crisis de la monarquia hispana… op. cit.; RODRÍGUEZ O., La independencia de la América 
española… op. cit. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
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É importante pontuar, conforme afirma Portillo Váldes, que para justificar a criação e o 

funcionamento de tais instituições peninsulares, seus promotores se apoiaram na prerrogativa 

de que na ausência do titular da soberania e frente ao seu impedimento de exercê-la, esta deveria 

retornar necessariamente ao povo, uma interpretação tradicional acerca da concepção da origem 

dos poderes do monarca, de inspiração tomista, na qual o poder era concedido por Deus ao povo 

e deste aos reis ou imperadores, ou seja, o povo como sede da soberania, delegada por Deus, a 

transferia voluntariamente ao rei. Nesse sentido, as Juntas foram concebidas como depositárias 

dessa soberania e não como soberanas por si mesmas, com a finalidade de tutelar essa soberania 

e não de promover alteração substancial no ordenamento político existente.96 E o modo coletivo 

como se estabeleceu essa tutela, por meio das diversas Juntas espalhadas pelo território 

metropolitano, caracterizou a conformação de governos autônomos depositários da soberania 

do monarca que exerceram a tutela sobre si mesmos.97 

Ao compreender que a crise afetava diretamente todo o conjunto da monarquia 

espanhola, longe de ser apenas peninsular, o surgimento dessas novas instâncias 

governamentais autônomas abriu a possibilidade para que na América hispânica também se 

constituíssem instituições emergenciais como as estabelecidas na metrópole, permitindo que o 

caráter de autotutela para fazer-se cargo da soberania cruzasse o Atlântico, conforme 

discorreremos adiante.98 

Com o objetivo de expulsar o intruso e conservar a unidade nacional, essas Juntas 

provinciais metropolitanas deliberaram a composição de uma Junta Suprema Central, que 

também governaria em nome de Fernando VII na tentativa de consolidar a situação política. 

Criada em setembro de 1808, em Aranjuez, composta por trinta e cinco representantes 

provenientes de dezessete Juntas provinciais metropolitanas, tal instituição visava centralizar o 

depósito da soberania para consolidar as Juntas provinciais e locais como instrumentos de seu 

próprio governo. Mantendo a mesma conduta que suas congêneres provinciais, a Junta Suprema 

Central buscou instituir um novo poder político para o império.99  

Dentre suas ações, destacam-se a declaração de igualdade entre todas as províncias da 

monarquia espanhola, inclusive americanas, e a convocatória de representantes – deputados – 

 
96 Pautada na tradição escolástica hispânica. PORTILLO VÁLDES, Crisis atlântica. Autonomía e independencia 
en la crisis de la monarquia hispana… op. cit., pp. 54-6. 
97 Ibidem, pp. 65. 
98 ARTOLA, La España de Fernando VII… op. cit.; ÁVILA, & PÉREZ HERRERO, Las experiencias de 1808 en 
Iberoamérica... op. cit.; CHUST, & FRASQUET, Las independencias en América… op. cit.; GUERRA, 
Modernidad e Independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas... op. cit.; PORTILLO VÁLDES, Crisis 
atlântica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquia hispana… op. cit.; RODRÍGUEZ O., La 
independencia de la América española… op. cit. 
99 Ibidem. 
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oriundos de ambos os lados do Atlântico, para a composição de uma assembleia constituinte – 

Cortes de Cádiz – responsável pelo projeto de elaboração de uma Constituição para toda a nação 

espanhola.100 O historiador Jaime E. Rodríguez O. aponta que a ampla convocatória das Cortes 

marcou um momento crucial no trânsito para o estabelecimento de um governo representativo 

no mundo espanhol.101 

A Junta Central, além de estabelecer uma nova aliança com a Grã-Bretanha no combate 

a guerra peninsular, em janeiro de 1809, proclamou que seus domínios na Ásia e América não 

eram mais colônias, mas sim parte integrante da monarquia espanhola, o que acarretou no 

convite aos habitantes desses territórios para integrar o novo governo.102 Com isso, os hispano-

americanos foram integrados ao novo centro de poder da monarquia em qualidade de igualdade 

de representação, fato inédito que tocava diretamente na forma de pertencimento dos habitantes 

hispano-americanos dentro do império espanhol.  

A primeira inclusão destes se deu por meio do convite da Junta Central para a 

incorporação de dez representantes, um para cada jurisdição político-administrativa colonial, 

que compreendia os Vice-reinos da Nova Espanha, Rio da Prata, Nova Granada e Peru e as 

Capitanias Gerais do Chile, de Cuba, de Porto Rico, da Venezuela, da Guatemala e das Filipinas 

para comporem o novo governo soberano que estava sendo gestado, pautado no princípio de 

igualdade de que todos os territórios do império espanhol eram considerados partes integrantes 

da monarquia, e não mais apenas colônias. Porém, com o avanço das tropas napoleônicas no 

território espanhol e a necessidade de fuga para a cidade de Sevilha, somado à resistência que 

enfrentou das próprias Juntas provinciais e locais peninsulares, a Junta Central não chegou a se 

consolidar como governo central forte, tampouco se caracterizou por sua extensa representação. 

E, em janeiro de 1810, com quase todo território metropolitano sob o domínio francês, a Junta 

Central acabou se decompondo, mas, antes de sua dissolução, criou um Conselho de Regência 

e conferiu toda a autoridade a esse novo órgão.103 

 
100 Ibidem. 
101 RODRÍGUEZ O., La independencia de la América española… op. cit… pp., 118-143. 
102 O outro centro de poder existente no território peninsular, o governo de José Bonaparte, após assumir o trono 
iniciou um projeto reformista que incluiu a convocacão de Cortes, as quais se reuniram pela primeira vez em 
Baiona, em 15 de junho de 1808. Um aspecto central dessa convocação residiu na inclusão de representantes 
hispano-americanos para compor a nova instituição, dando as colônias americanas o direito de representação, algo 
pelo qual os criollos reclamavam desde a segunda metade do século XVIII. Apesar de tal medida apresentar pouco 
eco e alcance bastante limitado nesses terrritórios, supôs um importante precedente para a estratégia da Junta 
Central no se referia aos domínios americanos, promovendo uma espécie de pressão no novo órgão para conceder 
o mesmo direito. CHUST, & FRASQUET, Las independencias en América… op. cit., pp. 26-7.            
103 ÁVILA, & PÉREZ HERRERO, Las experiencias de 1808 en Iberoamérica... op. cit.; CHUST, & FRASQUET, 
Las independencias en América… op. cit.; GUERRA, Modernidad e Independencia. Ensayos sobre las 
revoluciones hispánicas... op. cit.; PORTILLO VÁLDES, Crisis atlântica. Autonomía e independencia en la crisis 
de la monarquia hispana… op. cit.; RODRÍGUEZ O., La independencia de la América española… op. cit. 
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No decorrer de 1808 e 1809, com a chegada de notícias sobre os acontecimentos 

peninsulares, as colônias hispano-americanas comportaram-se de forma análoga frente aos 

eventos peninsulares e, assim que chegaram informações sobre a criação das Juntas 

governativas espanholas, semelhantes tentativas foram produzidas nesses territórios para 

manter a legitimidade da monarquia destituída. As primeiras respostas foram o reconhecimento 

de Fernando VII e a condenação à invasão francesa. As juras de fidelidade das diversas 

instituições coloniais – cabildos, intendências, capitanias gerais, etc. – e a criação de Juntas, no 

mesmo molde das peninsulares, confirmaram a manutenção da maior parte das autoridades 

políticas já existentes na América hispânica e a permanência da subordinação destas ao 

destituído poder real espanhol, o que amortizou a sensação de vazio de poder vivenciada na 

metrópole.104 

Porém, a ambiência não foi de calmaria. As notícias sobre as abdicações de Baiona, a 

ocupação do trono espanhol pelo irmão de Napoleão e a forte repressão francesa contribuíram 

para um contexto de grande instabilidade. Tais notícias chegavam sem uma sequência 

cronológica, em meio a rumores e informações equivocadas. Somado a esse cenário, chegaram 

tanto emissários espanhóis, reivindicando obediência as novas autoridades da Espanha e 

contribuições financeiras, quanto emissários josefinos. Em meio a toda essa complexidade do 

momento, havia ainda missivas da filha de Carlos IV, a irmã de Fernando VI, Carlota Joaquina 

que reclamava, desde seu exílio na cidade do Rio de Janeiro, seu direito diante dos 

acontecimentos de ser rainha regente dos territórios hispano-americanos.105 

Dentro desse emaranhado de acontecimentos, a primeira resposta hispano-americana foi 

unanime em recusar o novo governo francês e declarar fidelidade ao rei deposto. Assim como 

na península, diversas Juntas foram instituídas no decorrer de 1808 e 1809, algumas com 

programas políticos mais definidos, outras não, mas, em geral, sem questionarem seu 

pertencimento a monarquia espanhola. Em algumas localidades houve tentativa de 

conformação de Junta, como foi o caso de Havana.106  

 
104 ÁVILA, & PÉREZ HERRERO, Las experiencias de 1808 en Iberoamérica... op. cit.; CHUST, & FRASQUET, 
Las independencias en América… op. cit, pp. 17-38; CHUST, M. “Un bienio transcendental: 1808-1810”. In: 
_____. (coord.) 1808 La eclosión juntera en el mundo hispano. Mexico: Fondo de Cultura Económica/ 
Fideicomiso, Historia de las Américas/ El Colegio de México, 2007, pp. 11-50; GUERRA, Modernidad e 
Independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas... op. cit.; pp. 115-225; PIQUERAS, J. A. “1808: una 
coyuntura germinal”. Revista Historia Mexicana. vol, LVIII, n. 1, julio-septiembre, 2008, pp. 05-29; PORTILLO 
VÁLDES, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana.… op. cit., pp. 29-
104; RÓDRIGUEZ O., La independencia de la América española… op. cit., pp. 81-143. 
105 CHUST, & FRASQUET, Las independencias en América… op. cit.; PORTILLO VÁLDES, Crisis atlântica. 
Autonomía e independencia en la crisis de la monarquia hispana… op. cit.; RODRÍGUEZ O., La independencia 
de la América española… op. cit. 
106 Ibidem. 
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Deste modo, na América hispânica presumiu-se que essas instituições emergenciais, as 

Juntas peninsulares, deveriam também ser instituídas nas colônias para fazer frente a crise 

monárquica, o que acarretava a ideia de que essas novas instâncias coloniais também fossem 

depositárias da soberania do monarca, o que agregava uma forte concepção de autotutela. 

Apesar de atuarem de maneira bastante similar as peninsulares, as autoridades metropolitanas 

condenaram a instituição de tais Juntas nos territórios coloniais.107 

Em maio de 1809 a Junta Central convocou a reunião das Cortes para os primeiros meses 

do ano seguinte, mantendo o princípio de igualdade representativa para os hispano-americanos. 

Foi no governo da Regência que as instruções para as eleições dos deputados hispano-

americanos foram estabelecidas, deixando os territórios da América e Ásia com uma 

inferioridade quantitativa notória na representação peninsular. Tal desigualdade contribuiu para 

que, tanto a Regência quanto as Cortes, não fossem reconhecidas por diversos setores criollos. 

Ademais, a primeira proposta peninsular acerca das Cortes propunha uma convocatória 

tradicional do Antigo Regime, em estamentos, o que foi recebido nas colônias americanas com 

grande desagrado também. Em meio a debates sobre a composição das Cortes, foi decidido a 

reunião de apenas uma câmara conformada por sufrágio indireto. A primeira reunião das Cortes 

ocorreu em 24 de setembro de 1810, e em seu primeiro decreto se declararam soberanas e 

representantes da nação espanhola, reconhecendo Fernando VII, mas reservando-se para si o 

poder Legislativo na qualidade também de poder constituinte. Tal órgão seria responsável pela 

elaboração de uma Constituição para a nação espanhola.108 

Outro decreto de suma importância, foi promulgado em novembro de 1810, o qual 

autorizava a publicação de qualquer impresso sem sofrer algum tipo de censura prévia, o que 

converteu a imprensa, aos poucos, em um dos principais veículos de informação e publicização 

de opiniões, fazendo circular folhas volantes, panfletos, folhetins, periódicos, etc., ou seja, um 

conjunto significativo de materiais que além de ser lido era também discutido e difundido por 

meio da oralidade.109  

 
107 PORTILLO VÁLDES, Crisis atlântica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquia hispana… 
op. cit, pp. 65. 
108 ARTOLA, M. (ed.). Las Cortes de Cádiz. Madrid: Marcial Pons Librero, 2003; BERBEL, M. “Cortes de Cádiz: 
entre a unidade da nação espanhola e as independências americanas”. In: PAMPLONA, M. & MÄDER, M. E. 
(orgs.). Revoluções de independência e nacionalismos nas Américas – Nova Espanha. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2008, pp. 17-47; BREÑA, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824... 
op. cit.; CHUST, M. “As Cortes de Cádis, a Constituição de 1812 e sua transcendência americana”. In: BERBEL, 
M. & OLIVEIRA, C. (org.). A experiência constitucional de Cádis. São Paulo: Alameda, 2012, pp. 11-30; _____. 
& FRASQUET, I. (coord.). La transcedencia del liberalismo Deoceañista en Espanã y en América. Valencia: 
Colleción História/Estudios Valencia, 2004. 
109 GUERRA, F-X. & LEMPÉRIÈRE, A. (et. al). Los espacios públicos en Iberoamerica: ambiguidades y 
problemas. Siglos XVIII-XIX. México: FCE, 1998. 



 46 

Promulgada em março de 1812, a Constituição de Cádiz representou claramente uma 

ruptura com o Antigo Regime, tanto em razão dos valores nos quais se fundamentou como nos 

princípios políticos proclamados. Tal documento, composto por 384 artigos, constituía os novos 

parâmetros políticos e suas diretrizes, estabelecendo ainda a estrutura e os procedimentos dos 

poderes e direitos do novo governo. Além da transformação substancial de que a soberania 

passava a residir na nação e não mais na figura do rei, esteve ancorada em princípios políticos 

inovadores para a época, liberais e constitucionais, como o sistema representativo, o estado de 

direito, a divisão de poderes, a limitação do poder do rei, o direito de representação política, 

direitos individuais e de imprensa.110 

No mundo ocidental, ao longo do século XVIII, uma nova ordem liberal e constitucional 

estava sendo gestada. Com ela, discussões acerca de limites dos poderes públicos, da ideia do 

povo como soberano e os indivíduos como sujeito portadores de novos direitos foram norteando 

diversas concepções dentro desse campo. As revoluções norte-americana e Francesa, a finais 

do XVIII, representaram, nesse ponto, um momento crucial, pois recorreram ao poder 

constituinte para, no primeiro caso, declarar sua independência da mãe pátria britânica e colocar 

em vigor, pouco tempo depois, as constituições dos diferentes Estados e a Constituição Federal 

de 1787; e, no segundo caso, promulgada em 1791, para destituir as instituições do Antigo 

Regime e criar uma nova ordem política. Mesmo que de forma distinta, os princípios 

constitucionais, em ambas situações, evocaram o papel do indivíduo como ator jurídico e sujeito 

de direitos para determinar as limitações dos poderes políticos dentro das novas formas políticas 

em construção.111 

 
110 A Constituição de Cádiz ficará em vigência até maio de 1814, quando, por meio de um golpe de Estado, 
Fernando VII retorna ao poder e na sequência anula formalmente a Carta magna espanhola. Ela voltará a entrar 
em vigor entre os anos de 1820 e 1823. BERBEL, M. “Cortes de Cádiz: entre a unidade da nação espanhola e as 
independências americanas”... op. cit.; BREÑA, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de 
América, 1808-1824… op. cit.; CHUST, “As Cortes de Cádis, a Constituição de 1812 e sua transcendência 
americana”... op. cit.; CHUST, & FRASQUET, La transcedencia del liberalismo Deoceañista en Espanã y en 
América… op. cit. 
111 O Estatuto de Baiona, aprovado em junho de 1808, pelo governo de José Bonaporte como base prevista para 
seu reino na Espanha, apesar de sua curta duração e do caráter autoritário em que foi concebido, de maneira geral, 
reconhecia um conjunto de princípios e liberdades claramente enraizados no nascente liberalismo.  FIORAVANTI, 
M. Constitución. De la Edad Antigüidad a nuestros días. Trad. Manuel Martínez Neira. Madrid: Editorial Trotta, 
2001; MATTOS, H. M. Escravidão e Cidadania no Brasil monárquico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000; 
SLEMIAN, A. Sob o império das leis. Constituição e Unidade Nacional na formação do Brasil (1822-1824). São 
Paulo: Hucitec, 2009; ____. “Seriam todos Cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do 
constitucionalismo no Brasil (1823-1824)”. In: JANCSÓ, I. (org.). Independência: história e historiografia. São 
Paulo: Hucitec, 2005, pp. 829-848; SUANZES-CARPEGNA, J. “El constitucionalismo español y portugués 
durante la primera mitad del siglo XIX (un estudio comparado). In: ÁLVAREZ CUARTERO, I. & SÁNCHEZ 
GÓMEZ, J. (eds). Visiones y revisiones de la independencia americana. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca y los autores, 2007, pp. 13-52. 
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Se num primeiro momento, na América hispânica, a declaração de igualdade entre os 

territórios do império espanhol e a convocação de representantes americanos para as Cortes 

buscaram por parte dos peninsulares maior integração política no Império – representatividade 

americana junto à nova reordenação política metropolitana –, pouco tempo depois foram 

fundamentais na definição de iniciativas de contestação e rompimento com o poder espanhol 

que serviram de grande estímulo para a ativação de consciência e revelação de novos atores da 

vida política americana. O modo e a proporção da participação americana nas instituições 

peninsulares, pouco a pouco, geraram debates e conflitos acerca de questões sobre legitimidade 

dos novos e antigos poderes e sobre a proporcionalidade na representação, que serviram de 

grande estímulo para a revelação de novos atores da vida política americana.112 

Apesar da expressa fidelidade ao rei cativo nos anos de 1808 e 1809, a busca dos colonos 

por um governo em opção ao metropolitano, cujo futuro dependia do curso incerto da guerra, 

passou a ganhar fôlego. Esses aspectos ajudaram a fomentar a procura por ampliação dos 

espaços de poder na América espanhola e, com isso, o aparecimento de novas possibilidades 

políticas até então impensadas. Aos poucos, as tentativas de reordenamento promoveram a 

criação de novos espaços de exercício político e alimentaram a procura pela ampliação de poder 

nessas regiões. Em pouco tempo, na América hispânica, o rompimento com a administração 

metropolitana e a adoção de condutas revolucionárias já eram uma realidade.113 

Assim, a necessidade de uma resposta urgente à crise política levou lugares como 

Venezuela, Rio da Prata, Nova Granada, Chile, entre outros, a adotarem postura autônoma e 

revolucionária na tentativa de ampliar o poder de decisão em suas respectivas províncias e, 

assim, manter a ordem interna nos territórios americanos. Tais eventos inauguraram uma nova 

etapa caracterizada pela busca de recomposição constitucional e a procura de novos espaços de 

exercício do poder político desses territórios.114  

Nesse contexto, as Juntas hispano-americanas defensoras dos direitos de Fernando VII 

não reconheceram o governo da Regência como poder legítimo e soberano. Da mesma maneira 

como os promotores de suas congêneres peninsulares defenderam o regresso da soberania ao 

povo, em 1808, os setores criollos hispano-americanas adotaram justificativas semelhantes, 
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para em 1810, garantir que tais Juntas pudessem suprir o governo anterior e atuar em termos de 

autonomia política.115  

A partir de 1810, as soluções políticas encontradas pelos hispano-americanos foram bem 

variadas, no extenso território americano se produziu desde independência em nome próprio e 

com renúncia de vínculos com Fernando VII, passando pela independência proclamada em 

nome de Fernando VII e declarações de autonomia, até processos constituintes sem mediar 

declaração formal alguma. Foi nesta conjuntura que Joaquín Infante começou sua atuação 

pública/política. Em 1810 apareceu envolvido em uma suposta conspiração que pretendia a 

instalação de uma Junta governativa independente em Havana. No ano seguinte esteve em 

Caracas no momento em que o Congresso geral venezuelano declarou a independência do 

território, em julho de 1811, e instituiu a República da Venezuela. Em 1814, Infante foi para 

Cartagena das Índias, que havia declarado sua independência frente ao governo espanhol no 

final de 1811 e aderido ao governo das Províncias Unidas da Nova Granada. Tanto na 

Venezuela quanto em Cartagena, Infante esteve inserido nos intensos debates em torno de 

alternativas de gestão política desses independentes territórios.  

Em menos de três anos se envolveu-se em uma expedição de libertação da Nova 

Espanha, liderada pelo peninsular Xavier Mina. No início de 1817, Mina e sua tripulação 

desembarcaram na costa novo-hispana com o objetivo de colaborar com o movimento 

insurgente ali instaurado desde o início da década de 1810. Após alguns anos preso, reapareceu 

em Cádiz, em 1820, num contexto distinto do vivenciado no início da década de 1810, agora 

com a maioria dos territórios ibero-americanos rumando em direção a constituição de Estados 

soberanos. No México já independente, Infante permaneceu de 1822/3 a 1825, inserido 

profundamente no debate em torno da constituição do Estado nacional mexicano. Em seus 

últimos anos de vida, de 1825 a 1828, trabalhou para a República da Colômbia como juiz 

letrado na cidade de Mompox.     

 

1.1 A Capitania Geral de Cuba 

 

A primeira tentativa de formação de uma Junta governativa, semelhante à instituída em 

Sevilha, que se deu em territórios coloniais americanos foi justamente o de Havana. Ao que 

tudo indica, as notícias urgentes sobre os acontecimentos espanhóis de início de 1808 não 
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tardaram em chegar ao porto da cidade; porém, o inusitado conteúdo e a escassez de 

informações fizeram com que as autoridades não se pronunciassem até a chegada de 

informações e instruções oficiais, o que ocorreu apenas em 14 de julho de 1808, quando 

desembarcou em Havana uma série de documentos oficiais da Suprema Junta governativa, 

instalada em Sevilha, explicando a sublevação em que se encontrava o território peninsular, 

convidando outras localidades a formarem Juntas subordinadas a Suprema para o alistamento 

e arrecadação de fundos para a mobilização contra os invasores, e convocando a proclamação 

de Fernando VII como rei legítimo da Espanha e Índias.116 

Praticamente uma semana após a chegada da embarcação peninsular, o capitão geral e 

governador de Cuba, don Salvador José Muro y Salazar, o marquês de Someruelos, que ocupava 

tal cargo desde 1799, realizou um pronunciamento no qual explicou as circunstâncias 

peninsulares, proclamou Fernando VII como rei e declarou guerra contra a França.117 Tal 

proclamação foi remetida a Santiago de Cuba e aos vice-reis e capitães gerais do restante da 

América, porém a importante decisão de qual ação política adotar ante as notícias e instruções 

peninsulares ficou sem resposta nesse primeiro momento. A consciência de que a ilha colonial 

não se igualava politicamente a uma província espanhola não deixava claro o que de fato 

implicaria a formação de uma nova instância, como essa, em solo americano, ademais da 

consciência das autoridades hispano-cubanas da evidente diferença da composição do quadro 

societário da ilha que a afastava ainda mais da realidade metropolitana.118 

Uma das primeiras questões enfrentadas nesse novo cenário foi como lidar com a 

presença massiva de refugiados na ilha, provenientes do recém instituído Haiti, quando a França 

se tornava inimiga declarada da monarquia espanhola. A Capitania Geral de Cuba, desde o 

início da revolução em Saint-Domingue, em 1791, localizada a apenas oitenta quilômetros de 

distância da colônia francesa, passou a receber uma quantidade significativa da população 

oriunda desta, e que fugiam de sua violenta revolução escrava. Em 1808, quando a relação entre 

Espanha e França se tornou cada vez mais conflituosa, esta presença trouxe especial tensão ao 
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cenário. Agora esse contingente populacional, ligado a um passado revolucionário recente, 

poderia ser considerado inimigo, o que aumentava a chance de novos conflitos cotidianos e 

colocava ainda mais em alerta as autoridades da ilha.119 

Na última década dos setecentos e primeiros anos dos oitocentos, milhares de residentes 

de Saint-Domingue saíram para diversas localidades da região caribenha, principalmente para 

as ilhas vizinhas, procurando refúgio.120 Nesse período, muitos desses refugiados se 

estabeleceram na Capitania Geral de Cuba, principalmente na parte oriental da ilha. O governo 

tomou providências frente ao afluxo dessas pessoas, passando a investigar e expulsar aqueles 

que pudessem representar algum tipo de ameaça. A maioria dos refugiados brancos foi 

autorizada a permanecer e os negros, principalmente os livres, submetidos a um destino 

diferente. Os identificados como escravos poderiam permanecer somente se fosse comprovada 

sua necessidade, aspecto que poderia ser interpretado de muitas maneiras e, com isso, muitos 

foram autorizados a ficar. Havia particular interesse de parte da elite hispano-cubana na 

imigração dessa mão de obra. Ao longo da revolução de Saint-Domingue e independência do 

Haiti, a coroa espanhola emitiu uma série de proibições que restringia em suas colônias tanto a 

entrada do contingente populacional oriundo desse território, principalmente de escravos, como 

a própria compra de escravos “franceses”, mas os hispanos-cubanos prestaram pouca atenção 

às novas restrições e seguiram adquirindo essa força de trabalho. A maioria desses escravos 

transportada para a ilha foi direcionada para as plantações de açúcar.121 Conforme veremos um 

pouco mais adiante, desde meados do século XVIII, houve um esforço conjunto entre a elite 

criolla da ilha e as autoridades peninsulares para expandir a escravidão e a produção de açúcar 

e, neste aspecto, a entrada dessa mão de obra colaborava diretamente para o desenvolvimento 

da ilha nessa direção. 

Antes da grande evacuação da colônia francesa, no final de 1803, refugiados seguiam 

desembarcando e se estabelecendo na ilha espanhola. No final de 1802, o governador de 

Santiago de Cuba, Sebastián Kindelan, já previa um novo êxodo e, por isso, insistia para que 

fossem realizadas preparações para a chegada em massa de civis e soldados. Em 23 de junho 

de 1804, o governador relatou o desembarque de seis embarcações provenientes da ex-colônia 
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francesa e, uma semana depois, a chegada de mais outras cinco, que juntas somavam mais de 

quinhentas pessoas. A proximidade de Santiago de Cuba, parte oriental da ilha, com o território 

revolucionado conformou uma significativa mudança em seu quadro demográfico. Segunda a 

historiadora Ada Ferrer, mais de dezoito mil residentes de Saint-Domingue chegaram a 

Santiago entre julho e dezembro de 1803, número aproximado de toda a população da cidade 

em 1791.122 

É importante retomar que Saint-Domingue, colônia francesa nas Antilhas, antes da 

revolução, ocupava o lugar de primeira produtora mundial de açúcar, com uma economia 

baseada no modelo de plantation pautado na produção concentrada no açúcar e uso em larga 

escala de escravos africanos, o que criou um quadro societário inédito na época: uma minoria 

branca livre e uma esmagadora maioria de escravos negros.123 Parte dessa minoria branca que 

migrou para a Capitania Geral de Cuba apresentava grande experiência agrícola, inclusive 

muitos técnicos encontraram abrigo nas plantações de açúcar da ilha, principalmente na região 

de Havana e Matanzas, devido à infraestrutura mais adequada de suas produções e à 

proximidade de comunicação com os portos norte-americanos favorecidos pelas correntes 

marítimas e sistema de ventos.124 No caso de Santiago de Cuba, muitas famílias refugiadas 

acabaram se estabelecendo nas montanhas e se envolveram na produção cafeeira, fazendo com 

que a região prosperasse com esse cultivo. No momento em que a revolução chegava a seu fim, 

com a declaração de independência do território e a abolição da escravidão, a região de Santiago 

se estabelecia na mão oposta, amparando o seu desenvolvimento na produção de açúcar e café 

com uso de mão de obra escrava que em parte advinha da ex-colônia francesa.125  

As autoridades hispano-cubanas passaram os últimos anos do século XVIII e os 

primeiros do XIX buscando maneiras para lidar com esse novo contingente populacional e a 

maioria das medidas adotadas possuía forte caráter de vigilância, principalmente no que se 

referia à população negra livre e escravizada.126 A revolução e independência do Haiti, no meio 

do mar do Caribe, cercado por ilhas que permaneciam colônias europeias profundamente 

investidas no regime escravocrata, não provocou apenas ondas migratórias: as autoridades 

colônias hispano-cubanas precisaram lidar com a face do movimento que derrubou o 
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colonialismo e a escravidão e demonstrou principalmente aos negros do mundo atlântico que a 

liberdade poderia ser alcançada. Essa revolução foi sentida como uma ameaça premente na ilha 

pela proximidade geográfica entre os territórios, mas sobretudo pelo engajamento cada vez 

maior de parte da elite hispano-cubana exatamente no modelo das plantantion islands, a 

conjugação da expansão açucareira e da mão de obra escrava. A ideia de um possível contágio 

revolucionário justificou atitudes de vigilância e, nos anos da revolução, as autoridades da ilha 

adotaram uma série de medidas para controlar a circulação de pessoas e notícias.127 

Mesmo com todo o temor do que representava uma revolução escrava declarar a 

independência de uma colônia e abolir sua escravidão, com a quebra da produção açucareira de 

Saint-Domingue, o açúcar que não poderia mais ser produzido lá poderia ser na Capitania Geral 

de Cuba, e esse foi o pensamento da elite criolla: o brusco desmantelamento da maior 

concorrente no fornecimento de açúcar para o mercado internacional, a colônia francesa de 

Saint-Domingue, trazia consigo a chance de substituir economicamente tal colônia.128 

Os temores produzidos por esse evento não impediram que os hispano-cubanos 

continuassem a fomentar e imitar justamente o modelo de sociedade que havia provocado tais 

acontecimentos tão temidos. Havia grande preocupação acerca da possibilidade de novas 

resistências escravas, mas também a elite criolla viu na quebra da maior produtora mundial de 

açúcar uma excelente oportunidade para continuar a defender suas linhas de ação, baseadas na 

produção em larga escala do açúcar e na escravidão africana.129 Como pontua Ada Ferrer, parte 

da elite hispano-cubana e seus aliados utilizaram uma noção flexível da revolução escrava a 

invocando estrategicamente para fortalecer a escravidão na ilha, objetivando substituir a 

primeira produtora mundial de açúcar. Assim, a revolução despertou temores, mas foi também 

mobilizada para expandir a escravidão e o tráfico de escravos na ilha, pois os criollos 

acreditavam que poderiam gerenciar os riscos de serem parte de uma sociedade escravocrata, 

pautados na defesa de que na ilha espanhola os escravos desfrutavam de certos privilégios que 

não existiriam em outras colônias.130 Portanto, apesar da revolução ter desafiado duas 

instituições centrais da época, a escravidão e o colonialismo, na ilha ela também serviu de 
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impulso para o boom açucareiro que fez com que a colônia espanhola se tornasse a primeira 

produtora mundial do produto a partir da década 1820.131 

Um dos maiores expoentes intelectuais dessa elite criolla, Francisco Arango y Parreño 

(1765-1837) - que inclusive, como veremos adiante, participou ativamente do projeto da Junta 

de 1808 - em um de seus textos, Discurso sobre la Agricultura en la Habana y médios de 

fomentarla (1792), produzido em meio à insurreição de escravos de Saint-Domingue, indicava 

como a ilha espanhola poderia aproveitar o colapso desta colônia vizinha para expandir sua 

própria economia. Arango acreditava que a prosperidade hispano-cubana estava diretamente 

relacionada à utilização sistemática do trabalho escravo e ao acesso livre aos mercados. Porém, 

como a rebelião de negros já era uma realidade a ser considerada, o porta-voz da elite criolla 

havanesa propôs, além do aumento da importação de mão de obra escrava africana, a elaboração 

de novos mecanismos de controle e segurança para evitar uma possível revolta por parte deste 

setor.132 

Em 1808, quando a França passou de aliada a inimiga, qualquer tomada de decisão 

deveria considerar essa significativa população oriunda da ex-colônia francesa composta por 

brancos e por negros, escravos e livres. Ao explicar as circunstâncias peninsulares para a 

população, o capitão geral afirmou que apesar da declaração de guerra contra a França, os 

colonos provenientes de Saint-Domingue residentes na ilha não sofreriam qualquer tipo de 

retaliação, tentando tranquilizar os numerosos refugiados que haviam chegado nas últimas 

décadas.133 Porém, a aparente tranquilidade após a declaração de Someruelos foi rompida com 

o despontar de situações conflituosas que o levaram a solicitar informes sobre a população 

refugiada da ilha e, pouco tempo depois, a instalar Juntas de vigilância para buscar “franceses 

considerados perigosos”. Conforme esses conflitos emergiam, parte da população começou a 

exigir represálias contra os setores refugiados e, em março de 1812, as autoridades ordenaram 

a partida de todos os residentes oriundos da antiga Saint-Domingue que não fossem 

naturalizados como espanhóis.134 

 
131 FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution... op. cit., pp. 36; FRAGINALS, Cuba, 
Espanha, Cuba: uma história comum... op. cit, pp. 190. 
132 ARANGO Y PARREÑO, F. Discurso sobre la agricultura en la Habana y médios de fomentarla. La Habana: 
Howson y Heinesen, 1888; FRAGINALS, Cuba, Espanha, Cuba: uma história comum... op. cit., pp. 194-195; 
MARQUESE, “A escravidão caribenha entre dois atlânticos: Cuba nos quadros das independências americanas”... 
op. cit., pp. 257-262; TOMICH, “A riqueza do império: Francisco Arango y Parreño, economia política e a segunda 
escravidão”... op. cit., pp. 12-13. 
133 FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution... op. cit., pp. 238-9; PIQUERAS, “La 
siempre fiel Isla de Cuba o la lealtad interesada”... op. cit., pp. 434-5. 
134 BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit., pp. 24 e 36-45; 
FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution... op. cit., pp. 249-50. 



 54 

Retornando a 1808, apesar do governo reconhecer a autoridade do rei espanhol deposto, 

declarar guerra contra os invasores e buscar tranquilizar a multifacetada população da ilha, tal 

situação estava longe de se encontrar resolvida. As autoridades hispano-cubanas adotaram uma 

postura cautelosa, no sentido de não responder e agir imediatamente frente a notificação 

peninsular, pois tinham consciência da necessidade de orquestrar a conciliação de uma série de 

questões centrais que tocava diretamente na “estabilidade” do governo da ilha.135 A difícil tarefa 

de Someruelos e das autoridades diretamente envolvidas na questão era considerar na decisão 

a ser tomada uma postura que não descontentasse as autoridades coloniais já existentes e 

assimilasse as principais demandas de diversos setores da ilha, principalmente dos que 

gravitavam em torno dos poderes nas tomadas de decisão política, sem gerar maiores 

discrepâncias das que já existiam. Algumas dessas divergências se tornaram mais explícitas no 

desenrolar do projeto de Junta e no interior da própria elite da cidade, como poderemos 

constatar adiante.136 

Nos dias subsequentes, algumas importantes vozes de Havana, incluindo o marechal de 

campo Agustín de Ibarra, com a colaboração do síndico do Real Consulado de Agricultura, 

Indústria e Comércio de Havana, o próprio Francisco de Arango y Parreño, do assessor do 

capitão geral, José de Ilincheta, do conde de O’Reilly e do síndico procurador do ayuntamiento, 

Tomás de la Cruz Muñoz, e com o consentimento e auxílio do marquês de Someruelos, 

prepararam uma representação propondo ao ayuntamiento de Havana a formação de uma Junta 

de governo que “revestida de igual autoridad a las demás de la Península de España, cuide y 

provea de todo lo conducente a nuestra existencia política y civil bajo el suave dominio de 

nuestro adorado Monarca a quien debe representar”.137 

Com inicial declaração de fidelidade ao rei cativo, objetivando alocar um poder supremo 

que deveria garantir o funcionamento do governo, a representação de Havana, desde logo, era 

o mais próximo dos processos de formação das Juntas peninsulares, conservando o caráter 

independente que estas possuíam, ou seja, não sujeita a nenhuma outra. Para os indivíduos que 

elaboraram a representação, ao que tudo indica, parecia uma boa saída reunir membros do corpo 

representativo da cidade juntamente com destacados sujeitos que gravitavam em torno desse 
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poder e constituir uma demanda política em nome da legitimidade de Fernando VII, da 

conservação da “paz” interior e da manutenção da governabilidade frente aos acontecimentos 

peninsulares para criar um novo órgão, de caráter urgente, que seria instituído sem passar por 

processo eleitoral, no qual o cabildo da cidade se encarregaria de propor os nomes de seus 

futuros membros.138 

A representação da proposta da Junta foi assinada por um grupo de setenta e dois 

indivíduos que possuíam relevância política e econômica na cidade, dos quais quarenta e seis 

eram peninsulares e vinte e seis hispano-cubanos.139 Conforme aponta Cienfuegos e Carredano, 

os promotores da Junta buscaram, habilmente, assinaturas que demonstrassem apoio explícito 

de uma ampla representação dos principais segmentos dentro da elite de Havana. Assim, 

encontramos a presença de poderosas famílias da ilha, proprietários de grandes engenhos de 

açúcar, notáveis comerciantes, muitos dos quais possuíam títulos nobiliários que, além de 

controlar o cabildo da cidade, ocupavam parte dos mandos de regimentos fixos e dos corpos de 

milícias e também figuravam como membros da Junta de Agricultura e Comércio. Outros 

apoiadores representavam fortunas mais recentes. Exatamente dez assinantes ocupavam cargos 

na Junta de governo do Real Consulado e na Real Companhia de Comércio de Havana. Havia 

ainda representantes eclesiásticos e de outras instâncias coloniais.140  

Sob o manto da defesa de “conservar um bom governo” para a ilha até o recebimento 

de instruções mais precisas da metrópole, o grupo formado pelos promotores do projeto e seus 

apoiadores foi o resultado da agregação de parte da elite de Havana, composta por uma minoria 

social e de poder, ligada a interesses que confluíam, principalmente, com os do açúcar e do alto 

comércio internacional, que incluía o tráfico de escravos, e favorecida por sua presença nas 

instituições já estabelecidas e pelo prestígio que gozava na sociedade local, que viu nos 

acontecimentos peninsulares de 1808 uma oportunidade para aumentar sua influência e 

protagonismo político.141 Acompanhando informações apresentadas por Piqueras, dentre as 

setenta e duas assinaturas colhidas, os proprietários de destacados engenhos de açúcar possuíam 

uma soma que ultrapassava em três mil o número de africanos escravizados em suas 

propriedades. Para se ter uma dimensão mais exata, dezessete assinantes da representação 
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estariam, por descendentes ou familiares, entre as trinta e nove maiores fortunas da ilha um 

quarto de século depois e diversos deles receberiam títulos nobiliários.142 

No início do século XIX, a região de Havana possuía mais de quatrocentos engenhos de 

açúcar, quase o dobro da quantidade que apresentava uma década antes, o que fez com que sua 

capacidade produtiva média dobrasse.143 Esses poderosos sujeitos ligados à produção de açúcar 

em larga escala formavam parte do proeminente grupo denominado pelo historiador Manuel 

Moreno Fraginals como sacarocracia, proprietários de grandes unidades de produção de açúcar 

que eliminaram o cultivo de outros produtos e vinham ampliando suas produções por meio da 

exploração intensiva da mão de obra escrava para atingirem o mercado internacional.144 A 

proposta de formação da Junta de Havana e seu apoio advinham de parte dessa sacarocracia 

havanesa que foi se constituindo ao longo do final do século XVIII e início do XIX, e contribuiu 

para a ilha atingir seu boom açucareiro a partir da década de 1820.145  

Alcançar esse patamar esteve diretamente relacionado com um acelerado processo de 

mudanças, principalmente econômicas e sociais, que a Capitania Geral de Cuba vivenciou a 

partir de meados do século XVIII, pois anteriormente a esse momento a ilha encontrava-se 

voltada praticamente à criação extensiva de gado, à produção de tabaco e açúcar em pequena 

escala e à operação de seus portos, apresentando uma população de escravos africanos destinada 

basicamente às atividades de serviços nas áreas urbanas.146 

A representação de defesa da instalação da Junta apresentada ao ayuntamiento de 

Havana contou com a participação ativa de Arango y Parreño, advogado e proprietário de terras, 

ouvidor da Real Audiência de Puerto Príncipe e síndico perpétuo do Real Consulado de Havana, 

que era um conhecido hispano-cubano de grande influência nas esferas política, econômica e 

social da ilha e que mais uma vez se destacava por sua liderança social.147 Pertencente a uma 

família da elite havanesa, Arango estudou advocacia na Espanha e, a partir de 1789, ocupou o 

cargo de apoderado geral do ayuntamiento de Havana em Madrid, no qual elaborou uma série 

de textos que expressava diretamente as demandas da elite criolla, principalmente de Havana, 

relativas à busca por maior liberdade na esfera comercial e para o tráfico de escravos africanos, 
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defendendo claramente a transformação da economia da Capitania Geral de Cuba nos moldes 

que apresentava o Caribe britânico e francês, a atividade mais rentável da zona na época, as 

plantations islands, estrutura agrícola altamente capitalizada, com uma produção concentrada 

em um único produto (açúcar) e com o predomínio de mão de obra escrava africana.148  

O projeto de expansão agrícola foi defendido no já mencionado Discurso sobre la 

Agricultura en la Habana y médios de fomentarla, texto no qual Arango aponta a 

interdependência entre o açúcar e a mão de obra escrava e, por isso, defende claramente o acesso 

a essa força de trabalho para o desenvolvimento da produção açucareira em ampla escala.149 

No início do XIX, além de participar ativamente na preparação do projeto de instalação da Junta 

em Havana, nos anos seguintes, Arango se destacaria sendo eleito representante e membro 

hispano-americano da Junta Central, mas não chegou a assumir tal posição. Em 1810 esteve 

perto de ser eleito deputado para as Cortes de Cádiz, função que acabou desempenhando em 

1813-14 apenas por alguns meses. E com a retomada de Fernando VII ao poder, ainda seria 

nomeado ministro do Conselho de Índias, onde continuou a defender e promover significativas 

mudanças na ilha entre 1815 e 1819.150 

Arango y Parreño representava a elite criolla de Havana, cidade onde residia o centro 

do poder político e econômico da ilha. Tal grupo, que foi se constituindo lentamente ao longo 

dos séculos XVII e XVIII, por famílias proprietárias de terras, comerciantes e administradores 

coloniais lá instalados a partir do final do XVI, também viu florescer e se consolidar grupos de 

poder em outras municipalidades, especialmente em Santiago de Cuba e em Bayamo, regiões 

localizadas na parte oriental da ilha, que expressavam seus poderes por meio dos cabildos 

municipais, e à medida em que esses novos grupos foram se constituindo como dominantes, 

passaram a exigir reconhecimento social e defender seus interesses perante o poder central 

metropolitano.151  

Ao longo do processo colonizador, Havana e Santiago de Cuba tiveram o 

desenvolvimento de suas economias condicionado diretamente pelo sistema de 

serviço/produtos devido à importância de seus portos e as regiões secundárias de Bayamo, 
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Puerto Príncipe, Trinidad e Sancti Spíritus se destacaram pela atividade pecuária e pelo 

contrabando.152 Desde muito cedo, por sua posição geográfica privilegiada nas rotas marítimas 

que ligavam a metrópole com as colônias hispano-americanas continentais, a ilha desempenhou 

um papel estratégico crucial dentro do império espanhol como ponto central no fluxo do 

comércio atlântico, sendo local de reunião e escala das frotas que levavam o tesouro originário 

da América e na defesa de ameaças de piratas e corsários na área do Golfo do México e do mar 

do Caribe.153 Tal função na coordenação do sistema defensivo imperial e como última parada 

em porto hispano-americano dos navios que retornavam a península, fez com que a economia 

de Havana se desenvolvesse, prontamente, em torno da prestação de serviços e produtos para 

as viagens, que iam desde hospedagem e abastecimentos até manutenção e produção de navios, 

e vinculada ao seu processo defensivo. Apesar da defesa do império espanhol se basear 

majoritariamente pelo mar, enquanto este manteve seu predomínio marítimo frente a outras 

potências europeias, houve, a partir de final do século XVI, um plano mais sistemático para a 

promoção da defesa terrestre na ilha. As obras militares em Havana abarcaram um longo 

período de mais de dois séculos e também influíram no crescimento da vila.154 Pouco a pouco 

a cidade foi consolidando sua posição de enclave militar e marítimo a serviço da estrutura global 

do império hispânico.155 

Além disso, a ilha também apresentou uma orientação diversificada em sua produção 

de base agrícola, na qual a pecuária ocasionou o surgimento de um significativo comércio de 

couro e o tabaco e o açúcar se estabeleceram como produtos destinados ao mercado exterior.156 

Embora a economia açucareira tenha começado a germinar na Capitania Geral de Cuba desde 

finais do século XVI, ao contrário da produção de tabaco que baseou seu crescimento em mão 

de obra livre, o açúcar, desde o início, demandou exclusivamente força de trabalho escrava e 

devido a essa necessidade e a dificuldade em supri-la, sua produção não se generalizou até final 

dos setecentos e início dos oitocentos.157 

E mesmo possuindo condições naturais altamente favoráveis à produção açucareira e 

em meio ao contrastante cenário colonial caribenho das plantantions islands, a ilha ainda 

enfrentava uma série de outros obstáculos que não permitiu seu arranque em tal molde até o 
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final do século XVIII.158 Conforme apontam Berbel, Marquese e Parron, os entraves provinham 

de estruturas mais amplas do próprio império espanhol, como a regulamentação comercial 

peninsular que afiançava o monopólio de Cádiz sobre todo comércio entre metrópole e colônia, 

bem como a escassez tanto de capital para financiar a instalação de engenhos quanto de mão de 

obra escrava, já mencionada.159 Mas a elite criolla tinha clareza das modificações necessárias 

para promover o deslanche de tal produção agrícola, principalmente no que se referia à obtenção 

de mão de obra escrava africana e de um mercado mais livre, e possuía um canal de negociação 

com a coroa que não deixou de utilizar para buscar alcançar seus objetivos. 

Nesse sentido, a produção intelectual e atuação de Arango y Parreño em diversas 

instâncias do poder metropolitano e colonial no final do século XVIII e início do XIX, 

demonstraram claramente os anseios da elite criolla hispano-cubana envolvida com a expansão 

açucareira. Suas atuações foram decisivas no processo de transformação econômico e social 

vivenciado na ilha e são um ótimo exemplo de como essa elite soube transmitir e negociar suas 

aspirações com os poderes metropolitanos.160 Um importante marco foi quando parte 

importantíssima das reivindicações do grupo do qual pertencia e representava foi contemplada 

numa Real Cédula, de fevereiro de 1789, que autorizava o livre comércio direto com a África 

para compra de escravos durante dois anos, período que depois foi sendo ampliado 

sucessivamente, mas restringido apenas aos portos de Havana e Santiago de Cuba.161 Até o 

último quarto do século XVIII, a ilha não dispôs de um sistema efetivo para a importação de 

mão de obra escravizada africana e, por isso, a entrada desse contingente populacional foi 

considerada pequena ao longo do processo de colonização do território. Era uma força de 

trabalho destinada majoritariamente a atividades de serviços nas duas maiores cidades da ilha, 

Havana e Santiago de Cuba, e seus arredores.162 

Nenhuma colônia hispano-americana soube capitalizar melhor o decreto de 1789 sobre 

a venda livre de cativos aos portos antilhanos do que a Capitania Geral de Cuba. A conquista 

de tal benefício representou a consolidação de um dos pilares para a alteração da orientação 

econômica da ilha, que vinha sendo produzida desde meados dos setecentos, e que com a 

facilitação ao acesso à mão de obra de africanos escravizados foi capaz de firmar o caminho 
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para a expansão da produção açucareira em detrimento de outros produtos tropicais, aspiração 

que a elite criolla da ilha possuía há tempos.163 

Em meio a um cenário das lutas imperiais no Caribe, em meados do século XVIII, a 

demonstração da superioridade britânica se consumou na conquista de territórios na região, 

como Martinica e Guadalupe, ilhas menores que compunham as Antilhas francesas, e na 

ocupação da capital da Capitania Geral de Cuba, a cidade de Havana.164 Para o setor que Arango 

representaria no final do século XVIII, a invasão e ocupação de Havana pelos britânicos, em 

1762, promoveu a conquista, mesmo que por um breve período, de uma série de benefícios 

como compra de escravos sem intermediários, aumento e melhoria dos transportes e das redes 

de comercialização e ampliação do mercado consumidor, o que encorajou ainda mais as 

aspirações da elite hispano-cubana de alterar a direção da economia portuária de 

serviços/produtos da ilha, gerada ao redor do sistema de frotas, de caráter de entreposto 

comercial, para a contrastante economia das plantations islands, que buscava emular o sistema 

das possessões coloniais caribenhas britânicas e francesas. Outro estímulo veio com a expulsão 

dos jesuítas dos domínios da monarquia espanhola na década de 1760, e a conversão de seus 

bens em capital para a expansão do açúcar. Nessa época, os havaneses experimentaram a 

combinação do fácil acesso à mão de obra escrava com a injeção de capital para a fundação de 

novos engenhos.165 

Se para a elite criolla a ocupação britânica da cidade representou a oportunidade de 

usufruir de certos benefícios que encorajaram cada vez mais a busca por modificações 

econômicas na ilha, para a administração metropolitana a circunstancial perda da defensiva 

Havana, considerada o “antemural” do império espanhol, evidenciou claramente a debilidade 

em que se encontrava o império e sua situação periférica no cenário internacional. Foi se 

tornando cada vez mais evidente para os administradores peninsulares a necessidade de 

modificar o espírito de conquista presente no cerne da fundação de seu império pelo espírito de 

comércio e, para tanto, sabiam da necessidade de revisar as normas que regulamentavam as 

trocas imperiais e tocavam no âmago do tema do livre comércio.166 

 
163 NARANJO OROVIO, C.  “Cuba, reformismo, poder y conflicto”. In: ALVARADO PLANAS, J. (coord.). La 
administración de Cuba en los siglos XVIII y XIX. Madrid: Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2017, pp. 51. 
164 BERBEL, MARQUESE, & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit, pp. 64-65.  
165 Ibidem., pp. 61-2; FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution... op. cit., pp. 18-23; 
FRAGINALS, Cuba, Espanha, Cuba. Uma história comum... op. cit., pp.110; 151-165 e 192; NARANJO 
OROVIO, “Cuba, reformismo, poder y conflicto”... op. cit, pp. 49. 
166 BERBEL, MARQUESE, & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit., pp. 64-5, 
76-7; FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution... op. cit., pp. 21.  



 61 

A concessão da Real Cédula de 1789 fazia parte das modificações impulsionadas pela 

metrópole a partir da década de 1760 como resposta à crise em que se encontrava o império 

espanhol no cenário mundial devido à sua débil posição frente ao predomínio econômico, 

geopolítico e militar da Grã-Bretanha e da França. Como tentativa de recuperação, a coroa 

espanhola promoveu uma profunda reordenação das suas relações administrativas, militares e 

econômicas com as possessões ultramarinas americanas, com o objetivo de racionalizar a 

administração para alcançar maior prosperidade econômica e reforçar o controle sobre esses 

territórios. A primeira região na qual essas políticas começaram a ser implementadas foi 

justamente a Capitania Geral de Cuba.167 

Uma série de modificações ocorreram na ilha com a nova política reformista imperial, 

como a criação da Real Intendência de Havana, em 1764, que promovia o desenvolvimento 

econômico escravista, a supressão de privilégios da Real Companhia de Comércio de Havana, 

órgão detentor do monopólio do comércio de tabaco e de toda a exportação de açúcar, madeira 

e couros da ilha. Outras alterações mexeram na regulamentação comercial abrindo o comércio 

das Antilhas a diversos portos espanhóis, dando início à dissolução do monopólio de Cádiz, 

que em 1778 foi extinto por meio do decreto do fim do sistema de frotas. A partir daí se instalou 

o sistema de comércio livre imperial, no qual os principais portos hispano-americanos e 

peninsulares poderiam realizar trocas entre si através de navios mercantes individuais. No 

tocante ao tráfico negreiro, além da Real Cédula de 1789, novos ajustes foram sendo realizados 

para facilitar a entrada de escravos africanos.168 

Tais linhas de ação demonstraram como os reformadores espanhóis desejavam 

implantar o modelo da economia escravista baseada justamente nas colônias antilhanas 

francesas e britânicas. Aqui, é importante notar e destacar que houve uma convergência 

fundamental entre as demandas apresentadas pela elite criolla e as políticas reformistas 

espanholas no anseio de converter a ilha numa nova produtora mundial de açúcar. Portanto, nas 

décadas finais do século XVIII, a elite envolvida com o açúcar viu diversas de suas demandas 

atendidas e, com isso, o deslanche econômico da ilha, principalmente no que dizia respeito à 

fundação de engenhos de açúcar e ao acesso à mão de obra escrava.169 Essa consonância entre 
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o projeto peninsular e as demandas apresentadas pela elite criolla fortaleceu a relação entre 

ambos. 

Outros fatores também contribuíram para acelerar a atividade agrícola já em processo 

na ilha. Com a independência das Treze Colônias inglesas, o comércio entre o geograficamente 

próximo e recentemente instituído Estados Unidos da América aumentou de maneira 

significativa. Outro importante elemento que contribuiu para o deslanche da produção de açúcar 

foi o extraordinário estímulo econômico vivenciado pelos hispano-cubanos com o 

desaparecimento da principal economia açucareira do Caribe, Saint-Domingue. Com a 

revolução e independência do Haiti, a derrocada desta ex-colônia francesa fez surgir uma 

grande oportunidade para a ilha prosperar sua crescente economia e substituir a primeira 

produtora mundial de açúcar.170 

Assim, na última década dos setecentos, a massiva entrada de mão de obra escrava, o 

aumento do número de engenhos de açúcar e de sua exportação e participação no mercado 

internacional com as novas liberdades comerciais modificaram o modelo de colônia que havia 

predominado por quase trezentos anos de domínio espanhol e abriu espaço para o 

fortalecimento do modelo de colônia de plantation. E a eliminação de sua maior corrente, Saint-

Domingue, só confirmou essa escolha e encurtou o caminho para o desenvolvimento da ilha. 

Entre 1790 e 1810, o número de engenhos de açúcar na cidade de Havana saltou de 

duzentos e trinta e sete, em 1792, para quatrocentos e dezesseis, em 1806. As maiores 

propriedades pertenciam a sujeitos como Arango y Parreño, implicados diretamente na 

expansão da produção açucareira e da mão de obra escrava.171 Em Santiago de Cuba, a 

quantidade de engenhos e cafezais aumentou significativamente, ambos cultivos com uso 

predominante de mão de obra escrava. E apesar do desenvolvimento desses segmentos, a parte 

oriental da ilha continuou se caracterizando por uma economia de serviços/produtos. Cidades 

como Puerto Príncipe, Trinidad e, sobretudo, Bayamo, continuaram destinadas à pecuária.172  

O investimento da produção de açúcar e café com base na mão de obra escrava fez com 

que a economia da ilha abandonasse seu caráter de serviços/produtos para se tornar uma 

sociedade de plantação. E a necessidade de mão de obra escrava e sua massiva importação nas 

últimas décadas, mesmo com uma paralela imigração branca de refugiados de Saint-Domingue 

e de Santo Domingo, colônia espanhola que compartilhava fronteira terrestre com e ex-colônia 

 
170 BERBEL, MARQUESE, & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit., pp. 76-7; 
FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution... op. cit., pp. 21; FRAGINALS, Cuba, 
Espanha, Cuba. Uma história comum... op. cit., pp. 190.  
171 FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution... op. cit., pp. 36. 
172 FRAGINALS, Cuba/Espanha/Cuba. Uma história comum... op. cit., pp. 85 e 266-7. 
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francesa, rompeu o equilíbrio entre a população branca e negra, livre e escrava, aumentando os 

antagonismos raciais e, com isso, tornando essa convivência mais tensa.173 

Essa foi uma questão que trouxe preocupação para as autoridades hispano-cubanas, 

principalmente após a independência do Haiti. Com o desequilíbrio entre a população branca e 

negra, sendo a porcentagem desta última superior, o temor de levantamentos e rebeliões 

escravas deixavam o contexto ainda mais delicado. Mesmo não havendo registro de ações 

contestatórias por parte deste setor que lograram serem colocadas em prática nos primeiros anos 

do século XIX, as autoridades hispano-cubanas mobilizaram grande parte de suas atenções para 

esse contingente populacional.174 

A partir do início do século XIX, o número de revoltas protagonizadas por escravos 

aumentou drasticamente em todo o hemisfério. O Caribe britânico vivenciou uma série de 

insurreições de escravos após 1800, das quais as duas maiores foram em Demerara, em 1823, 

e na Jamaica, em 1831. Com a abolição do comércio transatlântico de escravos pelos britânicos, 

em 1807, os quadros demográficos de suas colônias caribenhas que apresentavam a esmagadora 

maioria de escravos e uma minoria branca foram se modificando e passaram lentamente a 

incluir percentuais cada vez significativos do setor negro livre. A Capitania Geral de Cuba 

passará por uma mudança demográfica semelhante somente a partir da segunda metade do 

século XIX, com a abolição do tráfico transatlântico de escravos, em 1867. Ademais, no Caribe 

colonial britânico houve um fomento à resistência do setor escravizado provocado pelos amplos 

debates parlamentares e das pressões de abolicionistas britânicos sobre o tema do outro lado do 

Atlântico.175 

A colônia luso-americana também testemunhou o aumento da resistência escrava. A 

região do recôncavo baiano, por exemplo, vivenciou uma série de revoltas nas primeiras 

 
173 FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution... op. cit., pp.137; FRAGINALS, 
Cuba/Espanha/Cuba. Uma história comum... op. cit., pp. 225. Na primeira metade do século XIX, sob a influência 
da revolução industrial inglesa, dos acontecimentos de Saint-Domingue e da revolução das Treze Colônias – 
ambos geraram declínio da escravidão colonial caribenha francesa e inglesa –, somados às guerras de 
independência na América hispânica continental e do crescente comércio com o já independente Estados Unidos 
da América, a Capitania Geral de Cuba conseguiu desenvolver uma plataforma econômica baseada numa 
sociedade escravista integrada ao desenvolvimento do capitalismo industrial do século XIX. O surgimento de uma 
nova ordem social, política e econômica liberal remodelou o caráter e significado da escravidão. Essa nova 
configuração da escravidão, integrada com a produção industrial, foi denominada pelo historiador Dale Tomich 
como “segunda escravidão”. TOMICH, D. Pelo prisma da escravidão. Trabalho, Capital e Economia Mundial. 
São Paulo: EDUSP, 2011, pp. 82-87; ____. “A riqueza do império: Francisco Arango y Parreño, economia política 
e a segunda escravidão”... op. cit., pp. 13-14. 
174 Foram descobertas duas conspirações, uma em Bayamo, em 1805, e a outra em Guines, em 1806, e em ambos 
os casos foram fomentadas por escravos que aportaram na ilha vindo de outras colônias, no primeiro um escravo 
trazido da Jamaica e no segundo proveniente de Saint-Domingue. FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti 
in the age of Revolution... op. cit., pp. 213-4. 
175 CHILDS, The Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle against Atlantic Slavery… op. cit., pp. 182.  
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décadas do século XIX. A maior delas foi a revolta dos Malês, em 1835, que segundo o 

historiador Matt Childs apresenta uma série de similitudes com a rebelião hispano-cubana 

liderada por Aponte, em 1812. Porém, diferentemente da ocorrida na ilha, onde não havia o 

predomínio de uma etnia entre a população escravizada de ascendência africana, na colônia 

lusa os padrões migratórios no comércio transatlântico de escravos proporcionaram um certo 

grau de homogeneidade cultural e de unidade pelas origens comuns da África ocidental, que 

deu a revolta dos Malês características Iorubás.176 

Somado a isso, as autoridades colônias também precisavam lidar com o que poderia 

representar a revolução das Treze Colônias e independência dos Estados Unidos da América 

num contexto turbulento como o de 1808, quando o rei havia sido sequestrado e seu poder 

usurpado por um estrangeiro. Os Estados Unidos da América poderiam representar a superação 

da ordem vigente, por meio da declaração de independência frente a uma poderosa metrópole, 

que conseguiu estabelecer um sistema de governo que não fosse o monárquico. As experiências 

revolucionárias anteriores e suas transformações político-jurídicas forneciam não apenas base 

material à alternativa de revolução, como a possibilidade dos coevos de realizarem leituras e 

elaborações dessas realidades e a partir de tais acontecimentos criar parâmetros de ação e 

inspiração.177  

Quando o projeto da Junta de Havana foi proposto, em julho, de 1808, tanto as 

autoridades quanto a própria elite da cidade tinham plena consciência que qualquer decisão 

política a ser tomada deveria levar em conta uma série de aspectos para não alterar o complexo 

equilíbrio entre esses setores, o qual a elite buscava cuidadosamente manter para não desviar o 

caminho que a ilha vinha traçando desde meados do século XVIII. E, nesse sentido, a proposta 

de instalação de uma Junta governativa em Havana acabou sendo rechaçada logo após ser 

apresentada em sessão do cabildo, fazendo com que os promotores do projeto rapidamente 

retirassem o pedido sem gerar grande confrontação.178  

Os opositores diretos da proposta também pertenciam à elite de Havana, mesmo setor 

dos promotores da Junta. Eram proprietários de engenhos de açúcar, conhecidos sobrenomes e 

de fortunas que consideraram que a instalação da Junta poderia alterar suas posições dentro da 

 
176 Ibidem., pp. 184-5. 
177 ÁVILA, En nombre de la nación. La formacación del gobierno representativo en Méxio 1808-1824... op. cit; 
BERBEL, MARQUESE, & PARRON, Escravidão e Política: Brasil e Cuba, 1790-1850... op. cit.; CHUST, & 
FRASQUET, Las independencias en América… op. cit.; JANCSÓ, “A construção dos Estados nacionais na 
América Latina: apontamentos para o estudo do Império como projeto”... op. cit.; PIMENTA, A independência do 
Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822)... op. cit.; _____. Tempos e espaços das independências: 
a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit.; SLEMIAN, Vida política em tempo de crise: Rio 
de Janeiro (1808-1824)... op. cit.  
178 PIQUERAS, “La siempre fiel Isla de Cuba o la lealtad interesada”... op. cit., pp. 445-7. 
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sociedade da ilha. Alguns se mostravam satisfeitos com seus desempenhos dentro do sistema 

do Antigo Regime, outros consideravam a inovação perigosa e se queixavam da falta de clareza 

sobre quem iria governar e a falta de consulta sobre a medida proposta. Também figuraram 

sujeitos que ocupavam diversos cargos públicos significativos e personalidades de destaque na 

vida pública de Havana. Outros estavam receosos perante a projetada Junta e a possibilidade de 

submissão a acordos que poderiam ser adotados pelo novo órgão caso fossem minoria, também 

havia quem tivesse visão diferente sobre as opções que deveriam ser seguidas, além das próprias 

inimizades entre as famílias numa sociedade na qual a linhagem e a jurisdição armavam a 

estrutura da alta representação.179 

Com a constatação de diferenças e conflitos internos dentro da própria elite havanesa, a 

conjuntura de 1808 ofereceu tanto a oportunidade de possível favorecimento para aqueles que 

propuseram a Junta como a seus opositores que aproveitaram as circunstâncias para levarem 

seus protestos a público. Após a recusa da Junta, os entusiastas do projeto tiveram que lidar 

com a circulação de pasquins que manifestavam publicamente posições contrárias a proposta e 

seus apoiadores.180 Assim, a sacarocracia apresentava suas próprias discrepâncias, mas apesar 

das divergências envolvendo o projeto da Junta, seguiriam unidos, os promotores da frustrada 

Junta de 1808 e seus adversários, no fortalecimento do projeto de transformar a ilha na maior 

produtora mundial de açúcar, projeto que consagraria o esplendor desse grupo por mais meio 

século.181  

 
179 Ibidem., pp. 445-7 e 465-6. 
180 Ibidem., pp. 432, 445-7; 465-6. 
181 Ibidem., pp. 481. 



 66 

Capítulo 2 - Joaquín Infante e os processos de independência hispano-americanos 

 

No ano seguinte, após a tentativa de instalação da Junta governativa em Havana, uma 

disposição para regular o tráfico mercantil internacional, emitida em março de 1809 pela Real 

Fazenda, proibiu o chamado comércio com neutrais sem autorização prévia. Tal medida afetou 

diretamente o comércio da Capitania Geral de Cuba com os Estados Unidos da América, que 

havia crescido significativamente desde a declaração de independência deste país e, 

principalmente, a partir da última década do século XVIII com as novas prerrogativas 

comerciais decretadas pela coroa espanhola que fomentavam um comércio mais livre, como 

ocorreu em 1801, quando uma Real Ordem autorizou o comércio de neutrais, ou seja, concedeu 

a permissão para a entrada de embarcações provenientes das nações consideradas “neutras” 

sempre que considerasse ser uma questão de necessidade para a ilha.182 

Nesta época, vale lembrar que Carlos IV acabara de reafirmar a aliança franco-

espanhola por meio da adesão ao segundo Tratado de San Ildefonso, no qual ambas monarquias, 

espanhola e francesa, juntavam esforços para combater o poderio cada vez mais expressivo da 

Grã-Bretanha, o que contribuiu, num contexto internacional, para uma certa estabilidade na 

relação comercial entre a Capitania Geral de Cuba e os Estados Unidos da América. Ademais, 

a derrota franco-espanhola na batalha de Trafalgar, em 1805, que comprometeu diretamente o 

comércio da metrópole espanhola com suas colônias americanas, intensificou as relações 

comerciais entre a ilha e os Estados Unidos. Estabilidade que passou a ser ameaçada 

diretamente a partir de 1808, quando a então aliada França invadiu a península Ibérica, em 

1808, e se tornou inimiga, o que produziu um novo arranjo entre as potências europeias, com a 

recém instituída Junta Central tendo como nova aliada a Grã-Bretanha na guerra peninsular.183 

A independência dos Estados Unidos da América já havia trazido uma nova situação 

comercial para o Caribe. Se antes, como colônia britânica, este território deveria se abastecer 

de produtos tropicais provenientes das Antilhas inglesas, com o rompimento de seu vínculo 

com a metrópole, passou a manifestar cada vez mais interesse em estabelecer relações 

comerciais com outras localidades caribenhas, inclusive com a Capitania Geral de Cuba, que, 

conforme já apontado anteriormente, desde as últimas décadas do XVIII vivenciava um 

 
182 CIENFUEGOS, Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del marqués de Someruelos (1799-1812)... op. 
cit., pp. 336-341. 
183 CHUST, & FRASQUET, Las independencias en América... op. cit., pp. 22 e 28; RODRÍGUEZ O., La 
independencia de la América española... op. cit., pp. 105. 
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vertiginoso crescimento de sua produção agrícola voltada para o comércio exterior. No final do 

século XVIII e início do XIX, os hispano-cubanos viram florescer um rico mercado no país 

vizinho e deslocaram grande parte de seus investimentos comerciais da península para os 

Estados Unidos, o que beneficiou diretamente os havaneses que aspiravam tanto a ampliação 

da comercialização de seus produtos quanto melhores condições para efetuá-la.184  

Frente à nova restrição do comércio neutral, um grupo que se identificou como “Los 

vecinos de esta ciudad” apresentou ao ayuntamiento de Havana, em setembro de 1809, um 

memorial sobre as atividades comerciais da ilha se posicionando contrário à medida e 

solicitando a suspensão do fechamento dos portos aos barcos estrangeiros:185 

  

Agricultura, industria, artes, opulencia, todo se paraliza o aniquila cuando 
se cierran las puertas a las demás naciones. Inercia, oscuridad, languidez, 
tales son los tristes resultados de un sistema exclusivo y, ¿es posible qué 
cuando se trata de regeneración civil, de reforma de abusos, se empeore 
nuestra suerte a la sombra de unas leyes destruidas por si mismas por las 
circunstancias, por el contraste que hay entre ellas y nuestros intereses y 
por los principios erróneos en que se funda? No señor.186  

 

Entre os cento e trinta e oito assinantes que pediam a revogação da medida de março de 

1809, estava Joaquín Infante. O documento foi lido no cabildo ordinário de 10 de novembro e, 

em janeiro de 1810, Someruelos e o cabildo da cidade determinaram consultas sistemáticas 

sobre a necessidade da entrada das embarcações, o que relaxou tal proibição, pois tais consultas 

passaram a autorizar novos aportes nos portos.187 Dentre as assinaturas que figuravam no 

documento, além de constar a de Infante, também assinaram outros cinco indivíduos que em 

 
184 CIENFUEGOS, Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del marqués de Someruelos (1799-1812)... op. 
cit., pp. 116-7. 
185 De maneira geral, o termo vecino era comumente empregado para fazer referência à participação, no sentido 
de pertencimento, de um indivíduo, homem e maior de vinte um anos, como membro de uma comunidade. Apesar 
de variações nas definicões no tempo e nos espaços ibero-americanos, seu uso implicava diretamente na relação 
entre indivíduo/comunidade em termos de participacão/insercação política, ou seja, na relacão de direitos e deveres 
como membro de uma determinada comunidade. ALJOVÍN DE LOSADA, C. “Ciudadano” y “Vecino” en 
Iberoamérica, 1750-1850: Monarquía o República”. In: FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. (dir.). Diccionario 
político y social del mundo iberoamericano. La era de las revolcuiones, 1750-1850. (Iberconceptos – I). España: 
Fundación Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2009, pp. 179; ÁVILA, “Pensamiento Republicano hasta 1823”... op. cit, pp. 170.    
186 Apud: CIENFUEGOS, Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del marqués de Someruelos (1799-1812)... 
op. cit., pp. 341-3. 
187 BERNAL GÓMEZ, “El primer proyecto de Constitución independentista para Cuba”... op. cit., pp. 64; 
CIENFUEGOS, Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del marqués de Someruelos (1799-1812)... op. cit., 
pp. 346; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., 
pp. 71; TRELLES, Joaquín Infante. Homenaje a este ilustre bayamés, autor del primer proyecto de constitución 
para la isla de Cuba... op. cit., pp. 10. 
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outubro de 1810 serão apontados, juntamente com o próprio Infante, de participação em uma 

conspiração para a instalação de uma Junta independente na cidade, conforme veremos 

adiante.188 

Além de sua adesão ao pedido de supressão da medida sobre o fechamento dos portos, 

Joaquín Infante apresentou ao governo da ilha, em janeiro de 1809, um pedido no qual 

demandava dispensa de qualquer tipo de exame que comprovasse sua habilitação como 

advogado para exercer a profissão em Havana.189  

É importante mencionar que a documentação referente a tal solicitação, disponível no 

Archivo General de Índias, além de ser a primeira documentação, em termos cronológicos, que 

temos conhecimento sobre Infante, datada de 1809, é o único corpo documental que apresenta 

informações de cunho mais privado sobre sua vida, principalmente referente aos seus primeiros 

vinte anos.190 O Archivo Histórico Provincial de Granma, localizado em Bayamo, cidade natal 

de Infante, possui apenas documentação de esfera local e regional da época colonial das últimas 

décadas do século XIX, devido a um incêndio que a cidade sofreu em 1869, no qual grande 

parte da documentação se perdeu. Nesse sentido, a historiografia que aborda a trajetória de 

Infante enfrenta uma carência de fontes que aportem dados de caráter mais privado a seu 

respeito.191 

Em um dos documentos referentes ao pedido de Infante para conseguir exercer sua 

profissão, de abril de 1809, consta que ele estava trabalhando como agente fiscal da Fazenda 

na cidade de Havana desde 1807. Ademais, afirma que nasceu em 1775, na cidade de Bayamo, 

filho de José del Rosario Infante e Rosália Infante e que: 

 
sus padres, como sus demás ascendentes por ambas líneas han sido 
Españoles honrados, límpios de toda mala razón y de la primera 
distición y nobleza, habiendo exercido indivíduos de su família, los 
mejores empleos, no tenido él ni ella nota alguna en otra religión y a la 
reputación civil.192 

 

 
188 Esses cinco sujeitos são: Román de la Luz, Luis Francisco Bassave, ambos serão apontados como mentores da 
conspiração ao lado de Infante, além de José de Peñaranda, Manuel García Coronado e Juan José Presno. 
CIENFUEGOS, Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del marqués de Someruelos (1799-1812)... op. cit., 
pp. 341-4. 
189 AGI, fondo Ultramar, legajo 22, tira n. 02, Documento - “Folios”, fecha: 1809-1812. 
190 AGI, fondo Ultramar, legajo 22, tira n. 02, Documento - “Folios”... op. cit. 
191 PORTUONDO ZÚÑIGA, O. “Granma: Bayamo y Jiguani”. In: PÉREZ, L. A. & SCOTT, R. J. (ed.). The 
Archives of Cuba: Los Archivos de Cuba. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2003, pp. 165-170. 
Conforme já mencionado na introdução, o trabalho que melhor remonta a trajetória de Infante em termos de 
compilação de dados a respeito de sua vida é: HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión 
nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 86-110.     
192 AGI, fondo Ultramar, legajo 22, tira n. 02, Documento - “Folios”... op. cit. 
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Infante pertencia a uma família acomodada oriunda da parte oriental da ilha, próxima à 

cidade de Santiago de Cuba. A expansão agrícola nessa região não teve a mesma repercussão 

que na zona de Havana-Matanzas, e suas produções agrícolas, principalmente açucareiras, se 

desenvolveram com menor capacidade produtiva. Bayamo foi uma das principais cidades na 

atividade de contrabando da ilha, apresentando também uma orientação para a pecuária. Nessa 

parte da ilha, atualmente denominada Camagüey-Oriente, o sistema de plantação não 

predominou e, mesmo apresentando engenhos e plantações de café, os grupos dominantes não 

possuíam a mentalidade da sociedade de plantation.193  

O pedido de Infante também apresenta uma série de informações probatórias acerca de 

sua qualificação profissional, enfatizando que cursou Filosofia e Teologia e se graduou bacharel 

em Direito pela Real y Pontifícia Universidad de Santo Tomás de Aquino, em Santo Domingo, 

em 1796, sendo condecorado, três anos depois, com a borla de doutor em Direito.194 

Provavelmente, Infante realizou seus primeiros estudos e cursou Filosofia e Teologia em sua 

própria região, na parte oriental da Capitania Geral de Cuba. 

Tal instituição universitária em Santo Domingo mantinha uma orientação tomista 

liderada pela ordem dos dominicanos e possuía, em meados do século XVIII, quatro faculdades: 

Teologia, Direito (civil e canônico), Medicina e Artes, esta última compreendia o estudo da 

gramática, retórica, lógica, aritmética, música, geometria e astronomia. O título de bacharel em 

Artes era o preparatório para os demais cursos e, ao conclui-lo, o aluno poderia obter o grau de 

bacharelado, maestro ou licenciado e doutor em Teologia, Direito ou Medicina.195 

Segundo Manuel Hernández González, nessa época, a orientação tomista dos 

dominicanos, que hegemonizava o postulado da universidade em Santo Domingo, passou a 

chocar-se com as novas correntes filosóficas e teológicas seculares. Com o avanço dessa nova 

mentalidade reformista, a instituição buscou incorporar aos seus estudos diferentes correntes 

de pensamentos, principalmente as relacionadas ao catolicismo ilustrado, porém mantendo o 

controle dominicano de numerosas cátedras e cargos na instituição, o que promoveu um certo 

caráter misto em seu ensino, mas também converteu a instituição, no final do século, em um 

cenário de constantes pugnas acerca da incorporação do ensinamento racionalista em voga.196 

 
193 FRAGINALS, Cuba/Espanha/Cuba. Uma história comum... op. cit., pp. 266-9. 
194 AGI, fondo Ultramar, legajo 22, tira n. 02, Documento - “Folios”... op. cit. 
195 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. “La vida cotidiana en la Universidad de Santo Domingo en la segunda mitad 
del siglo XVIII”. Tiempos de América. n. 11, 2004, pp. 03, consultado em 28 de abril de 2019: 
https://www.academia.edu/34030455/Vida_cotidiana_en_la_Universidad_de_Santo_Domingo_en_la_segunda_
mitad_del_siglo_XVIII.pdf 
196 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “La vida cotidiana en la Universidad de Santo Domingo en la segunda mitad del 
siglo XVIII”... op. cit., pp. 04. 
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A formação em Direito civil estava vinculada ao jusnaturalismo (direito natural) e aos 

debates em torno das novas correntes do pensamento ilustrado racionalista (jusnaturalismo 

racionalista). Com as reformas imputadas a partir da década de 1760 no mundo Ibérico, que 

acarretaram o aumento e profissionalização da burocracia na América Ibérica, se 

incrementaram as expectativas laborais dos profissionais da área, principalmente no que se 

referia a administração da justiça.197 A formação era basicamente centrada em dois tipos básicos 

de atividades: o denominado de conhecedor, de cunho mais filosófico e teórico, e o de ordem 

prático. A primeira atividade era constituída comumente por catedráticos e funcionários 

públicos e a segunda por advogados propriamente ditos, isto é, litigantes ou representantes em 

processos de juízo.198 Veremos que Infante, ao longo de sua vida, desempenhou ambos os tipos 

de atividade.  

Sobre os estudantes de Direito do Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, nas 

últimas décadas do século XVIII, Alejandro Mayagoitia aponta que tal profissão foi um dos 

meios utilizados por famílias distinguidas do interior do Vice-reino para alcançar certa 

notabilidade geral. No caso novo-hispano, a maioria dos estudantes de Direito da instituição 

não pertencia à nobreza titulada, mas possuía meios econômicos suficientes para costear tal 

investimento e conseguia facilmente comprovar seu estatuto de limpeza de sangue, pré-

requisito para o ingresso no curso.199 Infante, ao ter acesso à educação tanto primária e 

secundária quanto superior, demonstra que sua família pertencia a uma esfera social de 

distinção, em termos gerais, composta por uma minoria branca com poder econômico e social 

suficiente para garantir sua formação profissional numa área de grande prestígio na época.  

Segundo Hernández González, no final do século XVIII, existiu uma prática recorrente 

de convalidação dos estudos da Real y Pontifícia Universidad em Santo Domingo com os 

realizados no convento de San Francisco ou no Seminario Conciliar de San Magno, ambos em 

Santiago de Cuba, onde não havia universidade, sendo uma prática comum estudantes 

provenientes desta região da Capitania Geral de Cuba adquirirem por meio de convalidação o 

diploma da universidade em Santo Domingo.200 No caso específico de Infante, como não há 

 
197 MAYAGOITIA, A. “Las últimas generaciones de abogados virreinales. Un ensayo”. In: CRUZ BARNEY, O. 
& FIX-FIERRO, H. (coord.). Los abogados y la formación del estado mexicano. México: Universidad Nacional 
Autonóma de México, 2013, pp. 05-6.  
198 GONZÁLEZ, M. “El Real y Ilustre Colegio de Abogados y la Academia de Jurisprudencia Teórico y Práctica, 
1808-1836”. In: IBARRA PALAFOX, F. (coord.). Juicios y causas procesales en la Independencia Mexicana. 
México: UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas), 2010, pp. 351.   
199 MAYAGOITIA, “Las últimas generaciones de abogados virreinales. Un ensayo”... op. cit., pp. 11-2. 
200 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “La vida cotidiana en la Universidad de Santo Domingo en la segunda mitad del 
siglo XVIII”... op. cit., pp. 04. 
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informações detalhadas sobre seus estudos, não sabemos se de fato ele cursou a universidade 

na ilha vizinha ou se adquiriu seu diploma por meio de um processo de convalidação. 

Para ingressar na Real y Pontifícia Universidad de Santo Tomás de Aquino exigia-se a 

comprovação de limpeza de sangue, a qual certificava a qualificação da linhagem do estudante, 

ou seja, que aquele indivíduo que desejava ingressar na instituição não era descendente das 

etnias consideradas inferiores, num regulamento fortemente pautado na estratificação social 

baseado na ascendência étnica.201 Nesta época, no mundo ibero-americano, as comprovações 

de limpeza de sangue serviram, principalmente, para excluir pessoas livres de ascendência 

africana de privilégios e honras sociais, sendo exigida para a designação da maioria de cargos 

civis, militares e eclesiásticos, para o exercício legal de certos ofícios, como também para a 

admissão em estabelecimentos educativos.202 Neste sentido, sabemos que Joaquín Infante, em 

maio de 1796, apresentou ao cabildo de Santiago de Cuba uma representação de sua 

legitimidade e limpeza de sangue.203 Comprovação que Infante poderia utilizar tanto para fins 

pessoais quanto profissionais. 

Infante desempenhou a profissão de advogado em sua cidade natal, Puerto Príncipe e 

Santiago de Cuba.204 Referente ao seu ofício, é importante destacar que tanto sua formação 

quanto sua trajetória profissional parecem ter influenciado, posteriormente, na conquista de sua 

absolvição no caso da suposta conspiração que analisaremos a seguir. Infante parece ter 

utilizado habilmente sua rede profissional em Havana e seus conhecimentos na área jurídica 

para ajudar na conquista de sua inocência a respeito da responsabilização do suposto 

movimento separatista de 1810.205 

Em 1807, havia mudado para Havana após romper com sua esposa em Puerto 

Príncipe.206 Infante casou-se com María Ana Guerra Cisneros na paróquia da Soledad, em 

Puerto Príncipe, cidade de sua companheira, em 14 de setembro de 1805. Pertencente a uma 

 
201 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “La vida cotidiana en la Universidad de Santo Domingo en la segunda mitad del 
siglo XVIII”... op. cit., pp. 07; MAYAGOITIA, “Las últimas generaciones de abogados virreinales. Un ensayo”… 
op. cit., pp. 08. Adiante abordaremos questões acerca dos estatutos jurídicos étnico-sociais no mundo ibero-
americano neste período.  
202 HELG, A. “La limpieza de sangre bajo las reformas borbónicas y su impacto en el Caribe Neogranadino”. 
Boletín de historia y antigüedades. vol. CI, n. 858, enero-junio, 2008, pp. 145, consultado em 2 de maio de 2019: 
https://www.academia.edu/16635133/_La_limpieza_de_sangre_bajo_las_reformas_borb%C3%B3nicas_y_su_i
mpacto_en_el_Caribe_neogranadino_._In_Bolet%C3%ADn_de_Historia_y_Antig%C3%BCedades_Academia_
Colombiana_de_Historia_vol._101_no_858_enero-junio_2014_pp._143-180 
203 BACARDI Y MOREAU, E. Crónicas de Santiago de Cuba... op. cit., pp. 259; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 86. 
204 AGI, fondo Ultramar, legajo 22, tira n. 02, Documento - “Folios”... op. cit.; AGI, fondo Ultramar, legajo 95, 
tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. cit. 
205 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit. 
206 Ibidem. 
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família da elite local, o avô de María Ana havia desempenhado o cargo de alcalde ordinário e 

seus antepassados, provenientes também de Bayamo, regedores no ayuntamiento da cidade.207 

Ainda sobre a solicitação de dispensa de exame para exercer a profissão de advogado 

em Havana, junto a documentação, há uma carta de sua autoria, datada de 13 de abril, na qual 

Infante explicava sua situação: 

 
Señor, catorce años há que, para ser util al Público, y a mi, trabajo en la 
teoria, y prática, de la Jurisprudencia, como comprueba el documento que 
acompaña. He consumido el corto patrimonio que heredé, he 
experimentado mil contrastes, como sucede de ordinario los que logran 
algun concepto en semejante carrera. Nunca aspiré otro premio que al de 
la abogacía en esta isla. Pero las restriciones indistintas del anterior 
Gobierno me han privado de el.208        

 

A breve carta foi elaborada para ser anexada à documentação apresentada por Infante e 

encaminhada às autoridades da ilha, que se encontravam sob a gestão de Someruelos desde 

1799. Em seu pedido, Infante afirmou sofrer restrições para atuar como advogado devido ao 

governo anterior, sem explicar detalhadamente quais restrições e os motivos, porém isentou o 

atual governo e, ademais, aproveitou a oportunidade para registrar sua defesa ante o projeto de 

instalação da Junta de Havana ocorrido praticamente um ano antes, com o apoio do capitão 

geral e governador da ilha, o próprio Someruelos: 

 
El transtorno que para fortuna ha hecho instalar una Junta soberana, en 
quien brillan la probidad, el orden, y la soberanía, me alienta a tomar la 
pluma para pedirla una gracia, a pesar de las graves atenciones, que la 
rodean. Es de facil inspecciones, y se reduce a que V. M. atento al merito 
de la credencial se digne facilitar mi recepción de abogado en este 
districto.209 

 

Provavelmente, Infante buscava a simpatia de Someruelos, mas é digno de nota o fato 

dele escolher, ao redigir uma breve carta a respeito de sua situação profissional, em 1809, tocar 

no assunto da frustrada Junta e expressar sua concordância com o projeto que nada tinha a ver 

com seu pedido. Sabemos que, nos anos seguintes, Infante se involucraria profundamente nas 

lutas independentistas hispano-americanas, porém as autoridades hispano-cubanas não 

 
207 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 
86-7. 
208 AGI, fondo Ultramar, legajo 22, tira n. 02, Documento – “Folios”... op. cit. 
209 Ibidem. 
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imaginavam que seu tardio manifesto de apoio ao malogrado projeto já esboçava publicamente 

o caminho político que ele decidira firmemente seguir. 

Devido aos acontecimentos peninsulares, esse período foi marcado por uma lentidão 

nos procedimentos burocráticos metropolitanos, o que fez com que nos primeiros meses de 

1813 a solicitação de Infante ainda tramitasse na administração peninsular de Cádiz, onde os 

burocratas responsáveis pelo despacho não tinham conhecimento dos passos dados por Infante 

nos anos subsequentes ao seu pedido.210 

A figura pública de Joaquín Infante surgiu exatamente no despontar da crise na 

península Ibérica em decorrência da invasão francesa ao território. Com a vinda da família real 

portuguesa para a colônia luso-americana e as forçosas abdicações de Carlos IV e Fernando VII 

do trono espanhol, o mundo Ibérico iniciava um profundo processo de reordenação política que, 

especificamente no mundo hispânico, num primeiro momento, se expressou na ampla recusa 

da nomeação de José Bonaparte como novo rei do império espanhol e na unanime resposta de 

juramento de fidelidade ao rei cativo, Fernando VII, como legítimo monarca de todo o império. 

Nesse sentido, entre 1808 e 1809, tanto a metrópole quanto suas colônias americanas, 

responderam de maneira semelhante à crise, se unindo sob a crença de que na ausência do rei a 

soberania se revestia no povo, ou seja, na nação espanhola, sem o questionamento, de maneira 

geral, por parte dos hispano-americanos acerca do pertencimento a tal nação.211 

 

2.1 A conspiração de 1810 

 

A Capitania Geral de Cuba, que se tornaria independente apenas no final do século XIX, 

não vivenciou um período de tranquilidade com os acontecimentos peninsulares de 1808. 

Ademais das questões já apresentadas, o governo da ilha enfrentou uma série de outras situações 

conflituosas. Em Puerto Príncipe, uma proclama sobre soberania popular foi fixada na casa de 

um comandante da marinha e seu autor foi identificado como o presbítero Domingo 

Espinosa.212 No expediente aberto sobre o caso na Audiência de Puerto Príncipe, em 1812, 

quando Espinosa foi capturado pelas autoridades hispano-cubanas tentando migrar da Jamaica 

para Nova Barcelona, na Capitania Geral da Venezuela, o fiscal da Audiência demonstrou 

 
210 Ibidem. 
211 CHUST, & FRASQUET, Las independencias en América... op. cit., pp. 30-33; RODRÍGUEZ O., La 
independencia de la América española... op. cit., pp. 107. 
212 BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit.,  pp. 25-6. 
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notável preocupação não apenas com o ocorrido anteriormente, mas com o fato de Espinosa 

ocupar um cargo religioso.213 Segundo o expediente, 

 
una funesta experiencia ha acreditado que el origen de las revoluciones 
de Caracas, Nueva España y otros lugares son los curas hipócritas, ya 
sean seglares como regulares, que abusado de su Ministerio han 
embarrado a los pueblos... con tal fanatismo que con la invocación de 
la virgen de Guadalupe perpetra los asesinatos de los inocentes 
europeos.214 

 

A declaração do fiscal faz alusão aos movimentos insurgentes iniciados na América 

hispânica. É importante recuperar que no decorrer de 1809 e 1810 quase todo o território 

metropolitano encontrava-se sob o domínio francês. Com a ocupação da região da Andaluzia 

pelas tropas inimigas, deixando a resistência peninsular reduzida quase apenas à cidade de 

Cádiz, a Junta Central acabou se decompondo, mas antes de sua dissolução criou um Conselho 

de Regência e conferiu toda a autoridade a esse novo órgão. Tal agravamento da conjuntura 

bélica gerou uma certa convicção de que a conquista da península pelas armas francesas seria 

definitiva e, com isso, se criou uma forte desconfiança em relação às instituições 

peninsulares.215 

Mesmo com a convocatória das Cortes e com o decreto da Regência que estabelecia as 

instruções para as eleições de seus representantes da América, concedendo aos hispano-

americanos a tão aspirada representação política americana perante o governo peninsular, um 

mal-estar provocado pela notória desigualdade quantitativa se instaurou, ao serem designados 

apenas trinta suplentes para toda a América e Filipinas. Portanto, apesar dos hispano-

americanos formarem parte no novo poder que estava sendo gestado em 1810, possuindo o 

direito à representação, diversos grupos criollos enfatizaram a desigualdade numérica na 

representação como outro motivo para não reconhecerem a Regência e as futuras Cortes.216 

Neste turbulento contexto, a Capitania Geral da Venezuela foi a primeira colônia 

hispano-americana a declarar sua independência em julho de 1811. Após vivenciar duas 

tentativas fracassadas de instalação de uma Junta governativa, com a chegada de informações 

peninsulares sobre a ofensiva francesa e a urgente e provisória reestruturação do governo 

 
213 Ibidem, pp. 25. 
214 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, documento 6 – “Anónimos y pasquines en aquella isla...”, fecha: 1812. 
215 CHUST, “Um bienio transcedental: 1808-1810”... op. cit., pp. 11-50; GUERRA, Modernidad e 
independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas... op. cit., pp. 115-148; PORTILLO VÁLDES, Crisis 
atlântica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquia hispana… op. cit., pp. 60-103; RODRÍGUEZ 
O., La independencia de la América española… op. cit., pp. 197-297;  
216 CHUST, & FRASQUET, Las independencias en América... op. cit., pp. 35-6; RODRÍGUEZ O., La 
independencia de la América española... op. cit., pp. 149. 
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metropolitano, a intranquilidade instaurada desde o início da crise imperial, em 1808, se 

agravou visivelmente e promoveu numerosas discussões entre o setor criollo caraquenho de 

como enfrentar o ocorrido. Aspirando maior controle da situação e busca de novos espaços de 

representação frente a débil reorganização da coroa, finalmente em abril de 1810, uma Junta 

Suprema foi instituída em Caracas, como máxima autoridade da Capitania. Neste contexto, o 

capitão geral, Vicente Emparán, designado para o cargo pelo Conselho da Regência da Espanha 

e Índias, se viu obrigado a renunciar.217 

A complexa e excepcional circunstância gerou uma série de reações em ambos lados do 

Atlântico. A Espanha, mergulhada em seus próprios apuros, refutou e condenou tal decisão 

exigindo o reconhecimento da Regência como autoridade legítima de todo o reino e a instituída 

Junta caraquenha também sofreu enfrentamentos de opositores em seu próprio território. Numa 

conjuntura de caráter bastante polarizado, pouco a pouco foi se confirmando uma tendência da 

Junta à separação mais definitiva entre as partes do território e convocaram-se eleições para 

formar um Congresso constituinte que se instalou em março de 1811, como novo depositário 

pretensamente legítimo da soberania. Nos meses seguintes, as deliberações do Congresso Geral 

da Venezuela conduziram à declaração de independência apoiada pelo voto da maioria absoluta 

de seus representantes. Assim, o movimento autonomista iniciado em 1808, depois de um ano 

e meio, demonstrava vocação independentista.218 

Nos comentários do fiscal da Audiência do expediente aberto em 1812 sobre o caso do 

presbítero Domingo Espinosa, também há referência direta ao movimento insurgente do Vice-

reino da Nova Espanha, que tinha em seu seio a participação de religiosos, inclusive tendo como 

líder, no início do movimento em 1810, o padre Miguel Hidalgo. Como em outros territórios 

hispano-americanos, a Nova Espanha também vivenciou tentativas de reorganização política 

frente à crise política enfrentada pela metrópole a partir de 1808. Semelhante ao ocorrido em 

diferentes localidades, um projeto de instituição de uma Junta governativa que deveria exercer 

o poder de representação do destituído poder real, proposto em 1808 pelo ayuntamiento da 

Cidade do México, foi recusado. Porém, tal proposta continuou a ser fomentada pelo setor 

criollo de Valladolid, que devido à recusa do projeto, começou a buscar apoio de outros setores 

 
217 CALDERÓN, M. T. & THIBAUD, C. La majestad de los pueblos en la Nueva Granada y Venezuela, 1780-
1832. Bogotá: Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A; Universidad Externado de Colombia, 2010, pp. 39-
47; QUINTERO, I. “Los nobles de Caracas y la independencia de Venezuela”. Anuario de Estudios Americanos, 
64, 2, julio-deciembre, Sevilla (España), 2007, pp. 227-8. 
218 QUINTERO, “Los nobles de Caracas y la independencia de Venezuela”... op. cit., pp. 228-9. 
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da sociedade e tramou, no ano seguinte, uma conspiração para levar a cabo a instauração de 

Juntas governativas em diversas localidades do território novo-hispano.219 

A iniciativa foi descoberta pelas autoridades coloniais e seus implicados foram presos, 

mas outras propostas similares já estavam sendo articuladas. Essas tentativas evidenciavam a 

busca dos colonos novo-hispanos pela ampliação dos espaços de exercício do poder político e, 

neste contexto, surgiu o movimento insurgente liderado pelo padre Miguel Hidalgo que, em 

1810, convocou a população de Dolores para lutar contra o poder dos peninsulares. Em pouco 

tempo, seus seguidores multiplicaram-se e o converteram numa grande autoridade dentro do 

movimento. Foi o início de uma longa série de enfrentamento entre insurgentes e realistas. Os 

primeiros anos de guerra, entre 1810 e 1813, foram os mais violentos e, a partir de 1814, os 

confrontos diminuíram e nos últimos anos, entre 1818 e 1820, deu-se o sufocamento desse 

movimento insurgente pelos realistas.220 

A documentação sobre o episódio da ilha protagonizado pelo religioso Espinosa não 

apresenta informações adicionais, porém, segundo a historiadora cubana, María del Carmen 

Barcia, provavelmente a proclama possuía ligação com a doutrina suareziana, a qual pertencia 

ao pensamento da Segunda Escolástica e questionava a natureza da autoridade dos monarcas, 

propondo um fundamento de soberania popular no qual o poder concedido por Deus ao 

governante deveria expressar a vontade do todo social, reconhecendo, desta maneira, a origem 

popular desse poder.221  

A historiadora aponta ainda que outros eventos de caráter mais conflituoso envolvendo 

a Igreja também aconteceram em Santiago de Cuba. Devido à divergência entre proprietários 

de terras e um grupo liderado pelo bispo Joaquín de Osés y Alzúa, que defendia o 

estabelecimento de propriedades medianas e pequenas em oposição ao modelo havanês, tal 

religioso foi acusado de espalhar papéis anônimos que fomentavam discórdia entre 

proprietários de terras e escravos. Como no caso mencionado anteriormente, o bispo foi detido 

pelas autoridades hispano-cubanas.222 Desde finais do século XVIII, o bispo Alzúa era um dos 

expoentes da população pertencente à região oriental da ilha que se queixava da adoção de 

políticas que favoreciam majoritariamente o desenvolvimento de Havana em detrimento de 

 
219 ÁVILA, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México 1808-1824... op. cit., 
pp. 69-74.  
220 Ibidem. Adiante abordaremos de maneira mais detalhada esse movimento. 
221 BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit., pp. 25-7; ORTIZ 
TREVIÑO, R. G. “Reflexiones sobre la influencia del pensamiento de Francisco Suárez en el liberalismo español”. 
Anuário Mexicano de Historia del Derecho, n. 21, 2009, pp. 174 e 184. Francisco Suárez nasceu na Espanha, 
pertenceu a ordem dos Jesuítas e foi um teólogo jurista que sustentou teorias sobre soberania popular. 
222 BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit, pp. 27-30.  
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outras localidades, criticando o regime das plantations havanesas, que para ele facilitava a 

acumulação da terra nas mãos de poucos.223 Num momento de crise como este, fissuras na 

ordem vigente abriam verdadeiro espaço para a expressão de descontentamentos de diversas 

ordens que resultavam no aumento de tensões e colocavam as autoridades em profundo estado 

de atenção.  

Um dos eventos que marcou este período foi justamente o protagonizado por Joaquín 

Infante. Em outubro de 1810, Havana foi palco de uma suposta conspiração que pretendia o 

estabelecimento de uma Junta governativa de cunho independentista como estava ocorrendo 

em outros territórios da América continental.224 Para as autoridades da ilha, conforme veremos 

adiante, existiu de fato uma conspiração que foi encabeçada por Román de la Luz, Luís 

Francisco Bassave e Joaquín Infante, porém o movimento foi denunciado a tempo e seus 

participantes perseguidos pelo capitão geral da ilha. 

No momento em que se iniciaram as apurações da suposta conspiração por parte das 

autoridades hispano-cubanas, nos primeiros dias de outubro de 1810, Joaquín Infante não foi 

localizado e, portanto, aparece na documentação a respeito das apreciações da investigação, 

produzidas entre novembro e dezembro, apenas como foragido e procurado, mesma situação 

de outros dois sujeitos indicados como partícipes.225 Será quase três anos após o ocorrido, ao 

ser capturado na Venezuela em 1812 e, posteriormente, enviado para uma cadeia pública em 

Havana, em agosto de 1813, onde, tardiamente, que se tornará réu do processo aberto em 

outubro de 1810. Por isso, nas apreciações apresentadas a seguir seu nome não figura; porém, 

 
223 IRISARRI AGUIRRE, A. “El informe del obispo Joaquín de Osés y Alzúa: Un intento ilustrado de promocionar 
el oriente cubano.” Temas Americanistas. n. 16, 2003, pp. 81-95, consultado em 14 de setembro de 2016: 
http://institucional.us.es/tamericanistas/uploads/revista/16/IRISARRI-AGUIRRE.pdf 
224 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit.; 
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veremos adiante que ele não apenas foi implicado no caso, como também foi apontado como 

um dos mentores da trama.226 

É importante frisar que nesta documentação de 1810, correspondente ao episódio, não 

constam interrogatórios, testemunhos e depoimentos, havendo apenas uma série de ofícios 

sobre as considerações de uma Junta de letrados instituída com a finalidade de averiguar o caso, 

com algumas informações sobre o processo, escritos majoritariamente por Someruelos. Nesse 

sentido, as informações e considerações desta documentação analisada parecem possuir forte 

caráter especulativo, o que dificulta a averiguação dos fatos.227 Já no processo de Infante, 

elaborado em 1813, a documentação se apresenta de maneira mais completa.228    

No ofício redigido por Someruelos de 16 de outubro de 1810, acerca do movimento 

conspiratório, consta que no começo de outubro de 1810 denunciaram para Manuel Artazo, 

brigadeiro dos reais exércitos e tenente do rei, durante o velório da filha de Someruelos, uma 

conspiração contra o governo de Havana que deveria ocorrer nos próximos dias, e este 

comunicou rapidamente Someruelos, que afirmou: 

 
se me denunció que cierta conspiración proyectada contra el Gobierno y 
los vecinos honrados de esta ciudad, debia verificarse el dia siete siguiente. 
Al momento comicioné al Teniente Rey, y nombré de Asesor al Licenciado 
Don Francisco Filomeno; y han procedido en el descubrimiento de los 
autores, con tal actividad y delicadeza, que muchos de ellos se hallan 
presos, se solicitan con eficacia los demas complices.229 

 

Após iniciar o processo de averiguação das denúncias, algumas prisões foram realizadas 

e, em 29 de outubro, Someruelos instaurou uma Junta de letrados, presidida por ele próprio, 

com a participação de Artazo e do juiz geral de bens e defuntos, Filomeno, juntamente com 

José Antonio Ramos, ouvidor decano da Real Audiência, Domingo Santibañez, ouvidor 

honorário da Real Audiência e auditor de guerra da praça e os licenciados Luis Hidalgo Gato e 

José María Sanz para apurar as apreciações e julgar o ocorrido.230 

Tal Junta instituída excepcionalmente para o caso parece não ter seguido os 

procedimentos regulares durante o processo. Atuando de maneira discreta e com rapidez, 

durante a elaboração dos autos, ao que tudo indica, não houve a presença de fiscais, 

 
226 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit.; AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
227 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
228 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit. 
229 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
230 Ibidem. 
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correspondente ao promotor público atualmente, e tampouco de advogados de defesa. Com 

bastante brevidade se concluiu o sumário e começaram as deliberações. Apenas um mês após 

a denúncia do plano conspiratório, a Junta de letrados finalizou o processo. Em documento 

elaborado por Someruelos em 5 de novembro daquele ano, consta que foram sentenciados 

culpados: D. Román de la Luz; D. Manuel Ramírez; escrivão, D. Gabriel Pantaleón Ercazti; D. 

José Maria Montano; D. Francisco Álvarez; juntamente com D. Luis Francisco Bassave, 

capitão de milícias da cavalaria de Havana, alguns membros do “batallon de Morenos Milicias 

Disciplinares de esta Plaza”; Ramón Espinosa, sargento primeiro; Juan José González, sargento 

segundo; Buenaventura Cervantes, cabo primeiro; Carlos Flores, soldado; e “los negros 

esclavos” Juan Ignacio González e Laureano Infante.231 Ademais, a Junta seguiu procurando 

três foragidos, D. Joaquín Infante, Pedro Sánchez e Manuel Chacón.232 Os cinco primeiros 

aparecem implicados nos autos por conta de seus vínculos com a maçonaria, alguns 

especificamente com o estabelecimento maçônico Templo de las Virtudes Teogales, o qual 

atuava clandestinamente na cidade e supostamente onde alguns destes sujeitos ocupavam 

postos.233 

A fundação das primeiras casas maçônicas na ilha ocorreu no momento da ocupação 

britânica de Havana, em 1762, porém com a retomada do controle da cidade pelos hispano-

cubanos, estas acabaram encerrando suas breves atividades. De maneira mais consistente, a 

origem da maçonaria na Capitania Geral de Cuba se deu por meio da intensa presença de 

imigrantes franceses que fugiram da convulsionada Saint-Domingue, na década de 1790, 

fundando na parte oriental da ilha, na cidade de Santiago de Cuba, La Perséverance e La 

Concorde; e, em Havana, L’Ámitié e La Bénéfique Concorde, as quais não contaram com a 

participação da população oriunda dessas localidades no início de suas atividades.234 As casas 

L’Ámitié e La Bénéfique Concorde mantiveram seu funcionamento apenas em teoria, porque 

 
231 Ao longo do trabalho optamos por manter as designações empregadas pela própria documentação referente aos 
indivíduos afrodescendentes para elucidar e enfatizar as distinções étnico-sociais que essas designações 
representavam, ou seja, as próprias designações como moreno, mulato, etc., carregavam em si distinções étnico-
sociais internas nas populações de ascendência africana. Conforme veremos adiante, os estatutos étnico-jurídicos 
elaborados no mundo ibero-americano fomentaram uma série de diferenças étnico-sociais pautadas 
deliberadamente no racismo. Tais designações não se encontram em destaque ao longo do texto devido à 
frequência de seus empregos. 
232 Ibidem. 
233 Ibidem; AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... 
op. cit. 
234 FERRER BENIMELI, J. A. “Vías de penetración de la masonería en el Caribe”. Revista de Estudios Históricos 
de la Masonería Latinamericana y Caribeña, REHMLAC. Universidad de Costa Rica, vol. 1, n.1, 2009, mayo-
noviembre, pp. 06-7, consultado em 29 de abril de 2019: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369537357001 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 69; 
TORRES-CUEVA, “Los complejos orígenes de la masonería en Cuba: El Temple de las Virtudes Teogales”… 
op. cit., pp. 108. 
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na prática deixaram de funcionar após a invasão francesa à península Ibérica e com o decreto 

que obrigou a imediata saída de franceses não naturalizados residentes no território.235 

O surgimento da maçonaria na América Ibérica está diretamente vinculado à sua 

expansão na Europa ao longo do século XVIII. A maçonaria europeia, em termos de 

sociabilidade, esteve vinculada a um espaço relacional e de identidade no qual seus membros 

compartilhavam procedimentos ritualísticos e métodos de ensinamento que, em geral, abrigava 

os setores burgueses letrados, principalmente a crescente burguesia mercantil europeia excluída 

dos centros de sociabilidade aristocrática. Seus preceitos foram associados a sujeitos engajados 

na defesa da secularização, em consonância com o movimento ilustrado, e com a intensificação 

da crise do Antigo Regime e o início das revoluções na Europa e no continente americano a 

partir de sua parte norte, foram rapidamente associados também ao contexto revolucionário.236  

Dentro das próprias linhagens maçônicas que surgiram, com destaque para a Grande 

Logia da Inglaterra e para a Grande Oriente da França, apareceram uma série de diferentes 

seguimentos, como os denominados Ritos. Tanto na Europa quanto na América, a expansão da 

maçonaria não significou um projeto ou uma unidade maçônica, pelo contrário, seu 

desenvolvimento aportou o surgimento de uma pluralidade de corpos maçônicos e de 

tendências, de ritos e graus e ideias e estruturas.237 Especificamente, na região do Caribe, o 

surgimento da maçonaria se deu em três zonas: nas Treze Colônias por meio das Logias, 

introduzidas pelos britânicos em meados do século XVIII, que seguiam basicamente as 

tradições da maçonaria britânica, assim como as estabelecidas nas Antilhas britânicas no último 

terço dos setecentos, com destaque para a Jamaica; e a maçonaria de tradição francesa instituída 

nas colônias francesas antilhanas neste mesmo período. Três zonas que desempenharam um 

papel fundamental na difusão da maçonaria na região do Caribe.238 

Na Capitania Geral de Cuba, a fundação dessas sociedades esteve pautada em 

segmentos maçônicos advindos de Saint-Domingue, ou seja, que possuíam em seu seio 

preceitos advindos da tradição maçônica francesa. Em termos políticos, alguns segmentos da 

vertente francesa expressavam certo rechaço ao Antigo Regime e tendências ao republicanismo, 

outros foram defensores da monarquia bonapartista, principalmente durante o governo de 

 
235 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 
70-1. 
236 MARTÍNEZ ESQUIVEL, R. “Global History and Freemasonry: 300 years of Modernity, Sociability and 
Imperialism”. Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinamericana y Caribeña, REHMLAC. 
Universidad de Costa Rica, vol. 9, n. 2, diciembre-abril, 2017/2018, pp. 10-1, consultado em 29 de abril de 2019: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/31496/31654 
237 TORRES-CUEVA, “Los complejos orígenes de la masonería en Cuba: El Temple de las Virtudes Teogales”… 
op. cit., pp. 108. 
238 FERRER BENIMELI, “Vías de penetración de la masonería en el Caribe”... op. cit., pp. 04-6. 
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Napoleão, quando este colocou a direção da Grande Oriente nas mãos de seus colaboradores 

próximos.239 Nesse sentido, a própria linhagem francesa encontrava-se fortemente dividida.  

O primeiro estabelecimento hispano-cubano com massiva presença criolla foi 

justamente o Templo de las Virtudes Teogales, criado em dezembro de 1804, e seu 

funcionamento esteve ligado ao maçom francês exilado Joseph Cerneau, que foi expulso da ilha 

em 1806 devido a seu comportamento ser enquadrado como revolucionário.240 O aumento da 

perseguição aos refugiados da antiga colônia francesa após 1808 contribuiu para que esse 

estabelecimento maçônico acabasse ficando nas mãos de criollos hispano-cubanos.  

Um dado interessante sobre a fundação da Templo de las Virtudes Teogales é que no 

ano de sua fundação a Grande Oriente da França encontrava-se vinculada aos interesses 

imperiais napoleônicos e sua ex-colônia caribenha francesa acabara de declarar sua 

independência, criando a República do Haiti, o que parece ter inviabilizado a solicitação da 

carta patente para a instalação do Templo em Havana por uma dessas vias. Assim, esses maçons 

da ilha buscaram sua carta patente em um corpo maçônico norte-americano, a Grande Logia da 

Pensilvânia, que apresentava forte influência republicana. A fundação da Templo de las 

Virtudes Teogales curiosamente não esteve vinculada diretamente às duas maiores linhagens 

da época, a Grande Oriente francesa ou a Grande Logia britânica.241 

É importante pontuar que na América Ibérica, seguindo a regulamentação de suas 

respectivas metrópoles, a maçonaria foi proibida e perseguida tanto pelos tribunais quanto pela 

Inquisição. Para perseguir e conter os maçons no início do século XIX, a Real Audiência de 

Puerto Príncipe recorreu a uma antiga Real Ordem, decretada pelo rei Fernando VI. Este 

documento, promulgado em 1751, reativado em 1812 pelas Cortes de Cádiz – apenas para os 

territórios americanos –, abriu precedente para que as autoridades hispano-cubanas pudessem 

controlar cada vez mais os residentes franceses, impedir a propagação da ideologia maçônica e 

condenar os envolvidos no episódio de 1810. 

Segundo a Real Ordem, 

 
prohíbo en todos mis Reynos las congregaciones de los Franc Masones, 
debajo la pena de mi Real indignación y de las demás que tuviere por 
conveniente imponer a los que incurrieren en esta culpa: y mando al 

 
239 TORRES-CUEVA, “Los complejos orígenes de la masonería en Cuba: El Temple de las Virtudes Teogales”… 
op. cit., pp. 108-9. 
240 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Inicios del indepedentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810... op. cit., 
pp, 54; TORRES-CUEVA, “Los complejos orígenes de la masonería en Cuba: El Temple de las Virtudes 
Teogales”… op. cit., pp. 109-110. 
241 TORRES-CUEVA, “Los complejos orígenes de la masonería en Cuba: El Temple de las Virtudes Teogales”… 
op. cit., pp. 110. 
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Consejo que haga publicar esta prohibición (...) imponendo a cualquiera 
Oficial o individuo de su jurisdición, mezclado o que se mezclara en esta 
Congregación, la pena se privarle y arrojarle de su empleo con ignomia.242 

 

A ordenança foi citada inúmeras vezes na documentação referente ao episódio de 1810 

para subsidiar a acusação dos supostos envolvidos. A menção à maçonaria e sua nocividade foi 

um assunto constante em meio às denúncias políticas no processo. Além de buscar a punição 

pelas queixas políticas, existiu um esforço de puni-los rigorosamente por pertencerem à 

maçonaria. E há nisso um aspecto central para a compreensão do evento de outubro de 1810, 

havia um conhecimento prévio por parte das autoridades hispano-cubanas sobre esse círculo 

maçônico acusado em outubro de 1810: um suposto envolvimento anterior destes com a causa 

independentista que havia resultado num outro processo, bastante similar ao que estava 

ocorrendo no momento. Portanto, um ponto de grande relevância nas apurações do caso de 

1810 é que não era a primeira vez na ilha que parte desse círculo maçônico era alvo de 

investigação por suspeita de conspirar contra o governo.243  

Em ofício de 3 de março de 1810, consta que em outubro de 1809, exatamente um ano 

antes do episódio que estava sendo investigado pela Junta de letrados, Someruelos recebeu a 

notícia “por voces publicas, denuncias reservadas, y por otros médios semejantes, que se 

formaba una conspiración contra su persona, y Gobierno de la Isla, para constituirlo 

independente de la Peninsula”, acrescentando que: 

 
se persuadió con bastante fundamento, que tales atentados solo podían 
concebirse en una Logia o Logias de francmasones, cuya existencia en 
aquella ciudad nadie dudaba. Se aumentaron las inquietudes con diversos 
pasquines que se fijaron, designando por autores del complot cuatro 
sujetos, los cuales tenían mal concepto entre los sensatos, y reputados 
generalmente por los principales funcionarios de la Logia Masónica.244  

 

Durante os dias 21 de 22 de outubro de 1809, Someruelos mandou prender na cidade de 

Havana diversos suspeitos de sedição e franco-maçonaria e, rapidamente, abriu um processo 

com procedimentos, aparentemente, bastante similares aos da Junta de letrados de 1810, sem 

fiscais e advogados de defesa, para investigar os supostos involucrados. Inclusive quem cuidou 

deste caso foi D. José Antonio Ramos, ouvidor decano da Real Audiência de Puerto Príncipe 

 
242 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
243 Ibidem. 
244 Ibidem. 
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que também compôs a Junta formada em outubro de 1810.245 Assim, o ofício de 3 de março de 

1810 aponta que: 

 
se designaban por Autores del Complot, quatro sujetos ... tienen mal 
concepto publico, por su relajada conducta, por la libertad con que se 
producen en sus conversaciones y por una osadia... ademas tenidos y 
reputados por principales funcionarios de la Logia de Francmasones, de 
cuia existencia no se duda en la Habana, y por seductores y predicadores 
de esta detestable Secta... los tres sujetos denunciados, que lo eran Don 
Roman de la Luz, Don Dr. Manuel Coronado, y el teniente de Navio, Don 
José de Peñaranda.246    

 

Dentre os suspeitos desta ação de outubro de 1809, estava justamente Román de la Luz, 

apontado como principal réu na causa de outubro do ano seguinte.247 As autoridades hispano-

cubanas averiguaram que em outubro de 1809: 

 
Luz pretendia reunir gente para verificar el loco proiecto de apoderarse del 
Gobierno, desconociendo la autoridade Soberana, i vertindo especies de 
revolucion, y lo mismo, el indicado Coronado.  
En quanto á Peñaranda nada resulta sobre este delito, pero si que todos tres 
eran los principales designatarios de la logia establecida realmente en 
aquella ciudad, bajo el titulo del templo de la beneficencia, ó de las virtudes 
Teogales. 
Ademas de estos, resultan otros siete convencidos de Francmasones, y son 
Don Pedro Augustin Gracia, Don Manuel Ramirez, escribano público, i 2º 
celador de la Logia; Don Francisco Barrutia del tribunal de Cuentas, 
tesorero; Don Manuel de Aguilar Justis, Celador 1º de la Logia; Don José 
Claret, de nación francés; Don Antonio Alvarez Diacono 1º de la Logia; y 
D. Juan José de Presno, Subteniente del Regimiento de Cuba, Secretario.248 

 

Praticamente os mesmos nomes dos sentenciados culpados no caso de outubro de 1810 

que a Junta de letrados decretou como partícipes ou cúmplices por seus envolvimentos via 

maçonaria. E aqui, há outro ponto relevante para compreender o julgamento de 1810: quando 

a causa de 1809 foi aberta e suas apurações foram enviadas ao Conselho das Índias, na 

metrópole, para que este órgão determinasse a resolução final, a Espanha encontrava-se em 

meio à guerra contra a França, em situação cada vez mais delicada por conta do avanço francês 

no território peninsular, e, com isso, parece que a resolução acerca do caso nunca chegou a ser 

elaborada. Assim, quando, em outubro de 1810, um evento bastante semelhante ao de outubro 

 
245 Ibidem.; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Inicios del indepedentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810... 
op. cit., pp. 18. 
246 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
247 Ibidem. 
248 Ibidem. 
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do ano anterior ocorreu, as autoridades da ilha já tinham uma ideia de quem procurar, e foi 

exatamente o que aconteceu. Ambas as causas em decorrência de denúncias de sedição 

praticadas por maçônicos da cidade de Havana acabaram, de certa maneira, sendo julgadas 

conjuntamente por conta da primeira, com processo aberto por Someruelos em 1809, nunca ter 

sido apreciada e deliberada pelo Conselho das Índias.249 Portanto, na sentença final da causa de 

outubro de 1810 sobre conspiração contra o governo, Someruelos aproveitou para julgar e 

sentenciar também a causa anterior, aberta em outubro de 1809.  

No momento do episódio de 1809, o capitão geral prendeu dez suspeitos, afirmando que 

todos eram maçons, e, dentre estes, considerou três como principais réus: Román de la Luz, 

Manuel García Coronado e José Peñaranda. Inclusive, foi nessa mesma época que os três 

assinaram, juntamente com Infante, a petição que solicitava o cancelamento da resolução acerca 

do fechamento dos portos da Capitania Geral de Cuba.250 

Enquanto Someruelos aguardava uma resposta sobre o caso por parte das autoridades 

peninsulares, enviou Román de la Luz para um uma área rural afastada de Havana, onde este 

deveria permanecer até a chegada da resolução metropolitana. Mas tal deliberação nunca 

chegou e Luz acabou recuperando a liberdade e regressou a Havana.251 

No mesmo ofício de março de 1810, as autoridades afirmaram que não conseguiram 

comprovar a conspiração de outubro de 1809:  

 

creio de absoluta necesidad destruir en sus principios estas maquinaciones; 
pero aunque practicó para el Auto la mas (apagado) diligencias, nada pudo 
conseguir ni averiguar concerteza, quedando con maiores recelos porque... 
se aumentaban sus inquietudes con los diversos Pasquines que aparecian 
en los (apagado) publicos, y mas particularmente en vista de “anonimo y 
cartas”.252 

  

Porém seguiram acusando os suspeitos, principalmente apoiados na acusação de 

pertencimento à maçonaria e seu vínculo com projetos sediciosos. Sobre a conduta de um dos 

implicados, Manuel Ramírez, comentaram: 

 

su conducta (Manuel Ramirez) há sido siempre sospechosa... siempre anda 
con los Sectarios: la voz publica clama contra él, y le señala como uno de 

 
249 Tal esclarecimento sobre os eventos de outubro de 1809 e de outubro de 1810, baseados na documentação 
disponível no AGI, fondo Ultramar, legajo 113, foi recentemente publicado em: FERNÁNDEZ ALVARÉZ, 
Inicios del independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810… op. cit. 
250 CIENFUEGOS, Tan difíciles tiempos para Cuba. El gobierno del marqués de Someruelos (1799-1812)... op. 
cit., pp. 341-4. 
251 FERNÁNDEZ ALVARÉZ, Inicios del independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810… op. 
cit., pp 18. 
252 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
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los patronos y corifeos de esa congregacion clandestina en que 
ordinariamente se promueven proyectos de insurreccion, censurando el 
Gobierno, y procurando arreglarlo á los principios de su doctrina.253   

 

Um aspecto interessante, que adiante poderemos constatar, é a semelhança das 

narrativas construídas pelas autoridades coloniais para os eventos de 1809 e de 1810: além da 

evidente implicação com a maçonaria, ambos episódios foram denunciados às autoridades e 

envolveram a circulação de pasquins.254  

Comparando a documentação dos acontecimentos de 1809 e 1810, que se encontram 

num mesmo expediente, com a documentação produzida posteriormente para o julgamento de 

Joaquín Infante, de 1813, pertencente a outro expediente, fica ainda mais evidente que no final 

de 1810 a Junta de letrados julgou de fato ambos os eventos, o de outubro de 1809 e o de 

outubro de 1810, num mesmo processo, pois na causa aberta contra o Infante, três anos depois, 

praticamente não aparecem os nomes dos apontados no evento de outubro de 1809, 

sentenciados em 1810.255 

No processo executado pela Junta de letrados, de 1810, com exceção dos que estavam 

foragidos, de um sujeito chamado Juan José de Presno, o qual nos autos não consta o resultado 

de sua sentença, e dos que continuaram com causa aberta, ou seja, seguiram sendo investigados, 

todos os demais apontados foram sentenciados culpados mesmo sem a Junta indicar por qual 

crime exatamente, deixando subentendido que seria pela filiação maçônica desses 

indivíduos.256 

Especificamente sobre o evento de outubro de 1810, apurou-se a elaboração e 

distribuição de um papel sedicioso por parte de Román de la Luz que, em cumplicidade com 

Luís Francisco Bassave, capitão de milícias, o qual teria sua participação na trama indicada por 

incitar o batalhão de pardos e morenos da milícia da cidade a se rebelar, conspiraram para a 

independência da ilha.257 Veremos que a maneira como as autoridades coloniais explicaram a 

conexão entre ambos e suas implicações no evento aparece de maneira bastante dedutiva. Em 

ofício de 6 de dezembro de 1810, Luz foi considerado o principal réu novamente: 

 
es un sujeto de distincion en esta ciudad: se halla enlazado estrechamente 
por los vínculos de la sangre con las primeras famílias y con personas que 
ocupan empleos honoríficos en la Habana; pero su conducta no 

 
253 Ibidem. 
254 Ibidem. 
255 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit.; 
AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. cit. 
256 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
257 Ibidem. 
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corresponde à sus principios y conexiones: su imoralidad és pública y 
notoria: carece de ocupación ó destino que se le retraiga de sus descarrios 
y empresas amorosas, tanto mas criminales, quanto tiene quase 
abandonada una consorte virtuosa. El mismo se incorporo en cierta lógia 
de Fancmasones, establecida aqui a pesar de la vigilancia del Gobierno.258 

 

Román José de la Luz y Sánchez Silvera era natural de Havana, nascido em 1769, filho 

de Pedro José de la Luz y Meyreles, de ascendência portuguesa e comandante da infantaria de 

Havana, e da gaditana dona María del Carmen Sánchez de Silvera y de la Peña. Estes eram 

parentes de José de la Luz y Caballero, destacado latifundiário e proprietário do engenho El 

Espíritu Santo. Luz desempenhou o cargo de subtenente da cavalaria ligeira da cidade e casou-

se duas vezes, na primeira, em 1793, com dona Francisca Nuñez del Castillo y Molina, filha do 

capitão Juan Francisco Nuñez del Castillo y Sucre, 3º marquês de San Felipe y Santiago, e de 

dona María de Molino y Pita de Figueroa, e, depois, contraiu matrimônio com dona Gregoria 

Virno.259  

Seu parente Dámazio de la Luz foi um dos primeiros membros da Logía maçônica de 

Havana, apontada como uma espécie de centro de gestão do plano conspiratório.260 Luz 

pertencia ao setor criollo de Havana, tendo desempenhado função militar na cidade e casado 

com uma mulher proveniente de uma família que possuía um alto título de nobreza. As 

autoridades reconheceram o lugar de distinção social ao qual pertencia, mas utilizaram questões 

como problemas matrimoniais e sua filiação com a maçonaria para desqualificá-lo. 

Um ponto interessante do caso reside no fato da documentação apontar que foi o próprio 

Román quem delatou, no início de outubro de 1810, uma sublevação que deveria ocorrer na 

celebração da festa do Santíssimo Rosário. Segundo apreciação de Someruelos, “este mismo 

Don Roman fue el delator de la conspiración combinada para hacer su estrago en 7 de octubre 

ultimo”.261 Luz negou qualquer envolvimento com a ação conspiratória e alegou em sua defesa 

que ele próprio havia denunciado “la insurrección que en ella se fomentaba por la gente de 

color”,262 incriminando como verdadeiros conspiradores sujeitos do setor negro da sociedade. 

Conforme já mencionado, com a expansão da escravidão na ilha durante as últimas 

décadas do XVIII e no início do XIX, a sociedade hispano-cubana sofreu uma alteração 

 
258 Ibidem. 
259 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 
75-7; SANTA CRUZ Y MALLEN, F. X. Historia de familias cubanas. Tomo II. La Habana: Editorial Hércules, 
1940, pp. 140. 
260 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 
75-7. 
261 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
262 Ibidem.  
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significativa em seu perfil demográfico, com um declínio da quantidade de população branca 

em comparação com o aumento da população negra escravizada e livre, o que poderia gerar 

grande tensão ao mínimo sinal de fissura na ordem estabelecida. Acrescentado a isso, pairavam 

questões acerca dos antagonismos raciais que a recente e próxima experiência da revolução de 

Saint-Domingue e independência do Haiti impunham, fragilizando ainda mais uma sociedade 

na qual a identidade étnica tornava-se cada vez mais fator de definição na hierarquia social.263  

Em sua defesa, Luz acusou membros de um setor étnico-social sobre o qual de fato 

recairia mais facilmente a culpa de uma tramada insurreição, porém seus antecedentes, a causa 

aberta em outubro de 1809, e a crença por parte das autoridades de sua filiação com a maçonaria 

não o livraram das acusações. A conclusão da Junta foi que a delação realizada por Luz fazia 

parte de toda a trama. O ofício de Someruelos de 6 de dezembro de 1810 aponta: 

 
la delación entraba en el plan subversivo; pues pretestando que sabia donde 
se hallaban reunidos los sediciosos, pidió al Gobierno gente armada para 
salir autorizado a su frente, reunir despues otras de su faccion, 
condecoradas con el nombre de patriota, y dispersar la rebellion. Con el 
velo de hun ciudadano, y procurando la salvación de su pátria que se 
miraba en iminente peligro, solicitava auxílios poderosos, y una autoridad 
precaria y momentanea, para emplear las fuerzas y el poder contra sus 
mismos conciudadanos atacando al Gobierno y a los ricos propietarios. 
Esta conyetura que se formó en el acto de hacer denuncia, se confirmó 
despues con las justificaciones que manifiesta el proceso.264 

 

Com base em um plano que causa bastante estranheza, a Junta de letrados compreendeu 

que Luz denunciou às autoridades uma sublevação para conseguir renuir homens armados a seu 

favor e, se acobertando na figura de um sujeito que buscava salvar sua pátria em perigo – como 

delator –, utilizaria a reunião dessas forças armadas para atacar o governo e os ricos 

proprietários. Ademais dessa parte de realizar uma denúncia que fazia parte do plano, também 

houve a incriminação de que “Luz se ocupó en propagar papeles sediciosos, quince dias antes 

de verificar su delacion; que procuró excitar una revolución coligado con otros criminales, y 

que si no se hubiera reprimido con un procedimiento activo y acertado, habria realizado su 

proyecto de sublevacion”.265 Muito semelhante à acusação produzida em março de 1810 sobre 

a causa de outubro de 1809. 

 
263 CHILDS, The Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle against Atlantic Slavery… op. cit., pp. 69; 
FRAGINALS, Cuba, Espanha, Cuba. Uma história comum... op. cit., pp. 225; NARANJO OROVIO, “Cuba, 
reformismo, poder y conflicto (1760-1868).”... op. cit., pp. 52. 
264 AGI, Fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
265 Ibidem. 
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Em ofício do dia 5 de novembro de 1810, consta que as principais testemunhas ouvidas 

no caso de outubro de 1810 foram Pedro Gamon, ministro honorário do conselho da Fazenda e 

administrador da Real Factoría de Tabacos da ilha; Antonio Maldonado, contador geral na 

mesma instituição; Andres Arniesto, comissário de guerra honorário; o capitão de morenos 

Isidro Moreno; e o sargento de pardos Pedro Alcantara Pacheco, que: 
 

supieron los tres primeros del papel sedicioso en que se exhortada á la 
independencia de estos dominios, y fué el mismo que salio de la botica de 
D. José Maria Montano, y los otros dos, del partido que trataba de formar 
el Capitan Don Luis Bassave, con objeto à que no se recibiera aqui, el 
nuevo Capitan General que esta electo para la Isla: como en todos estos 
sujetos hay una verdadera complicidad, mas o menos directa, y por 
consiguinte mas ó menos criminal.266          

 

A apreciação acima propõe que Gamon, Maldonado e Arniesto, todos com cargos de 

destaque na cidade, considerados sujeitos distintos, comunicaram as autoridades coloniais sobre 

o conhecimento de um papel que incitava a independência da ilha saído do estabelecimento de 

José Maria Maldonado, apontado como maçônico e com causa aberta inconclusa juntamente 

com Román de la Luz sobre maçonaria e independência em outubro de 1809.267  

O documento também revela que dois militares das milícias da cidade confirmaram que 

Luís Bassave estava convocando gente para recusar a posse do novo capitão geral e governador 

da ilha eleito. Ademais, aponta que para as autoridades que investigavam a causa, havia uma 

conexão entre essas duas denúncias, mas essa ligação em nenhum momento ao longo do 

processo foi explicitada de maneira objetiva.268 Todas as conclusões, nesse sentido, parecem 

possuir forte teor especulativo.  

As autoridades afirmaram que entre os maçons e o capitão Luís Bassave havia uma 

verdadeira cumplicidade, mais ou menos direta, sem apontar qual seria esse elo. Um ponto 

curioso é que no processo de 1813 referente ao envolvimento de Joaquín Infante no episódio, 

no qual houve atuação regular do procedimento, com presença de um fiscal e advogado de 

defesa e os procedimentos de depoimentos e interrogatórios, quase não há menção à figura de 

Bassave, a não ser quando ele é apenas apontado como um dos mentores do plano conspiratório. 

As autoridades hispano-cubanos buscaram comprovar uma amizade entre Infante e Luz, mas a 

relação entre estes dois com Bassave em nenhum momento foi abordada.269 

 
266 Ibidem. 
267 Ibidem. 
268 Ibidem. 
269 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
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Luís Francisco Bassave y Cárdenas, capitão do regimento das milícias disciplinares da 

cavalaria de Havana, pertencia a uma ampla linhagem militar estabelecida na ilha há mais de 

um século. Nascido em outubro de 1753, era filho do coronel dos reais exércitos, Luís Francisco 

Bassave Espillosa, e dona María de Jesus Cárdenas Vélez de Guevara e casou-se com Antonia 

de Cárdenas Diaz Pimienta. Com trinta anos de serviço militar, sendo vinte e seis como capitão 

de milícias, Bassave buscava sua ascensão dentro do escalão militar, mas suas ambições sempre 

foram freadas pelos informes negativos, primeiro de Luís de las Casas, antecessor de 

Someruelos no cargo de governador e capitão geral, e depois pelo próprio, gerando conflitos 

constantes entre o militar e a Capitania Geral da ilha.270 Informação que pode gerar suspeita 

sobre a versão elaborada pela Junta, pois se Bassave enfrentava uma série de conflitos com a 

administração da ilha, não fazia muito sentido defender a permanência de Someruelos no cargo. 

Bassave também pertencia ao setor criollo da cidade, “igualmente de una familia distinguida, 

y está enlazado con otras de la primera jerarquia”, porém as autoridades, assim com Luz, o 

desqualificaram com acusações de cunho pessoal, “sus luzes son bien escasas, y ordinariamente 

se halla enagenado con el vicio de la embriagués que lo domina”.271 

É justamente na implicação de Bassave na trama que a narrativa elaborada pelas 

autoridades hispano-cubanas começa a se entrelaçar com um novo grupo que também teria 

atuado na conspiração em 1810. Em ofício de 5 de novembro, Someruelos afirma que Bassave: 

 
baxo el pretesto de sostenerme en el gobierno y resistir la entrada de mi 
sucesor, sobre cuyo particular lo hice repreender y conminar por medio del 
Teniente Rey, combocaba y excitaba à los negros y mulatos y á la hes del 
pueblo para sublevarse; y capitaneando esta turba multa, hubiera sin duda 
cooperado al plan de Don Roman de la Luz. Asi, pues, no es estraño que 
sabendo este las gestiones de Basabe procurarse acalorarlo contando con 
la fuerza que se iba adquirindo en el populacho para atraerle en su 
oportunidad.272  

 

Para a Junta de letrados, com o pretexto de manter Someruelos no governo da ilha e 

recusar a posse do novo governador, Bassave teria incitado “negros y mulatos” e o povo a se 

rebelarem, e os maçônicos, encabeçados por Luz, sabendo desse tipo de popularidade do 

 
270 ESCALANTE COLÁS, A., JIMÉNEZ GONZÁLEZ, A. & GÓMEZ BALBOA, F. Diccionario Enciclopédico 
de Historia Militar de Cuba. Primera parte (1510 - 1898). Tomo I: Biografías. La Habana: Ediciones Verde Olivo, 
2001, pp. 72-3; FRANCO, Las conspiraciones de 1810 y 1812… op. cit., pp. 05; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 78-9; SANTA CRUZ Y MALLEN, 
F-X. Historia de familias cubanas. La Habana: Editorial Hércules, tomo III, 1943, pp. 37-9. Os diversos 
requerimentos apresentados por Bassave à Capitânia da ilha podem ser consultados no trabalho: HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 79-81. 
271 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
272 Ibidem. 
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capitão e desejando utilizar essa mobilização armada a seu favor, convidaram Bassave para 

participar da ação insurgente; ou seja, a explicação da participação de Bassave no plano foi de 

atrair certo contingente dos setores mais baixos da população para a conspiração planejada 

dentro dos círculos maçônicos da cidade. Daí, ligando as informações apresentadas na 

documentação, deduz-se que para a Junta de letrados o objetivo era Bassave fazer um conchavo 

com seus subalternos e, posteriormente a denúncia intencional de Luz, reuni-los sob o pretexto 

de combater uma insurreição e, nesta circunstância, todos aproveitariam a instabilidade criada 

no momento para promover um ataque contra o governo. 

Soando um tanto extravagante, em suma, a narrativa oficial propõe que Román de la 

Luz conspirou com Bassave, e este com os militares do batalhão de pardos e morenos da cidade, 

e juntos, somado a um grupo pertencente a um círculo maçônico de Havana, do qual Luz 

pertencia, que já estaria produzindo e espalhando material sedicioso, e mais alguns sujeitos 

próximos a esses partícipes – como por exemplo Laureano, o escravo de Infante –, atacariam o 

governo por meio da instabilidade gerada pela denúncia de uma sublevação. Assim, para a Junta 

“Don Roman de la Luz, el Capitan de Milicias de Caballaria Don Luis Bassave, y vários negros 

son los que tramaron dicha conspiracion que por fortuna les fue frustada”.273  

Os novos implicados seriam os “negros libres que servian en el batallon de Morenos 

Milicias Disciplinares de esta Plaza”: Ramón Espinosa, sargento primeiro; Juan José González, 

sargento segundo; Buenaventura Cervantes, cabo primeiro; Carlos Flores, soldado; e “los 

negros esclavos” Juan Ignacio González e Laureano Infante. A documentação ainda menciona 

“los pardos” José Doroteo del Bosque e Juan Caballero; “y los morenos” Antonio José Chacon 

e José de Jesus Caballero; e os foragidos Pedro Sánchez e Manuel Chacon, sem conter na 

documentação informações adicionais sobre esses últimos seis indivíduos além de sentenças e 

citações pontuais.274 

Deste novo grupo apontado, cinco sujeitos pertenciam ao batalhão de milícias de negros 

da cidade. A partir da campanha de recuperação de Havana das mãos britânicas e da 

reformulação imputada pela metrópole, em meados do século XVIII, os batalhões negros 

adquiriram novo contingente e conquistaram direitos, endossando aos poucos um setor negro 

livre que possuía importância por compor um grupo de ascendência africana estabilizado, 

aculturado nos moldes dos setores privilegiados, porém separado do restante da própria 

 
273 Adiante veremos como Infante foi acusado de ser o terceiro mentor da suposta conspiração. AGI, fondo 
Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
274 Ibidem. 
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população negra; ou seja, pertencendo a esta última por uma questão étnica, mas possuindo 

distinção no âmbito sociocultural.275 

A coroa havia colocado em campo, para proteger a ilha, homens negros livres armados 

para compensar a escassez de soldados brancos. A presença de uma população não branca livre  

armada causava temor numa sociedade em plena expansão escravista, que vinha reconsiderando 

as funções econômicas e sociais desempenhadas pelos setores escravizado e negro livre.276 A 

ascensão da economia de plantation pautada na entrada massiva de mão de obra africana 

escravizada e a lembrança do sucesso da revolução de Saint-Domingue e da independência do 

Haiti foram produzindo um declínio do prestígio dessas milícias por parte das elites da ilha. As 

autoridades reconheciam e consideravam o perigo que negros livres armados e treinados 

poderiam representar.277 

A partir do final do século XVIII, o governo começou a adotar posturas que enfatizavam 

menos as diferenças entre os milicianos negros e os escravizados e mais suas semelhanças, com 

um conjunto cada vez mais rígido de regras e normas que intensificava a discriminação 

étnica.278 A existência das milícias negras conflitava diretamente com o reforço da primazia 

imposta pelos brancos de subordinação da população de ascendência africana. Sua presença 

diluía de certa forma distinções e privilégios, oferecendo oportunidade de mobilidade social 

para homens negros livres e, embora estivesse subordinado, esse setor poderia demonstrar que 

a escravidão não era a única posição que negros poderiam ocupar na sociedade hispano-cubana 

e, consequentemente, a existência dessa milícia poderia projetar um senso de paridade com 

brancos.279 A distinção concedida às milícias negras poderia servir para promover notável 

separação destes da maior parte da população de origem africana que era escravizada, porém, 

ao mesmo tempo, poderia reforçar a subordinação étnico-social em que se encontravam e a qual 

se aprofundava cada vez mais. 

 
275 CHILDS, The Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle against Atlantic Slavery... op. cit., pp. 82 e 87. 
276 Ibidem., pp. 62-3. 
277 Ibidem., pp. 93. 
278 Existiu uma ênfase na prevenção a miscigenação como modo de proteger a supremacia branca. Em 1805, o 
Conselho das Índias promulgou um decreto exigindo que pessoas pertencentes a nobreza que desejassem se casar 
com membros dos setores étnicos considerados inferiores, deveriam pedir permissão aos vice-reis e às Audiências 
em todo o território do império espanhol. Em seguida, a Audiência de Puerto Príncipe reiterou tal decreto e o 
ampliou, promulgando que além da nobreza, todos considerados de “sangue puro” também deveriam requerer 
autorização. Isso tornou tal legislação aplicável a um público bem maior. O decreto de 1805 exigia a permissão 
das autoridades civis e não da Igreja, como uma forma de coibir a prática da Igreja de santificar casamentos inter-
raciais. Anteriormente, o matrimônio entre brancos e negros, embora fosse uma espécie de tabu social, não exigia 
permissão das autoridades. Outra prática comum foi a de colocar soldados negros condenados por delitos menores 
para trabalharem ao lado de escravos em vias públicas. CHILDS, The Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle 
against Atlantic Slavery… op. cit., pp. 71-2 e 91-2. 
279 CHILDS, The Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle against Atlantic Slavery… op. cit., pp. 27, 77 e 87.  
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Menos de dois anos após a configuração do episódio da suposta conspiração, a Capitania 

Geral de Cuba foi palco de uma rebelião liderada pelo carpinteiro e ex-miliciano José Antonio 

Aponte, na qual a milícia negra esteve estreitamente implicada, auxiliando na preparação da 

revolta, reunindo armas, munições e recrutando gente. A rebelião começou no início de 1812, 

na região de Puerto Príncipe, onde negros escravizados e livres atacaram cinco plantações de 

açúcar, queimando casas e matando proprietários de terras. No final do ataque, os rebelados 

haviam matado oito brancos, deixado diversos feridos e destruído parcialmente várias 

plantações. Apesar da perseguição, prisão e execução de alguns envolvidos, muitos fugiram 

para as montanhas da região e prometeram espalhar o movimento.280 

Em março, foi a vez da região periférica de Havana sofrer ataques. As revoltas se 

iniciaram nas plantações de açúcar da redondeza, envolvendo mais uma vez escravizados e 

negros livres. Os insurgentes arrasaram diversas propriedades e mataram técnicos e 

proprietários. O grupo espalhou-se por três regiões na área para seguir atacando as plantações, 

mas as autoridades capturaram diversos desses rebeldes e os submeteram a julgamento, punição 

e execução.281 Segundo Matt Childs, nesta rebelião, membros e ex-membros das milícias negras 

transformaram seus treinamentos militares a serviço do colonialismo espanhol em uma 

poderosa arma para tentar destruí-lo. Foi este contingente que ofereceu crucial acesso às armas 

necessárias para que a rebelião ocorresse. Aponte era um artesão que durante a maior parte de 

sua vida serviu na milícia negra, ordem militar à qual seu pai e avô também haviam 

pertencido.282 

A aliança entre a milícia negra e escravizados na rebelião de Aponte confirmou os piores 

temores das autoridades coloniais e dos proprietários de escravos sobre os perigos de armar e 

treinar homens de ascendência africana livres. O evento de 1812 foi uma reposta chocante às 

elites da ilha agarradas à crença de que com suas manobras a população escravizada e negra 

livre não se uniria em uma causa comum.283 

Com o declínio do prestígio da milícia negra, as autoridades hispano-cubanas, no 

transcorrer da década de 1810, utilizaram o pretexto da defesa da unidade do reino espanhol 

 
280 CHILDS, The Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle against Atlantic Slavery… op. cit., pp. 43-5. Sobre a 
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281 Ibidem., pp. 17. 
282 Ibidem, pp. 44. 
283 CHILDS, The Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle against Atlantic Slavery… op. cit., pp. 79-80. Para 
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nas guerras independentistas hispano-americanas para enviar esse setor armado para fora da 

ilha.284 As lutas independentistas que varreram o mundo atlântico colocaram diretamente em 

questão a relação entre metrópole e colônia e, consequentemente, produziram questionamentos 

das relações hierárquicas que ordenavam estas sociedades. Em meio a rumores e notícias sobre 

busca da expansão de direitos políticos e civis, emancipação, abolição da escravidão, regimes 

derrubados, etc., as autoridades coloniais hispano-cubanas precisaram enfrentar as 

consequências de seu engajamento cada vez maior na escravidão e manutenção do sistema 

colonial na ilha. 

Retomando o processo acerca da conspiração de outubro de 1810, um dos aspectos de 

distinção das milícias negras era justamente o direito ao foro militar. Como já mencionado, o 

procedimento empregado pela Junta de letrados não seguiu os procedimentos regulares e, 

assim, também ocorreu no caso dos que possuíam direito ao foro militar: Bassave e os outros 

militares implicados no processo foram impedidos de usufruir de tal prerrogativa com a 

justificativa de que dada a gravidade das circunstâncias, o direito ao foro militar e seus auxílios 

e formalidades deveriam ser retirados.285 

Com base em informações aportadas no processo iniciado em agosto de 1813 para julgar 

a participação de Joaquín Infante no episódio de outubro de 1810, parece que durante a 

investigação de 1810 houve troca de acusações de parte dos envolvidos, alguns membros do 

grupo maçônico acusaram negros livres e escravizados de terem conspirado contra o governo 

da ilha e estes, por sua vez, incriminaram os maçônicos pela mesma causa. Porém, a associação 

das milícias negras e de Bassave com o evento não é sequer mencionado no inquérito de Infante, 

Bassave é apenas citado pontualmente e os milicianos negros nem sequer aparecem.286  

Sobre a troca de acusações, em um dos interrogatórios de Infante, realizado em setembro 

de 1813, ele foi questionado pelas autoridades hispano-cubanas: “perguntado: sitanto el esa 

noche como en otras, ocurrio D. Roman de la Luz á la casa del exponente (Infante), y si en otras 

de ellas, se leyó unas proclamas sediciosas con presencia del pardo Bosque”, sugerindo que 

Bosque, indicado como amanuense de Infante, testemunhou que Luz, em visita a casa de seu 

empregador (Infante), havia lido proclamas sediciosas.287 Adiante veremos que para as 

autoridades da ilha, a ligação de Infante com os maçônicos sentenciados culpados no processo 

de 1810 se deu por seu vínculo pessoal com tal círculo maçônico, suposição baseada, 

 
284 FRAGINALS, Cuba, Espanha, Cuba. Uma história comum... op. cit., pp. 205. 
285 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
286 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit. 
287 Ibidem. 
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principalmente, em uma acusação direta feita por um escravo de Infante na época. Veremos 

que as autoridades defenderam incisivamente a existência de uma relação estreita entre Román 

de la Luz e Infante.288 

As sentenças decretadas pela Junta de letrados em novembro de 1810 partiram da 

conclusão de que houve um plano conspiratório que aspirava a independência da ilha 

encabeçado pelo maçônico Roman de la Luz e pelo capitão de milícias, Luís Francisco Bassave, 

que contou com o auxílio de outros indivíduos: alguns subalternos de Bassave e sujeitos 

pertencentes aos setores mais baixos da sociedade e maçônicos e indivíduos próximos a 

convivência de Luz. Ademais da implicação indireta dos indivíduos da causa aberta em 1809.289 

Mesmo a Junta apresentando relações aparentemente frágeis entre os dois grupos, 

maçônicos e milicianos negros, principalmente entre o próprio Bassave e Luz, na conclusão da 

Junta o ponto mais concreto de união destes grupos sob uma mesma acusação era a figura de 

Luis Bassave. Seu cargo de capitão das milícias da cavalaria mantinha estreita vinculação com 

alguns dos milicianos indicados na causa e seu nome ainda estava associado, mesmo que de 

forma pouco elucidativa, ao de Luz e, por conseguinte, ao círculo maçônico. 

Sabemos que, além do pertencimento de ambos à elite havanesa, um ano antes, em 

outubro de 1809, o nome de Bassave também figurou na solicitação acerca do comércio neutral 

assinada por Román e Infante. Dentre os cento e trinta e oito sujeitos que assinaram, cinco 

estavam, um ano depois, sendo acusados de conspirarem conjuntamente contra o governo da 

ilha para a instalação de uma Junta governativa de cunho independente. 

Sobre a implicação de Luz e Bassave no evento de 1810, ambos alegaram não terem 

feito parte de qualquer plano conspiratório e se defenderam afirmando que haviam denunciado 

uma sublevação de negros.290 Faz sentido, pensando no lugar de origem e pertencimento de 

cada grupo, que mesmo que estivessem de alguma maneira coadunados, ao serem investigados, 

os criollos utilizariam suas condições sociais privilegiadas para se defenderem. Quando 

Bassave recorreu de sua sentença, em fevereiro de 1811, já em Cádiz, aproveitou também para 

acusar Luz: 

 
se ha complacido en atropellar á un fiel Patriota, á un hombre que en la 
conmoción de los negros fue el primero que le avisó, según entendió de su 

 
288 Ibidem.   
289 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
Neste momento, conforme mencionado, Infante encontrava-se foragido e as autoridades o procuravam 
precisamente por acreditarem que ele poderia ser também um dos mentores da trama. 
290 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit. 
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boca: y todo Señor, por quien, por D. Roman de la Luz, un hombre discolo, 
dilapidador y francmason, pues tiene causa abierta.291  

 

Não há qualquer indício de que Bassave pertencia à maçonaria, e parece que ele 

aproveitou a implicação de Luz com essa sociedade secreta e seus antecedentes com a causa 

independentista para atacá-lo e, assim, tentar se desvencilhar das acusações que recaíam sobre 

sua pessoa. 

Em um ambiente profundamente marcado pelas notícias peninsulares e seus 

desdobramentos na América Ibérica, pela declaração de independência dos Estados Unidos da 

América, pela luta e conquista dos escravos que desembocou na independência do Haiti e pelos 

próprios acontecimentos vivenciados na ilha, qualquer manifestação contrária à ordem vigente 

adquiria grande magnitude. O suposto envolvimento de maçons, grupo que era comumente 

visto como representante de certo perigo político – como foi possível constatar nas causas de 

1809 e 1810 – com a milícia negra e negros escravizados e livres, que também se configuraram 

como grupos potencialmente perigosos, de caráter mais social, contribuía para a instabilidade 

do momento, exigindo atenção das autoridades. 

No caso da suposta conspiração de 1810, as autoridades hispano-cubanas decidiram agir 

com rigor, aproveitando para julgar também os envolvidos em uma causa semelhante aberta 

anteriormente e condenaram praticamente todos os sujeitos apontados como involucrados. 

Além do rigor, houve rapidez nas apurações: apenas um mês após a denúncia, em 5 de 

novembro, a Junta de letrados apresentou a maioria de suas deliberações e sentenças.292 É 

notória a rapidez e mobilização das autoridades para investigar e identificar os responsáveis no 

caso e sentenciá-los.  

A forma como o procedimento do processo foi conduzido, a própria velocidade na 

apuração do caso e a identificação de alguns pontos aparentemente frágeis nestas apurações 

podem indicar a adoção de uma postura de caráter mais dedutivo diante das exigências do 

momento. Em tempos que demandavam maior vigilância, controle e rapidez nas respostas ante 

situações conflitivas que tocavam em questões centrais da manutenção da ordem vigente, como 

no caso de uma suspeita de conspiração independentista ou de uma insurreição da população 

negra, a Junta assumiu uma postura cautelosa e optou por condenar todos que de alguma 

maneira se enquadravam em delitos, fornecendo à sociedade hispano-cubana uma resposta 

 
291 Ibidem. 
292 Ibidem. 
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exemplar de rigorosidade e intolerância frente a qualquer ação que pudesse fragilizar a ordem 

estabelecida. 

No início de 1811, todos os indivíduos que foram investigados e tiveram suas causas 

encerradas, ou seja, suas investigações concluídas, já haviam sido sentenciados e se 

encontravam presos e pegando suas penas. No início de fevereiro, Román e Bassave, apontados 

como mentores, haviam sido desterrados e aprisionados em Cádiz. Luz foi condenado a dez 

anos de prisão, da qual não poderia sair sem licença real, porém em 1812 já se encontrava em 

liberdade na Espanha graças a um indulto concedido pelos tribunais peninsulares. Neste 

momento, apresentou uma representação para a Regência recorrendo de sua sentença e 

solicitando passaporte para regressar à Capitania Geral de Cuba. Até sua morte em Málaga, em 

1825, Luz seguiu pedindo autorização para retorno a sua terra natal, porém os pedidos foram 

negados ou ficaram sem resposta. Durante sua época de desterro acabou sendo novamente preso 

por um período, desta vez em Ceuta, na África.293 Bassave também foi desterrado e penalizado 

com oito anos de prisão, sem poder sair da Espanha sem licença real. Com idade avançada para 

a época, quase aos sessenta anos, faleceu em 1812, praticamente um ano após ser trasladado ao 

castelo de Santa Catalina, em Cádiz.294 

Os negros milicianos Rámon Espinosa, Juan José González, Buenaventura Cervantes e 

Carlos Flores sofreram sentenças de dez anos de prisão com grilhão e exílio perpétuo da ilha. 

Os escravos Juan Ignacio González e Laureano Infante foram punidos com oito anos de prisão, 

castigos físicos em vias públicas e forçados a serem servos perpetuamente de Sua Majestade 

em qualquer trabalho. Todos os milicianos foram enviados para a península, com o 

confinamento dos três primeiros em Ceuta e os outros dois em Cádiz. Não há informações sobre 

o porquê, mas quanto aos negros livres José Doroteo del Bosque, Juan Caballero, José Chacón 

e José de Jésus Caballero, que já estavam presos, o processo seguiu em aberto, dando 

continuidade à investigação.295 O restante dos sentenciados, que provavelmente pertencia à 

maçonaria, sendo alguns apontados como involucrados na causa de 1809, sofreu penalidades 

mais brandas do que as de Luz e Bassave, com penas que iam desde um mês de prisão e 

pagamento de parte dos custos do processo até quatro anos de prisão e banimento da ilha.296 

 
293 Ibidem.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. 
cit., pp. 80. Sobre a trajétoria de Román de la Luz, consultar: FERNÁNDEZ ALVARÉZ, Inicios del 
independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810… op. cit. 
294 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit.; 
AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. cit. 
295 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit.  
296 Ibidem. 
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Na escassa bibliografia que aborda de maneira mais sistemática e profunda o episódio 

de outubro de 1810, um dos trabalhos pioneiros é o do cubano José Luciano Franco, publicado 

na década de 1970. Em consonância com a narrativa oficial, o autor defende que nos planos de 

Román de la Luz e seu círculo maçônico, foi Bassave quem desempenhou a tarefa realmente 

revolucionária e popular, pois teriam se utilizado da popularidade que ele gozava nos setores 

menos privilegiados da cidade e de seu cargo para tentar insurgir negros livres e o batalhão de 

milícias disciplinadas de pardos e morenos, enquanto Luz e seus associados se ocupavam 

diretamente dos papéis sediciosos que também incitavam a população a rebelar-se contra o 

governo colonial.297 

A historiadora María del Carmen Barcia sugere que há maior possiblidade de homens 

como Román de la Luz, Luís Francisco Bassave e Joaquín Infante ansiarem por estabelecer 

uma Junta governativa independente, projeto que já havia sido recusado por parte da elite de 

Havana, mas quanto à participação destes em uma ação vinculada aos negros, parece algo bem 

mais difícil de se inferir. Para Barcia, é possível que, ao confabularem suas manobras para a 

instalação de uma Junta independente, os três tenham obtido informações sobre as pretensões 

de negros livres e escravizados e, por falta de afinidade com o plano, resolveram denunciar. 

Porém, a autora não descarta que de alguma forma Luz, Bassave e Infante poderiam ter se 

coligado a membros do batalhões de milícias negras, negros livres e escravos, mas temorosos 

com as consequências sociais que o movimento poderia acarretar, teriam decidido denunciar a 

conspiração ao governo da ilha de maneira que pudessem ser mais facilmente inocentados.298 

Já para o historiador Manuel Hernández González, o grupo liderado por Luz possuía 

uma clara noção e intenção de defender interesses de seu setor étnico-social e, por isso, a 

suposição das autoridades da ilha da implicação de maçônicos e negros numa mesma trama 

seria apenas uma mostra das tensões vivenciadas nesses controversos anos da invasão 

napoleônica à península Ibérica. Para o historiador, não há evidências suficientes que sugiram 

que houve uma conspiração para derrubar a ordem vigente, e, portanto, para ele provavelmente 

foram reuniões mais acaloradas ou conversas e opiniões públicas que circularam e que, devido 

ao contexto do momento, acabaram tomando proporções maiores aos olhos das autoridades da 

ilha.299 

 
297 FRANCO, Las conspiraciones de 1810 y 1812… op. cit., pp. 03-18. 
298 BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit., pp.  59-118. 
299 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 
71-86. 
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Como podemos perceber, de maneira geral, as análises e leituras sobre a suposta 

conspiração de 1810 apresentam pontos divergentes. Para tentar compreender melhor o 

ocorrido ainda falta apresentar um ponto fundamental: o processo de Joaquín Infante que 

ocorreu em 1813. Na busca pelos supostos implicados, em outubro de 1810, Infante foi 

perseguido pelas autoridades de Havana, mas logrou fugir para os Estados Unidos da América 

e, de lá, passar para a convulsionada Venezuela, onde foi preso em 1812, quando as tropas 

realistas investiram contra o território, o capturaram e enviaram à ilha, no ano seguinte, para 

ser julgado por suas contravenções anteriores.  

Esta documentação adicional ao caso de 1810 não modifica a versão defendida pela 

Junta de letrados, quase três anos antes, de que houve uma conspiração entre maçônicos e 

negros contra o governo da ilha, e tampouco fornece maiores informações sobre a implicação 

de Bassave e dos sujeitos provenientes das milícias negras da cidade no evento. Mas veremos 

que em 1810, Infante acabou não apenas sendo apontado como um dos mentores do plano, 

como as averiguações realizadas naquele ano apontaram que as relações entre maçônicos e o 

escravo e o escriturário de Infante, Laureano e Bosque respectivamente, eram mais consistentes 

do que aparentavam nas resoluções que compõem o expediente da causa de outubro de 1810.300 

 

 

2.1.1. Joaquín Infante na conspiração de 1810 

 

Conforme veremos um pouco mais adiante, na Venezuela, Infante esteve preso por 

quase um ano, onde respondeu a um processo sobre sua colaboração no governo independente 

venezuelano. Após cumprir suas pendências jurídicas no país, retornou a Havana para 

responder ao processo que estava aberto contra ele desde outubro de 1810, quando as 

autoridades hispano-cubanas haviam decretado que ele se apresentasse à justiça por suspeita de 

sua implicação na conspiração maçônica.301 

Infante chegou à ilha em agosto de 1813 e foi colocado na cadeia pública de Havana, 

tornando-se assim réu do processo. Desde outubro de 1810 já estava sendo procurado pelas 

autoridades hispano-cubanas devido à declaração de Laureano, o qual logo identificaram como 

sendo seu escravo, que em depoimento mencionou seu nome e o apontou como “diretor” da 

conspiração. Segundo consta em seu primeiro depoimento prestado em setembro de 1813: “ha 

 
300 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit.  
301 Ibidem. 
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declarado Laureano en que el confesante (Infante) devia de ser el diretor”, alegando ainda 

íntima amizade entre Román de la Luz e seu proprietário e que dias antes da denúncia diversos 

sujeitos se encontraram na casa do próprio Infante e no estabelecimento maçônico Templo de 

las Virtudes Teogales para reuniões noturnas.302 Segundo menção do promotor fiscal durante o 

julgamento de Infante, constava nos autos de 1810 que Laureano afirmara que:  

 
Bosque una noche en sua casa le habló diciendole que se tenia proyectada 
una sublevacion bajo el principio de la libertad de los esclavos, 
significandole que si el queria ser libre, o esclavo, a lo que le contestó que 
era muy regular decear su libertad lo mismo que todos, y entonces le 
expusó que D. Roman de la Luz tenia intentado um levantamiento en esta 
Ciudad para el que havia formado un gran partido: que su amo el Don 
Infante era quien lo dirigia todo, y por esto tenia las repetidas conferencias 
secretas.303 

 

Ademais, havia referência de que Bosque, a quem Infante apontou como sendo seu 

escriturário, havia presenciado seu empregador lendo proclamas sediciosas junto com Luz.304 

Enquanto Luz havia sido incriminado por três testemunhas que ocupavam cargos importantes 

na sociedade havanesa e possuía uma causa aberta semelhante inconclusa e Bassave por dois 

milicianos negros de alta patente da cidade, a incriminação de Infante no caso de 1810 se 

mostrou frágil desde o início das apurações, contando apenas com a acusação direta de seu 

antigo escravo e a menção de Bosque sobre leituras sediciosas do réu juntamente com Luz.305  

Veremos que Infante utilizou com destreza o fato de ter sido apontado diretamente como 

conspirador apenas por um único indivíduo, um escravo, dentre todos os sujeitos que foram 

ouvidos e investigados, conforme pontuou o promotor fiscal do caso, em 17 de dezembro de 

1813: “como niega el cargo fundado solo en que es depreciable la declaración de su esclavo 

Laureano, único testigo que le criminava”.306 Em sua defesa, o advogado hispano-cubano 

desprestigiou Laureano por sua posição social, desvalorizando tal acusação, e o apontou no 

envolvimento de um plano conspiratório, como mostra outra afirmação do promotor fiscal: 

“nada más resulta con ... (apagado) al confesante que el descubrimiento de la sublevación 

 
302 Ibidem. 
303 Ibidem. 
304 Ibidem 
305 AGI, fondo Ultramar, legajo 113, nombre atribuído: “Sublevación y francmasonería en la Habana”... op. cit.; 
AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. cit. 
306 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
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indicada, en que estaba comprendido su esclavo Laureano”.307 E acrescentou à defesa de 

Infante:  

 
que está tan distante de haverse mesclado en cosa alguna relativa à 
mudansa de gobierno que se atreve a sugetarse à la pena que se quiera 
siempre que haya una persona de credito que testifique haber formado, 
entrado o incistido en proyecto alguno de revolución.308  

 

Aqui, mais uma vez, os eventos se confundem entre maçons acusando de conspiração 

sujeitos pertencentes ao setor negro da sociedade, e estes incriminando os delatores de serem 

os verdadeiros conspiradores. 

Enquanto Infante permanecia foragido, as autoridades hispano-cubanas interceptaram 

nove cartas destinadas a ele. Dessas correspondências, quatro eram de seu pai que, desde 

Bayamo, solicitava ajuda financeira para alguma pendência referente a uma casa e pedindo que 

seu filho mandasse notícias. As outras eram de pessoas aparentemente próximas a Infante. Duas 

delas, uma assinada por Pedro Lacan e a outra por Prudencio, apresentam comentários breves 

de assuntos relacionados a trabalho. Havia ainda uma de Don Montes de Oca e outras duas de 

um sujeito chamado Mexia. Essas três mencionavam superficialmente o ocorrido em Havana 

nos primeiros dias de outubro de 1810. 

A carta de Oca vinha de Puerto Príncipe, datada de 5 de novembro de 1810, na qual ele 

escreveu: “su ultima carta, que recibi con fecha del quince de Octubre ultimo, há sido muy 

importante para desbaniecer las funesta noticia que se havia difundido aqui complicandote en 

no sé que lebantamiento (ilegível) ... enfin me alegro que todo haya resultado mentira segun me 

parece”.309 E as outras duas, enviadas por Mexia desde de Bayamo, uma datada de 15 de 

novembro, que expunha: 

 
Mi queridisimo amigo. Recibi la tuya de quince de octubre del pasado q 
no conteste en el mismo correo por haver pasado ya... y asi te digo en 
primero lugar que tube mucho gusto al ver tus letras, pues veo te hablas 
perfectamiente bueno, y asi mismo por haberlo demonstrado a algunos 
desafectos tuyos que andaban con la novedad de que tu havias entrado en 
la Revolución que hubo en esa ciudad en terminos que estabamos tu Padre 
y Yo (ilegível) de conficiones, de lo que nos saco tu carta.310 
  

E a de 1 de dezembro: 

 
307 Ibidem. 
308 Ibidem. 
309 Ibidem. 
310 Ibidem. 
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Mi querido amigo, en el acto que recibi la tuya, se la mostre a D. Hefandro 
(...) lo he encontrado muy frio, creo que sera con el motivo de que han 
venido varias cartas de esa ciudad, asegurando que tu pareces por hallante 
complicado en la Rebelion, dimelo que hay en esto, puedeme parecer que 
su Padre se cre muerto.311 

        

   Ao que tudo indica, Infante, antes de fugir, escreveu algumas cartas explicando de 

alguma maneira o que havia acontecido, provavelmente se inocentando. Parece que 

rapidamente se espalharam rumores pela ilha sobre o ocorrido em Havana, pois ambos 

remetentes, um em Puerto Príncipe e outro em Bayamo, comentaram sobre boatos que 

circulavam em suas localidades. 

No início do processo, em documento de 4 de setembro de 1813, Joaquín Infante 

afirmou ser branco, natural de Bayamo e ter ido morar em Havana em 1807, após um 

rompimento matrimonial: “después de haber quebrado con su esposa em Puerto Príncipe por 

desculpas que hicieron inconciliable la paz del matrimonio a pesar de cuanto hizo por 

allanarlas”.312 Ainda admitiu ter sido preso em duas ocasiões, uma devido a seu matrimônio e 

outra por conta do testamento de sua mãe, da qual comenta ter sido absolvido.313  

Quando questionado sobre o motivo de sua saída da cidade de Havana, Infante alegou 

que foi para sua própria segurança, pois estava sofrendo perseguição das autoridades da ilha e 

indicou que havia ido para os Estado Unidos da América. Conforme consta em seu depoimento 

de 4 de setembro: 

 
a fines del referido ochocientos diez, por la seguridad de su persona, que 
iba a ser atacada en su procidimiento cabalitico, e imprudente que se travó 
en esta ciudad por el Teniente Rey D. Manuel Antarzo a quien comicionó 
el Ex. Señor Marqués de Someruelos, con consulta del Señor Lic. Don 
Francisco Filomeno, pretestandose una revolución política, que pasó à 
Norte America, no se acuerda si con licencia o sin ella, aunque si la 
solicitó.314 

 

O advogado explicou que estava sendo perseguido pelas autoridades hispano-cubanas 

após ter denunciado ao síndico procurador uma “subleblación de la gente de color”.315 A defesa 

de Infante foi exatamente a mesma utilizada por Luís Bassave e por Román de la Luz, na qual 

ambos alegaram não estarem involucrados em nenhum movimento conspiratório e, pelo 

 
311 Ibidem. 
312 Ibidem. 
313 Ibidem. 
314 Ibidem. 
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contrário, terem sido delatores de uma conspiração de negros. Sua defesa comprometia a única 

pessoa que havia de fato testemunhado contra ele e o implicado nos planos de outubro de 1810, 

seu ex-escravo Laureano. Quando foi perguntando se possuía um escravo de nome Laureano, 

Infante contestou positivamente e completou que “no sabe de su paradeiro aun que le aseguran 

que fué enviado à Cadiz por condena en resultas de una causa de insurección que meditaba la 

gente de color en esta ciudad de que tubo sospecha y logro conciornase por medio del pardo 

Bosque, dando aviso entonces D. Antonio de Zayas, Sindico Procurador”.316  

A versão que Infante apresentou para a justiça foi a de que ele suspeitou do 

envolvimento de seu escravo em uma ação conspiratória e, por meio de seu escriturário Bosque, 

descobriu que sua suspeita procedia e avisou as autoridades. Os interrogadores instigaram 

Infante: “confiese como es cierto que comprobado animo y coligado con D. Roman de la Luz, 

el pardo José Doroteo y otros tenia tramada una conspiracion de negros libres y esclavos para 

apodersarse del Gobierno y formar la independencia de cuya funesta obra debia de ser el 

director”,317 e Infante afirmou, seguindo sua versão:  

 
que extraña este cargo, pues havendo examinado los procesos que se 
escrivieron el año de diez a concequencia de sospechas denunciadas sobre 
sublevacion de la gente de color a fin de ver si en ellos se hallan algunos 
datos aun que sean falsos de donde pues se deducir dicho cargo, nada mas 
resulta contra el confesante que el descubrimiento de la sublevacion 
indicada, que estaba compreendido su esclavo Laureano, por medio de su 
amanuense Bosque a que cooperó tambien D. Roman de la Luz, sin 
poderse haver aprecio alguno del dicho mismo esclavo despues que vió 
que se averiguaba el proyecto en que estaba complicado...318 

    

Além da informação de que Bosque havia confirmado para Infante uma sublevação na 

qual estaria implicado seu escravo, Infante acrescentou que Román de la Luz havia cooperado 

também na descoberta, confirmando sua relação com ele e reforçando a versão de Luz sobre a 

delação de uma ação conspiratória do setor negro. Porém, conforme veremos adiante, a relação 

entre Infante, Luz e Bosque fez com que as autoridades, em 1810, afirmassem que Luz e Bosque 

atuaram juntos.  

Ao ser indagado sobre sua relação com os sujeitos envolvidos na causa de 1810, sobre 

Luz, Infante admitiu “que le visitaba como otros muchos, no con más ni menos frecuencia, y 

que trataba con él materia jurídicas con preferencia”, e negou qualquer tipo de relação sediciosa 

 
316 Ibidem. 
317 Ibidem. 
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com ele ou qualquer outro indivíduo.319 Sobre Bosque, admitiu que este era seu amanuense e 

vivia em sua casa. Quando questionado sobre as visitas de Luz e a leitura de proclamas 

sediciosas na frente de Bosque, Infante afirmou que em sua casa ocorriam reuniões com 

frequência, nas quais se discutiam sobre notícias e se liam papéis, porém como um homem de 

letras com cotidiano de vida comum estava atento somente a assuntos relacionados a sua 

profissão, completando que sobre as noites de outubro de 1810, “no hace memoria”.320 As 

autoridades insistiram e o questionaram se em uma das noites de outubro daquele ano ele tinha 

ido a botica de Luz, ao que Infante afirmou que lembrava de ter encontrado Manuel Ramírez, 

porém não recordava sobre a presença de Luz.321 

Em suas respostas, Infante não negou sua relação com alguns dos sujeitos condenados 

na causa de 1810, admitiu reuniões em sua casa e explicou seus motivos para saída de Havana. 

Provavelmente, assim o fez porque já havia lido os autos do processo de 1810 e as perguntas 

dos investigadores estavam baseadas em uma série de denúncias detalhadas dos investigados e, 

provavelmente, outras testemunhas que apontaram estreita ligação entre Infante, Luz, Bosque, 

o escravo Laureano e outros.  

Durante o interrogatório, as autoridades apreciaram: 

 
quando do proceso (de 1810) resultan dados que que la vigorisan y elevan 
casi a los (apagado) de evidencias tales son la intima amistad con D. 
Roman de la Luz; las frecuentes reuniones noturnas de los tres (Luz, 
Infante e seu escravo Laureano) en la propia casa del confesante, 
especialmente en los diez dias precedentes al de San Francisco cuyos 
hechos estan confesados por el negro Laureano y por el mismo Luz, pues 
aunque este quiso cohonestarlas con la indagacion de la conducta del 
primero, quedo convencido de su delito por la resistencia a satisfacerlas 
preguntas indagatorias que se le hicieron en su primera declaracion: por la 
sugestion a varias personas de color para indicarlos a sublevación por la 
comunicacion de proclamas y papeles subversivos, y por outro hechos y 
expreciones constantes del proceso: que Jose Doroteo del Bosque tambien 
conviene, en que algunas veces hablava con los dos reservandose de 
Laureano para que las conversaciones eran relativas a las indagaciones de 
su conducta: que como diez dias antes de San Francisco estubo el 
confesante depues de las ocho de la noche en la Botica de Montano (José 
Maria), en solicitud de D. Roman de la Luz, y no encontrandole encargo a 
D. Manuel Ramírez, le digese se viese aquella misma noche como atestan 
este, el Subteniente Juan Presno, y el negro Laureano, y el mismo Luz: que 
efectuamente cerca de las diez fue: Luz a su casa, y reunidos los tres 
estubieron en conversacion, segun lo aseguran Laureano, D. Manuel 
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Calderon y el propio Luz, cuyo hecho negado por Bosque y revocado en 
duda por el confesante.322          

 

O trecho reforça tanto a relação de Infante com alguns dos sentenciados culpados no 

processo de 1810 quanto a existência de reuniões na casa Infante, inclusive, provavelmente, no 

próprio dia em que se deu a denúncia, como indica o trecho acima, segundo declaração de 

Presno, Luz, Laureano e um sujeito que não figurou no expediente de 1810, Manuel Calderon. 

Parece que os três admitiram que naquela noite Infante havia ido à botica de Montano em busca 

de Luz e como este não estava, pediu a Ramirez que ele e Luz fossem à sua casa à noite.  

A apreciação das autoridades também menciona sobre a acusação que Luz sofreu acerca 

de proclamas e papéis sediciosos e que Laureano, além de ter acusado Infante, também o havia 

acusado nas investigações de 1810. No que se refere a Laureano, consta apenas que José 

Doroteo del Bosque havia declarado que Luz, Infante e ele próprio se afastavam do escravo 

para conversar sobre suas condutas, dando a entender que Bosque, em 1810, apresentou uma 

versão dos fatos parecida com a qual Infante estava apresentando a justiça em 1813. 

Como advogado, Infante possuía um conhecimento sobre os mecanismos de um 

processo, sobre a legislação da época e o próprio conteúdo do sumário de 1810; compreendia 

assim razoavelmente bem o cenário no qual estava implicado, contestando as indagações das 

autoridades hispano-cubanas de modo satisfatório, mas por muitas vezes também de maneira 

imprecisa e evasiva. Em resposta à apreciação apresentada acima, ele pontuou: 

 
que ni la amistad con Luz, ni sus visitas, o reuniones con el declarante y 
Bosque, ni el pasage se haverle ido a buscar en la Botica q son las tres 
premisas en que se apoya la reconvencion, tienen conexon o influencia 
directa; o indirecta; para el argumento de que el confidente fuese, ni autor, 
ni director, ni cooperador, ni sabedor de plan de alguno sobre Revolucion 
politica, fuera del agente de color que descubrió segun queda manifestado 
que nada tiene que ver con los particulares de D. Roman de la luz, el qual 
se introdujo en las indagaciones relativas áquel descubrimiento ofreciendo 
contribuir a ellas junto a Bosque, que si él tienia otras ideas, ni las supó el 
confidente, ni consta que tubiese parte em ellas, que en concequencia 
trataron los tres sobre evitar la realisacion de aquel plan, el condifente 
contan buena fé, como que se valió de su amanuense, para asegurarse de 
la verdad y luego que lo consiguió, dió parte a la Justicia, que las visitas de 
Luz a su casa como las que hacian otros, fueron um motivo para su 
introducion, em este asunto, como que es hombre, notoriamente de facil 
acceso, e insignacion, em qualquier ocurrencia, y que tal vez tubo este 
objeto la ida del confidente a la Botica em su solicitud, sen embargo de que 
repite que no puede hacer memoria segura em su razon.323                 
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O trecho acima sugere que Luz apareceu nas investigações de 1810 como alguém que 

estava ligado a Bosque no plano conspiratório e Infante, contrariando esta versão, afirmou 

exatamente o oposto: que tanto ele quanto Luz e Bosque tentaram evitar a realização de tal 

trama, e que se Luz estava implicado em algo mais, ele não possuía conhecimento. E sobre as 

visitas em sua casa e o contato com outros acusados na causa, justificou que era um homem de 

fácil acesso e por isso as pessoas frequentavam sua residência. 

Como Infante havia sido preso na Venezuela, as autoridades coloniais de lá também 

abriram uma causa contra ele para averiguar sua participação na independência daquele 

território. A Audiência da ilha possuía informações sobre tal processo e as utilizou para tentar 

incriminá-lo, afirmando que:  

 
Ademas de los argumentos que se le han porpuesto resulta outro invencible 
el proyecto de constitucion para esa Isla que dió luz em Caracas, y há 
reconicido ser el mismo que corre a hojas trece des Sumario practicado em 
aquella Provincia, introduccion em su ultimo parrafo esta manifestando 
que se formó para establecer aqui si su conspiración huviese tenido buen 
suceso... que efectivamente era el director de la referida subleblacion y el 
que sugeria a Luz y Bosque todos los pasos que debian conducuirlos a su  
execrable fines.324 

  

Infante publicou seu Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba em sua estadia na 

Venezuela. Um texto escrito em uma linguagem normativa, que divulgava um programa 

político advindo desses tempos de crise que a América hispânica enfrentava. Com cem artigos 

organizados em introdução, dez capítulos e uma advertência final, o autor iniciou seu discurso 

defendendo que a crise de soberania espanhola – produzida pela ausência do rei – deveria 

legitimar uma ruptura com a dependência política metropolitana.325 O parágrafo em questão 

utilizado pelas autoridades para atacar Infante, pontua: “Malogrado el conato que dio motivo a 

este Proyecto, a lo menos me lisonjeo haber procurado la regeneración de mi Patria, y espero 

todavía que pueda servirle, si la Providencia se digna facilitar una empresa la más conforme a 

sus altos designios, por más que los tiranos se opongan”.326 A referência à falta de sucesso de 

um propósito que resultou na elaboração do projeto poderia ser a suposta conspiração, como os 

investigadores sugeriram, mas Infante afirmou que se referia à frustrada proposta da Junta de 

 
324 Ibidem. 
325 Adiante abordaremos mais detalhadamente a publicacão deste projeto. INFANTE, J. “Proyecto de Constitución 
para la Isla de Cuba”… op. cit. 
326 INFANTE, “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”… op. cit., pp. 71. 
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Havana, de 1808, contestando que com a dissolução da Junta Central e a crença da perda da 

causa espanhola na península, todos os homens da América deveriam pensar:   

 
en tomar algun partido capas de preservarla de igual suerte. Fue en esa 
Ciudad se pensó entonces en una Junta Gobernativa, y esta impuesto que 
el mismo Capitan General la propuso al Cabildo de esta Ciudad, por quien 
no tubo efecto. Que el confesante opinó desde luego en aquellas 
circuntancias propor la libertad de sua pátria como era natural y con este 
motivo formó algunas ideas de reforma. ... que sobre independencia si la 
España sucunviese era muy justo porque no estaba obligada a seguir su 
suerte, ni sugetarse a sua dominacion estrangera, que este es el conpeto que 
pensó, habló y escribió como muestra el primero parrafo de dicha 
introduccion.327 

 

Infante se reportou ao primeiro parágrafo da introdução de seu projeto, no qual defendia 

que a Capitania Geral de Cuba deveria declarar sua liberdade para poder escolher com sabedoria 

e justiça quem a governasse, impedindo os males da anarquia e do despotismo que existiam 

naqueles tempos. Assim, conduziu sua defesa acerca da elaboração de seu projeto pela situação 

na qual se encontravam tanto a metrópole quanto os demais territórios hispano-americanos, 

como forma de enfrentar a possível conquista do território espanhol pelos franceses. Além 

disso, justificou a publicação do que nomeou de “algunas ideas de reforma” em Caracas porque 

ali havia liberdade de pensar e escrever.328 

Ainda sobre seu projeto, para refutar a acusação de seu envolvimento numa conspiração 

juntamente com negros, Infante parece ter sugerido a defesa da escravidão em seu próprio texto 

constitucional: “ademas el proyecto de constitucion me pone a cubierto de toda inducion de 

impulso subversivo respecto a la gente de color, manifiesta la pureza de mis sentimientos, y mi 

amor a la pátria por cuyo solo capitulo, aun quando contuviese ideas erroneas”.329 Quando 

perguntado sobre sua ida a “un lugar sublebado como lo era Caracas en aquel tiempo, admitindo 

alli empleos de su gobierno Revolucionario, como el mismo lo há confessado”, Infante seguiu 

sua argumentação pautada na perseguição que dizia ter sofrido de algumas autoridades da ilha 

e por se ver como vítima da iniquidade e tirania, teria se dirigido a Caracas para buscar um asilo 

seguro e o exercício de advocacia em um território de mesmo idioma.330  

 
327 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit. 
328 INFANTE, “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”… op. cit., pp. 70. 
329 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit. 
330 Ibidem. 
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Durante todo o interrogatório, a defesa utilizada por Infante pautou-se praticamente em 

três aspectos: que havia sido ele a denunciar uma conspiração de negros, mesma linha de defesa 

de Luz e Bassave; que havia sido incriminado unicamente por seu ex-escravo, Laureano; e que 

este o implicou na trama porque ele o denunciou como partícipe de uma conspiração de negros. 

Acerca de sua defesa, ele reforçou: 

 
descubri una conspiración de gente de color, en que estaban embueltos 
alguns blancos, por la casualidade de ser del numero un esclavo mio... 
avisé à la justicia y la recompensa fué perseguirserme con desvio del 
importante objeto de sufocarse, y evitarse en lo subversivo un desastre 
siempre amenazador a un pais en que aquella gente compone dos terceras 
partes de la población y en que siendo tratada con humillacion tarde o 
temprano ha de aspirar a la insubordinación.331 

 

Se anteriormente Infante teria utilizado a defesa da escravidão em seu projeto para 

justificar sua total falta de afinidade com uma conspiração com negros, na sequência mobilizou 

justamente um ponto extremamente delicado para a ilha: o temor de que a população negra livre 

e escrava se rebelasse. O advogado hispano-cubano não deixou de mencionar o aumento 

populacional desse setor e ainda indicou que o tratamento dado a essa população levaria 

inevitavelmente a uma sublevação. 

Outro ponto interessante deste trecho é que Infante afirmou que descobriu uma 

conspiração de negros na qual estariam envolvidos alguns brancos. Aqui, sua versão é alterada, 

e ele passa a assumir, de certa maneira, a versão elaborada pela Junta de letrados em 1810, de 

brancos e negros envolvidos em uma conspiração. Não há como saber se Infante se referia à 

incriminação de Román de la Luz pela Junta, mas como pondera a historiadora Barcia e refuta 

o historiador Hernández González sobre a possibilidade de uma ação conspiratória promovida 

por criollos maçônicos conjuntamente com a participação de negros livres e escravizados, para 

Infante talvez não fosse tão improvável assim a possibilidade de brancos e negros juntos na 

mesma trama. 

Após o procedimento dos interrogatórios, as autoridades deram continuidade ao 

processo convocando um promotor fiscal para representar o interesse público. Neste momento 

do processo há um ponto que chama bastante a atenção: sete advogados foram nomeados pela 

Audiência Real para ocupar a posição de promotor fiscal, ou seja, para acusar Infante. Ao longo 

de dois meses, cinco, dentre os sete juristas designados, pediram dispensa da solicitação. O 

primeiro, José Marcelino Escovedo, alegou ter demasiado trabalho em outros processos 
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criminais; o segundo, Lorenzo Vianna, também requereu liberação do cargo argumentado que 

“desde su tiernos años ha profesado amistad ao Dr. Don Joaquín Infante, y esta relación no le 

permite hacerse cargo de la voz de acusador, serviendose su señoria excusarle y nobrar otro”.332 

O terceiro indicado, Rafael Rodriguez, foi dispensado por argumentar atraso em outros 

processos devido ao recente falecimento de sua mãe. O quarto promotor fiscal, Manuel 

Bernites, aceitou a designação, mas foi afastado do caso algumas semanas depois por 

solicitação do próprio Infante justificada pela demora na resolução do promotor em seu 

processo.333 Infante protestou em carta anexada ao processo, de 23 de outubro de 1813: 
 

Ha veinte e tres dias que el Fiscal esta viendo, quatro o cinco miserables 
pasages del parrafo que se escrivió en mil ochocientos diez... aquel Letrado 
no há podido arreglar su promocion e tanto tiempo, y a las convenciones 
verbales que se le he hecho, dos o tres ocasiones siempre me há oferecido 
despachar pronto señalando plazos que há prolongado, y faltando al fin la 
palavra que debe estar Sagrada en todo funcionário... en el articulo 
doscientos ochenta y seis de la Constitucion avisa que las Leyes arreglaran 
la administracion de Justicia para lo criminal de manera que el proceso 
formado com brevedad y sin vicios.334 

  

Nesta carta, Infante usufruiu de seus conhecimentos legais e da conduta de tal promotor 

para conseguir afastá-lo do caso. Não foi possível identificar se tal ação foi uma manobra para 

trocar de promotor fiscal ou se, de fato, os atrasos do promotor geraram a antipatia de Infante. 

Assim, quase dois meses após a primeira nomeação, foi indicado um quinto advogado, José 

Francisco de Castillo, que solicitou dispensa argumentando ser idoso e encontrar-se debilitado 

e sobrecarregado de trabalho. Em seguida, foi indicado o nome de José Maria de Primanejo, 

que não foi encontrado para assumir o cargo pois estava doente. Por último, a Audiência 

nomeou Ignacio Agramonte y Récio que aceitou e, finalmente, deu sequência ao processo.335 

Há um estranhamento com as justificativas de recusa baseadas, quase todas, em motivos 

pessoais. Uma hipótese é a de que Infante era conhecido entre a corporação de advogados de 

Havana e estes não quiseram se envolver na causa como forma de preservação de possíveis 

desdobramentos relacionados à deliberação que seria dada pela Audiência. Outra questão se 

refere à implicação que a postura adotada pelo promotor designado, fosse ela a favor ou contra 

Infante, caracterizaria em certa medida um posicionamento de caráter mais político, 

 
332 Ibidem.   
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principalmente naqueles tempos. Independentemente dos motivos, os advogados hispano-

cubanos pareciam não querer envolvimento com o julgamento de Infante.  

Enquanto o réu aguardava os procedimentos necessários, escreveu três cartas que foram 

anexadas ao processo, alegando sua inocência, solicitando concessão de saída da cadeia sob 

fiança e pleiteando rapidez no processo. É notório que Infante utilizou essas cartas, como bom 

advogado, para realizar afirmações que reforçavam sua defesa e que não havia conseguido 

afirmar durante o interrogatório. Assim, as cartas foram praticamente um espaço de caráter mais 

livre para ele criar sua narrativa sobre os acontecimentos de outubro de 1810. Em 20 de outubro, 

ele escreveu:  

 
Si el horror y la virtud se confunden con el crimen y la infamia ¿puede 
decirse que hay orden en el Estado? Quando la Metropoli por una 
Revolución feliz esta empeñada en reengendrar la Nación Española, los 
agentes redoblan en América la tirania y la oprecion, extraña 
incoherencia?336  

 

E em outra, do dia 30 de setembro de 1813:  

 
Preguntemos ahora ¿qual es el cuerpo de delito, por en la Habana no há 
habido la Revolucion que se dice, ni era posible, entre quatro o seis 
personas, q fueron solamente las perseguidas? No queda pues, si no el 
conato, la intencion. Y esta sin la consumacion ¿ puede estimarse delito?... 
pero quiero suponer que hubo Revolucion y que yo la hice. El decreto del 
quince de Octubre de mil ochocientos diez, renovado por el decreto de del 
trinta de Noviembre del propio año, no ordena que desde el momento en 
que los países de Ultramar, en donde se hallan manifestado, commociones, 
hagan el devido reconocimiento, a la legitima autoridad Soberana, que se 
halla establecida en la Madre Patria (como se practicó en la Habana) haya 
en generarlo todo de quanto huviese ocorrido indevidamente en ellos, 
dejando sin embargo a salvo em derecho de tercero? 
D. Gaspar de Jovellanos ne la seguida proporcion de las que establece 
como principio en el solido dictamen presentado a la Junta Central em siete 
de Octubre de mil ochocientos ocho dice, que quando un pueblo siente el 
imminente peligro de la sociedad de que es miembro, y conoce sobornados, 
o esclavisados los administradores de la autoridad que debia regirle y 
defenderle entra naturalmente en la nesecidad de defenderse y por 
consiguinte adquiere um derecho extraordinario y legitimo de 
insurreccion... Inculpando a los Americanos por el deceo de 
independencia, no se les puede culpar por la ocasion del rompimiento 
quando ella de suyo la provocaba aun sin aquel deceo.337  

 

E complementa, em carta de 2 de novembro:  
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Al cabo de un año de prision la Audiencia de aquel territorio (Venezuela), 
no hallando cargos que hacerme por el tiempo de mi residencia alli, y 
teniendo noticia de lo ocorrido en esta ciudad de mil ochocientos diez, me 
envió con la misma arbitrariedad y despotismo con que há procedido en 
todo... Que no deviendo esta existir ya, fluctua ha mas de (ilegível) meses 
en el solo tramite de la promocion Fiscal, y entretanto experimento todos 
horrores de una prision despues de diez y seis meses de duracion. Esta 
posicion es la mas terrible para una Alma sensible e V. S. mismo deve 
resentirse al considerarla.338  

 

O início do julgamento de Joaquín Infante ocorreu em 7 de dezembro de 1813, no qual 

o promotor fiscal começou sua apreciação indicando que compreendia que o réu era inocente e 

contestando sobre a estadia de Infante na Venezuela, afirmou: 

 
se aflige a un Ciudadano sin hacer merecido suficiente, y si entró en la 
conspiracion aun suponiendo la cierta, no consta del bolumoso proceso que 
he inspeccionado determinante. Yo precindo se las operaciones del Don 
Infante mientras permaneció em la Provincia de Venezuela, exerciendo 
empleos conferidos por el Gobierno Revolcuionario, porque si en esto 
cometió delito, quedó remetido mediante la capitulacion de San Mateo.339   

 

Acrescentando sobre a suposta implicação de Infante no evento de outubro de 1810, 

Agramonte y Récio argumentou:  

 
Yo no encuentro otro dado en todo el proceso contra el, que la declaracion 
de su esclavo Laureano à hojas ochenta... las declaraciones de Laureano 
para que V.S. se convensa en su vista de la Justicia con que las estimo 
immeritorias para remeter la prision al Don Infante y continuar su 
procedimiento. Note que el esclavo estaba en la creencia de que su amo y 
el pardo Bosque, ressentidos por su ultima respuesta trataban de perderlo; 
esta creencia se findaba sin duda en la denuncia que havia dado el Don y 
el lo que él y Bosque havian declarado contra Laureano, de lo que resultan 
muy verosimil que este bien por venganza bien para tener cumplices que 
por su respeto monoras em su pena, quiso complicar a aquellos... El no 
señala algun hecho que persuada la cooperacion del Don Infante al 
proyecto, sino que tenia conferencias secretas con Roman de la Luz y 
Bosque...340 

 

Sobre a saída de Infante da Havana, o promotor fiscal defendeu que quando foi para 

outro país, Infante não era considerado réu e por isso não houve ilegalidade alguma. Sobre o 

projeto redigido pelo advogado hispano-cubano, Agramonte y Récio afirmou que as 

 
338 Ibidem. 
339 Ibidem. 
340 Ibidem. 
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explicações de Infante foram suficientes e que o anunciado parágrafo não apresentava prova 

alguma de um crime. E sobre o contato de Joaquín Infante com Montano, Luz, Bosque e demais, 

fossem esses sujeitos criminosos ou não, o promotor mencionou que essas relações em si não 

demonstravam crime, não eram proibidas pela lei e não poderiam fundamentar a presunção 

racional de cumplicidade de Infante na conspiração.341  

O promotor ainda comentou da excepcionalidade no procedimento jurídico aberto em 

1810, criticando a Junta de letrados: “el aspecto misterioso del proceso: el modo con que se 

hacia inquisicion el tratamiento duro y aflictibo que ya experimentaban alguns de los reos, entre 

ellos Luz que habia sido el denunciante... ni se daria lugar la defensa de los reos como lo 

acreditó el suceso”.342 Adicionou também que os próprios condenados em 1810, Bassave e Luz, 

já estavam em liberdade na Espanha devido a um indulto de 19 de janeiro de 1812, mas todavia 

proibidos de regressar a América. E, para encerrar, Agramonte y Récio concluiu: “opino que 

deve darse punto en este prodecimiento”, dando por encerrada sua arguição no processo.343 

Assim, o julgamento de Infante que ocorreu em dezembro de 1813, com toda a 

apreciação apresentada acima realizada pelo promotor fiscal, sustentando principalmente seu 

argumento no fato de que o suspeito não poderia ser condenado apenas pelo depoimento de seu 

ex-escravo, como prova única e definitiva -, declarou o réu inocente, em 17 de dezembro: 
 

que a V.S. suplico que haviendo por satisfecha la vista se sirva sobreseer 
en el procidimiento contra Don Joaquín Infante, mandando que se le ponga 
en libertad, previa la amonestación que le haga V.S. de portarse mejor en 
lo subsesivo, sin dar motivo ni sospechas tan criminales y dando por 
compurgadas las que a caso resulten de los autos con la dilatada prisión 
que há sufrido.344 

 

Agramonte y Récio inocentou Joaquín Infante pela suspeita de conspiração que, 

segundo ele próprio como promotor fiscal da causa, nunca se confirmou e até resultou perjúrio 

e contraditória a acusação da única testemunha, o ex-escravo do réu, Laureano.345 Nos últimos 

dias de dezembro de 1813, a Real Audiência se decidiu favorável a Infante contra a acusação 

de “diretor” de uma conspiração projetada contra o governo da ilha. Em 24 de dezembro, ele 

foi absolvido e no dia seguinte, ganhou liberdade.346 

 
341 Ibidem. 
342 Ibidem. 
343 Ibidem. 
344 Ibidem. 
345 Ibidem. 
346 Ibidem. 
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Pela documentação analisada não é possível afirmar que de fato houve, em outubro de 

1810, uma conspiração promovida pelo círculo maçônico de Havana, composto por sujeitos 

pertencentes ao setor criollo da cidade, na qual estariam também involucrados negros livres e 

escravos. O fato de um ano antes da suposta conspiração haver uma investigação semelhante 

pode apontar para comportamentos suspeitos e talvez associações entre alguns desses sujeitos, 

que ao que tudo indica estariam vinculados à maçonaria.  

O que de mais consistente aparece na documentação acerca dos envolvidos é a ligação 

que existia entre Infante e Roman de la Luz e o círculo maçônico, e destes com o escravo 

Laureano e o pardo Bosque. Já a ideia da associação do capitão das milícias Luís Bassave e dos 

negros milicianos com o grupo de Luz se mostrou bastante frágil. Em termos mais especulativos 

se de fato houve uma conspiração organizada por Luís Francisco Bassave, Román de la Luz e 

Joaquín Infante, devido a suas posições sociais, esses teriam possiblidade de fomentar um plano 

como o de instituir uma Junta, mas sozinhos dificilmente seriam capazes de sustentar a 

instituição de um novo governo de caráter independente; e para garantir o estabelecimento desse 

novo órgão poderiam buscar ajuda, se associarem, a um contingente armado, como o batalhão 

de pardos e morenos. Nesse sentido, parece razoável considerar a possibilidade de criollos 

desejarem atrair um grupo de força, da qual não eram capazes por si só de prover, para assegurar 

um plano de instalação de uma Junta de cunho independente e, de maneira mais pontual, no 

caso de outubro de 1810, Bassave seria o elo que encontraram para realizar isso.  

Há também a possibilidade, já apresentada por María del Carmen Barcia, de que talvez 

tenha existido uma conspiração promovida pelos batalhões que almejava apoderar-se do 

governo e, paralelamente, se desenvolveu uma ação dentro dos círculos maçônicos para a 

instalação de uma Junta governativa independente e as autoridades hispano-cubanos teriam 

associado essas duas empreitadas. 

Com olhar privilegiado que possuímos por conhecer de maneira mais detalhada a 

trajetória de Infante e seu intenso envolvimento com a causa independentista nos anos 

subsequentes, se de fato existiu uma conspiração projetada dentro do círculo maçônico de 

Havana para a instalação de uma Junta de governo independente, parece razoável presumir sua 

implicação em tal empreitada, que em termos gerais era semelhante à tentativa que havia 

ocorrido dois anos antes, em julho de 1808, e na qual Infante havia demonstrado publicamente 

sua defesa, em 1809. 

No momento em que o governo da Capitania Geral de Cuba promovia as investigações 

da suposta conspiração de outubro de 1810, ocorria na península, as sessões das Cortes de Cádiz 

que culminaria na elaboração da Constituição de 1812. Os dois deputados titulares 
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representantes da ilha foram Andrés de Jáuregui e Juan Bernardo O’Gavan. Anteriormente, 

haviam sido escolhidos Luis de Peñalver y Cárdenas e Francisco de Arango y Parreño, porém 

devido a dissolução da Junta Central, tais designações acabaram anuladas ante as novas 

circunstâncias. Jaúregui foi eleito em agosto de 1810, em reunião do cabildo de Havana, 

convocada pelo capitão geral, Someruelos, e prestou juramento ante as Cortes em fevereiro de 

1811, permanecendo na função até o final de seu encargo. Oriundo de Havana, de uma família 

criolla proprietária de grandes engenhos, desempenhava dois importantes cargos no 

ayuntamiento da cidade quando foi eleito deputado para compor as Cortes. Junto a outros quatro 

hispano-americanos e oito peninsulares, incorporou-se a comissão constitucional responsável 

pela elaboração da Carta Magna espanhola que havia iniciado seus debates no final de 1810.347 

Juan Bernardo O’Gavan era natural de Santiago de Cuba, destacado intelectual, era 

doutor em Direito canônico pela Universidade de Havana e trabalhava como advogado na Real 

Audiência da ilha. Em processo eleitoral conturbado, foi eleito para representar sua cidade natal 

nas Cortes, onde chegou apenas em 1812, poucos dias antes da promulgação da Constituição, 

fazendo com que sua intervenção fosse apenas nas Cortes ordinárias até sua dissolução, em 

1814. Antes da chegada desses dois deputados titulares, foram eleitos dois suplentes devido ao 

estado de guerra em que se encontrava o território peninsular e pela falta de tempo para que 

representantes hispano-americanos chegassem desde suas respectivas localidades. Enquanto as 

eleições americanas eram realizadas, buscou-se eleger suplentes residentes da própria região de 

Cádiz, mas naturais de suas respectivas representações.348 

Andrés de Jáuregui e, posteriormente, Juan Bernardo O’Gavan realizaram intervenções 

pontuais, nas quais argumentaram sobre particulares dos territórios americanos e defenderam 

interesses hispano-cubanos ante as Cortes, principalmente nos debates em torno da criação de 

novas intendências na ilha para incrementar suas rendas e na organização do sistema eleitoral 

em referência a eleição de deputados hispano-cubanos para as Cortes de 1813. Entretanto, a 

atuação mais relevante de Jáuregui foi justamente na defesa da continuação do tráfico de 

escravos, em plena consonância com a elite criolla havanesa, grupo ao qual pertencia.349 

 
347 BERNAL GÓMEZ, B. “Los diputados cubanos en las primeras Cortes de Cádiz”. In: BARCELÓ ROJAS, D. 
& SERNA DE LA GARZA, J. M. (coord). Memorial del Seminario internacional: comemoración del bicentenario 
de la Constitución de Cádiz. Las ideas constitucionales de América Latina. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, n. 682, 2013, pp. 182; 
FERRER, Freedom’s Mirror. Cuba and Haiti in the Age of Revolution… op. cit., pp. 264-8. 
348 BERNAL GÓMEZ,“Los diputados cubanos en las primeras Cortes de Cádiz”.... op. cit., pp. 186; FERRER, 
Freedom’s Mirror. Cuba and Haiti in the Age of Revolution… op. cit., 
349 Ibidem. 
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Diante da proposta do deputado de Oviedo, Augustín Argüelles Alvarez González em 

abril de 1811, para abolição do tráfico de escravos africanos, enfatizando a defesa da proibição 

da compra e entrada de escravos provenientes da África em todas as colônias ultramarinas da 

monarquia espanhola, as Cortes vivenciaram intensos debates. A maioria das intervenções 

apontaram a compreensão da necessidade de debate sobre o tráfico de escravos, mas reforçaram 

a ausência de pretensões em abolir a escravidão, principalmente por temer as graves 

consequências que tal ato poderia gerar tanto economicamente quanto socialmente. 

Anteriormente, em março, o deputado novo-hispano José Miguel Guridi y Alcocer havia 

proposto a abolição imediata do tráfico de escravos e gradual da escravidão, incluindo a 

liberdade para os filhos de escravos e amenização das condições de escravos com o pagamento 

de salários. Tal proposta foi novamente retomada em 2 de abril e apresentada juntamente com 

a de Augustín Argüelles.350  

A situação permanecia instável em todo mundo hispânico, agravada pela adoção de 

posturas autônomas por parte de algumas regiões hispano-americanas que não reconheciam a 

autoridade peninsular da Regência e tampouco as próprias Cortes. Inclusive, rapidamente 

estouraria a primeira revolução no território, na Capitania Geral da Venezuela. Ademais, as 

revoluções ocorridas no final do século XIII, francesa e norte-americana, e a de Saint-

Domingue permeavam diretamente a atmosfera das discussões sociais e políticas. E foi nesse 

sentido, inclusive, que a intervenção do deputado hispano-cubano solicitava que a discussão 

acima não figurasse no Diário das Cortes, ressaltando a necessidade de prudência e descrição 

por se tratar de assunto tão delicado, principalmente para seus paisanos. Ademais, Jáuregui 

propôs a criação de uma comissão para discutir o tema da escravidão em sessões secretas e, 

assim, o debate nas Cortes sobre o tráfico de escravos ficou a cargo dessa nova instituição 

especial, na qual o deputado hispano-cubano estava incorporado, porém os de Oviedo e Nova 

Espanha não. Com uma atuação decisiva do deputado, a comissão nunca apresentou ditame 

algum sobre o assunto enquanto esteve em funcionamento.351 

Entre os anos 1810 e 1814, os criollos eleitos deputados foram ocupando seus 

respectivos assentos nas Cortes. Representantes da Nova Espanha, Peru, Porto Rico, Filipinas, 

Quito, parte da Venezuela e Nova Granada e da Banda Oriental participaram, em diferentes 

momentos, dos debates das Cortes. Reunidas pela primeira vez em setembro de 1810, 

funcionaram até o ano de 1814. Tal instituição - e todo seu ineditismo - representava uma via 

alternativa de reordenamento político. As discussões trazidas pelos deputados americanos 

 
350 Ibidem. 
351 Ibidem.  
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foram heterogêneas, assim como o grupo que compunham, mas dentro dos assuntos abordados, 

dois foram bastante comuns: questões que envolviam a quantidade de representação, com um 

insistente questionamento sobre o sistema eleitoral, tocando diretamente no tema de quem 

poderia participar dele, e a ampliação de suas autonomias.352 

As Cortes de Cádiz decretaram uma série de medidas importantes, entre elas a liberdade 

de imprensa e a igualdade entre peninsulares e americanos e, após a finalização dos debates nas 

Cortes Extraordinárias, em 19 de março de 1812, foi promulgada a Constituição de Cádiz que 

aboliu a monarquia absolutista e instituiu uma monarquia constitucional.353  

Com a liberdade de imprensa e o surgimento de novas publicações que começavam a 

ganhar, aos poucos, um novo caráter para além do meramente informativo, alguns periódicos 

surgiram na Capitania Geral de Cuba. Tanto o decreto de liberdade de imprensa quando o 

aparecimento de novas publicações deixou Someruelos temeroso. O capitão geral da ilha 

buscou atrasar como pôde a efetivação do decreto, que só passou a vigorar em fevereiro de 

1811. Sua preocupação residia na utilização da imprensa como veículo de propaganda 

“subversiva”, e nesse sentido, uma Junta de censura foi instaurada para garantir uma censura 

pós publicação, o que inibiu, de certa maneira, adoção de posturas mais críticas ao governo.354  

Em agosto de 1813, enquanto Infante aguardava seu julgamento na cadeia de Havana, 

escreveu um breve texto que foi publicado no dia 24, no periódico La Cena de Antonio José 

Váldes. Após a publicação, o texto foi duramente criticado pelo periódico El Centinela de la 

Habana, editado por José de Arazosa que, juntamente com Manuel Soler, dirigiam a imprensa 

oficial do governo da Capitania Geral de Cuba. Váldes defendeu Infante o chamando de 

“valiente y veraz“.355 Conforme pontua Fernanda Lane, durante esse primeiro momento de 

liberdade de imprensa até o retorno de Fernando VII ao trono, em 1814, os periódicos hispano-

cubanos, de maneira geral, abordaram os acontecimentos autonomistas e independentistas 

hispano-americanos de forma depreciativa, fosse relacionando-os a episódios de violência ou 

exaltando os sucessos das tropas realistas.356 

 
352 Ibidem. 
353 Os primeiros exemplares da Constituição de Cádiz chegaram na Capitania Geral de Cuba em julho de 1812. 
BERNAL GÓMEZ,“Los diputados cubanos en las primeras Cortes de Cádiz”.... op. cit., pp. 182. 
354 LANE, F. B. Notícias Insurgentes. Política, escravidão e imprensa periódica em Cuba no contexto das 
independências ibero-ameiricanas 1810-123). Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo, FFLCH, 
2013, pp. 47-54. 
355 SÁNCHEZ BAENA, El terror de los tiranos. La imprenta en la centuria que cambió Cuba (1763-1868)... op. 
cit, pp. 102; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. 
cit., pp. 97-8. 
356 LANE, Notícias Insurgentes. Política, escravidão e imprensa periódica em Cuba no contexto das 
independências ibero-ameiricanas 1810-123).... op. cit., pp. 48. 
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Em seu texto, Infante comentou sobre os momentos acerca da capitulação da Venezuela 

pelas tropas realistas do general Monteverde, que ocorreu nos primeiros meses de 1812, “el 

general Miranda, á pesar de la superiordad de fuerzas de Caracas, temió y trató de una 

pacificacíon á fin, segun él dice, de no prolongar mas los horrores de la guerra civil, y procurar 

el alivio de los infortunios padecidos”.357 Discorreu ainda sobre o processo revolucionário 

venezuelano, qualificando-o como um evento pacífico e acusou os realistas de terem cometido 

violência. Diferente de seus outros escritos, neste, o advogado hispano-cubano apenas relatou 

superficialmente alguns acontecimentos para denunciar a violência dos realistas:358 
 
La imprudencia en declararla (costa venezuelana) en estado de bloqueo, 
decretar hostilidades y encender una guerra de hermanos contra hermanos, 
nada mas que por las respuestas enérgicas que se dieron á sus primeros 
oficiais, preparó lo ánimo de los caraqueños á independencia, en que 
todavia no habia pensado... luego que el Sr. Monte Verde se vió dueño de 
todo el país empezó á despojar de suas propriedades, de sus empleos, y de 
su libertad... Hubo partidos, hubo dilapidaciones, hubo descontentos, hubo 
desordenes: esto es uma consecuencia necesaria de las revoluciones: pero 
por ello no hubo desasteres”.359  

 

E em seguida, defendeu os caraquenhos:  
 
El pueblo de Carácas es ilustrado y virtuoso, y aun em medio de tan fuertes 
convulsiones conservó siempres el decoro e la moderación en cuanto fué 
posible. Así todo lo que contrario se afirma em el papel á que me refiero 
es calumnioso, y resulta contra aquellos á quienes se pretende justificar, 
sino és ya que invectiva tenga por objeto el desacreditar sin reparo. Por lo 
demas no hay para que meterme en el fondo de las ocurrencias, ni entrar 
en um examen político me toca.360     

  

 Em seu texto publicado no La Cena, em 1813, Infante comentou que não entraria em 

um exame político dos acontecimentos, porém, aos poucos, sua postura acerca da causa 

 
357 Apud: TRELLES, Joaquín Infante. Homenaje a este ilustre bayamés, autor del primer proyecto de constitución 
para la isla de Cuba... op. cit., pp. 58. 
358 Infante esteve novamente com Valdés em 1821, no México independente, momento em que foi denúnciado por 
este ao governo de Augustín I e acabou sendo preso. Nas páginas do La Cena, Valdés defendia abertamente a 
autonomia hispano-americana. O periódico encerrou suas atividades em agosto de 1814, logo após a restauração 
do governo absolutista espanhol. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en 
Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 97-8 e 113-4; PICHARDO, “¿Historia de Cuba o Historia de la Habana?”… op. 
cit. pp. 17; SÁNCHEZ BAENA, El terror de los tiranos. La imprenta en la centuria que cambió Cuba (1763-
1868)... op. cit, pp. 106; SANTOVENIA, “Estudio Preliminar”... op. cit., pp. 42-4; TRELLES, Joaquín Infante. 
Homenaje a este ilustre bayamés, autor del primer proyecto de constitución para la isla de Cuba... op. cit., pp. 
12. 
359  Apud: TRELLES, Joaquín Infante. Homenaje a este ilustre bayamés, autor del primer proyecto de constitución 
para la isla de Cuba... op. cit. pp. 57-9. 
360 Ibidem. 
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independentista hispano-americana tornava-se cada vez mais pública. No momento da 

publicação, fazia apenas um mês que as autoridades venezuelanas o haviam enviado para a ilha.  

   

 

2.1.2. Joaquín Infante e a maçonaria  

 

Mesmo com sua absolvição no caso da suposta conspiração de 1810, Joaquín Infante 

não havia se livrado de todas suas pendências jurídicas em Havana. Menos de um mês após seu 

julgamento, ele foi atrelado a outra acusação, desta vez realizada pelo fiscal da Audiência Real 

de Puerto Príncipe, Anacleto de las Casas, por sua imputada filiação com a maçonaria. Em 

ofícios de 30 de dezembro de 1813 e de 17 de janeiro de 1814, Anacleto considerou inadequado 

o processo de Infante instituído em Havana em 1813, e solicitou a abertura de uma nova causa 

contra ele por “excesos y secta francmasonica”, justificando que Infante, ao chegar na cidade, 

constituiu íntima amizade com Roman de la Luz, o qual havia não apenas sido condenado por 

tentativa de revolução como também por maçonaria.361 

Nos meses subsequentes, Anacleto enviou uma série de pedidos para a Real Audiência 

argumentado sobre a necessidade de abrir um novo processo contra Infante para averiguar o 

comprometimento deste com a “seita maçônica”. Nesta documentação, o fiscal retomou toda a 

trajetória do advogado hispano-cubano, desde sua acusação na conspiração de outubro de 1810 

até sua estadia na independente Venezuela e a publicação de seu Proyecto. Sobre os dois 

processos anteriores contra Infante, Anacleto reclamou da falta de julgamento acerca da filiação 

de Infante à maçonaria, como demonstra um ofício de 11 de fevereiro de 1814: “pero no puede 

prescindir, ni dejar de declamar contra la investitud incide de Francmasón de que se halla 

legitimamente indicado, y se há disimulado, y absolutamente omitido por el Jusgado inferior 

en todas sus operaciones”.362 O fiscal da Audiência de Puerto Príncipe, portanto, reivindicava 

a abertura de um novo processo contra Infante pautado no crime de maçonaria, alegando que 

nos processos anteriores ele não havia sido julgado por tal delito. Momento em que o Conselho 

da Regência emitia um Real Decreto reforçando a criminalização da franco-maçonaria que, 

desde o governo de Fernando VI, era alvo de perseguição.363 

 
361 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit. Apud: TRELLES, Joaquín Infante. Homenaje a este ilustre bayamés, autor del primer proyecto de constitución 
para la isla de Cuba... op. cit. pp. 58. 
362 Ibidem. 
363 TORRES-CUEVA, “Los complejos orígenes de la masonería en Cuba: El Temple de las Virtudes Teogales”… 
op. cit., pp. 111. 
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Anacleto de las Casas não estava convencido da inocência de Infante e utilizou 

informações contidas nas causas anteriores abertas contra ele, principalmente subsidiado pelo 

fato de que nos autos elaborados na Venezuela há uma referência sobre o pertencimento de 

Infante à maçonaria, como o próprio Anacleto afirmou: “la causa la exposición del Ministerio 

Fiscal de Caracas sobre habersele sorprendido à Infante al tiempo de prenderle los títulos de 

mason vários cuadernos de los respectivos grados de la Secta Masonica, y alguns discursos, ó 

memorias sobre la propia Secta”.364 

O fiscal da Audiência de Puerto Príncipe passou os primeiros meses de 1814 defendendo 

a abertura de um novo processo contra Infante e reclamando do fato de seu julgamento em 

Havana não ter considerado sua suspeita filiação maçônica: “la indiferencia con que se havia 

mirado su calidad de francmason, pues ni siqueira se le havia hecho la menor reconvención por 

el juez interior”.365 Tal alegação criticava abertamente a conduta dos envolvidos na sentença 

anterior de Infante e, por inúmeras vezes, isso apareceu como um dos pressupostos centrais de 

seus pedidos: “resultado de que ni se hizó aprecio por el Juez de primera instancia, de la Habana, 

que tomó la confesión à Infante, ni por el letrado que se nombró de Promotor Fiscal para ponerle 

la acusación, y en lugar de desempeñar su oficio, se constituyó su defensor”.366  

Em abril de 1814, a Real Audiência começou a tramitar o pedido de Anacleto, porém 

até o final do ano nada havia sido realizado. Em novembro, Anacleto emitiu novos ofícios 

reforçando sua solicitação para a abertura do caso.367 Foi no momento dessas tentativas de 

abertura de um novo processo contra Infante que Fernando VII retornou ao trono espanhol e, 

em seguida, anulou a Constituição de Cádiz, promulgada em 1812, garantindo o primeiro passo 

rumo à restauração da situação anterior à crise de 1808. 

Tal contexto incentivou o fiscal, que invocou a figura de Fernando VII e a religião 

católica, para defender suas pretensões. Com a ameaça francesa erradicada na Espanha, a finais 

de 1813, a metrópole enfrentou um clima de incertezas proveniente da posição do rei Fernando 

VII a respeito da nova ordem constitucional aprovada em Cádiz. Um momento crítico no qual 

os espanhóis se debruçaram sobre a questão de se haveria forma de conciliar as legitimidades 

instauradas nos últimos cincos anos com a anterior a 1808, ambas baseadas em concepções 

radicalmente distintas de representatividade. 

 
364 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit. 
365 Ibidem. 
366 Ibidem. 
367 Ibidem. 
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O rei espanhol, desde seu retorno ao cenário político, se mobilizou e buscou uma série 

de apoios para restabelecer a ordem dinástica espanhola e o grupo opositor investiu na tentativa 

de reconhecimento do novo regime político por Fernando VII. Num cenário de intensas 

mobilizações para buscar um novo arranjo político, o rei investiu em seu retorno ao poder e na 

convocação das Cortes tradicionais fundamentadas nas leis do reino, mas tal tentativa fracassou 

e Fernando VII voltou ao poder por meio de um golpe de Estado que aboliu a Constituição de 

Cádiz. O que gerou uma atmosfera de tensão e descontentamento, principalmente nos círculos 

contrários à monarquia absolutista, e que irá se ampliar ao longo da década de 1810 e culminará, 

em 1820, em uma série de manifestações que reivindicará a restauração da Constituição 

gaditana.368 

Enquanto Anacleto de las Casas se empenhava em abrir um novo processo contra 

Infante, este já não se encontrava mais na ilha. Alguns meses após sua absolvição, Infante foi 

para Cartagena das Índias, no Vice-reino da Nova Granada, onde novamente buscou asilo em 

um território profundamente implicado com a causa independentista.369  

Parece que na Capitania Geral de Cuba não houve sequência do pedido de abertura de 

um novo processo contra Joaquín Infante, pois não há outros documentos referentes ao assunto. 

Em ofício tardio, de 15 de maio de 1816, emitido pelo Conselho das Índias, este dava por 

encerrado o caso em sua instância: 

 
En cumplim. de la Real Orden de 9 de nov. de 1814 para que consultar 
su dictamen acerca de la exposicion del fiscal de la Aud. de Cuba Don 
Anacleto de las Casas en la que se queja de aquel trib. por no hacer 
acredido a sus Secta maciones en la causa seguida a Don Joaq. Infante 
por sospechas de revolucionário y francmason y pide que se lleben 
efecto las R. disposiciones decretadas para la instrucion de tan 
perniciosa Secta: acompaña la respuesta fiscal con el dictamen de que 
enq. ataques la del referido fiscal de la Aud. no hubo defecto de las 
partes de aque. trib. por lo que resulta contra Infante se encargue el 

 
368 BUTRÓN PRIDA, G. “Redefinir rey y soberanía: el retorno de Fernando VII y la agonía del Liberalismo”. 
Pasado y Memoria. Alicante, 2014, pp. 59-78, consultado em 18 de setembro de 2016: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4924343 CALVO MATURANA, A. “‘La revolución de los 
españoles en Aranjuez: el mito de 19 de marzo hasta la Constitución de Cádiz”. Cuadernos de Historia Moderna. 
n. XI, 2012, pp. 145-164, consultado em 18 de setembro de 2016: 
https://www.academia.edu/2495810/_La_revoluci%C3%B3n_de_los_espa%C3%B1oles_en_Aranjuez_el_mito_
del_19_de_marzo_hasta_la_Constituci%C3%B3n_de_C%C3%A1diz ; LA PARRA, E. “Napoleón y el golpe de 
Estado de 1814 en España”. In: HUETZ DE LEMPS, X. & LUIS, J. P. Sortir du Labyrinthe. Études d’Histoire 
Contemporaine de l’Espagne. Hommage à Gérard Chastagnaret, Madrid, Casa de Velázquez, 2012, pp. 171-191. 
369 Archivo General de la Nación (AGN– COL), Colômbia, signatura: NEGOCIOS–ADMINISTR:SR. 71, 1, D. 
57; agrupación: unidad documental; título: sin título; fecha inicial: 1827; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 98. 
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propio trib. determine la causa com arreglo dichos (ilegível) de la 
materia.370         

 

Apesar das reclamações de Anacleto sobre o julgamento de Infante, o Conselho das 

Índias não levou a queixa adiante e encarregou a Real Audiência de Puerto Príncipe de 

determinar a resolução sobre a tentativa de abrir novo processo contra Infante pelo crime de 

maçonaria. Em 1814, o fiscal havia pleiteado uma série de documentos tanto peninsulares 

quanto do governo venezuelano para tentar comprovar o delito de maçonaria cometido por 

Infante e colocá-lo novamente na prisão, mas aparentemente não houve resposta do governo 

venezuelano.371  

Las Casas não concordou com a absolvição do advogado hispano-cubano e empreendeu 

uma espécie de batalha contra ele, na qual emitiu ao longo de 1814 uma série de ofícios na 

tentativa incessante de abrir um novo processo contra Infante a respeito de sua filiação 

maçônica. Na escassa documentação sobre o episódio, não consta solicitação alguma para 

Infante se apresentar às autoridades hispano-cubanas, demonstrando que provavelmente 

nenhum processo, referente às tentativas de Anacleto, chegou de fato a ser aberto.372 

Por volta de 1814, praticamente todas as logias maçônicas da ilha já haviam encerrado 

suas atividades, porém a Templo de las Virtudes Teogales logrou manter seu funcionamento 

durante o período da restauração de Fernando VII ao poder.373 Conforme já mencionado, na 

região caribenha, a maçonaria surgiu entre meados e final do século XVIII, por peio de sua 

penetração via colônias antilhanas francesa e britânica e pelas Treze Colônias, e para o começo 

do século seguinte, os estabelecimentos maçônicos ainda eram escassos na região do Caribe 

hispânico, tendo sua expansão no decorrer do século XIX.374 O que implicou numa certa 

desproporção, no início do século XIX, entre a reduzida presença maçônica no Caribe hispânico 

e a forte presença de um movimento antimaçônico na região. Desde sua origem na Europa, seu 

caráter associativo exclusivista e secreto promoveu um certo tom suspeitoso e conspirador que 

fez com que a maçonaria fosse constantemente perseguida.375  

 
370 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
cit.  
371 Ibidem. 
372 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. cit. 
373 TORRES-CUEVA, “Los complejos orígenes de la masonería en Cuba: El Temple de las Virtudes Teogales”… 
op. cit., pp. 111. 
374 FERRER BENIMELI, “Vías de penetración de la masonería en el Caribe”... op. cit., pp. 10. 
375 DEL SOLAR GUAJARDO, S. F. “Secreto y Sociedades Secretas en la crisis del Antiguo Régimen. Reflexiones 
para una historia interconectada con el mundo hipánico”. Históricos de la Masonería Latinamericana y Caribeña, 
REHMLAC. Universidad de Costa Rica, vol. 3, n.2, diciembre-abril, 2011/12, pp. 137, consultado em 30 de abril 
de 2019: 
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A liberdade de imprensa decretada em Cádiz alimentou esse imaginário antimaçônico 

que havia ganhado destacada presença na esfera pública europeia a partir do contexto 

revolucionário francês.376 A própria dinâmica de sua expansão, caracterizada especialmente 

pelo surgimento de diversos segmentos abarcados dentro de uma ordem denominada maçônica, 

ou seja, sua plasticidade e permeabilidade, também contribuiu diretamente para sua 

aproximação com a ideia de um caráter conspiratório que a rodeou.377 Vale lembrar que a 

maçonaria instituída na Capitania da ilha de Cuba era originária da ex-colônia de Saint-

Domingue, o que a cercava, provavelmente, de uma atmosfera semelhante. 

Na Espanha e sua forte tradição católica, foi com a ocupação das tropas francesas que a 

maçonaria se estabeleceu de fato neste território. Desde 1808 até 1814, foram instituídas vinte 

e quatro logias, das quais quatorze pertenciam a franceses e nove a espanhóis, todas fundadas 

na tradição francesa. Neste contexto, a maçonaria peninsular foi rapidamente associada a um 

posicionamento contrário a monarquia e a Igreja, ou ainda em comunhão com o regime 

napoleônico, devido ao seu laço com a Grande Oriente. Neste momento, o movimento 

antimaçônico a vinculou, majoritariamente, tanto ao incipiente liberalismo espanhol quanto ao 

ilegítimo governo de José Bonaparte.378  

Assim, entre os anos de 1811 e 1813 o movimento antimaçônico atingiu grande 

intensidade na imprensa da época, com o aparecimento de uma série de periódicos dedicados 

exclusivamente ao combate a maçonaria, como foi o caso do El sol de Cádiz. Era um conteúdo 

que incorporava em parte o discurso da tradição antimaçônica da segunda metade do século 

XVIII, pautada nas condenas papais e proibições reais que advinham da mentalidade de um 

tom suspeitoso e conspirador devido as restrições e segredos que a envolviam.379 

Neste início da maçonaria hispânica caribenha, tais ordens associativas de caráter 

secreto e pouco definido em termos de unidade fomentaram um imaginário em torno de 

associações repletas de possiblidades: com a revolucionada Saint-Domingue, ou a recém 

 
https://www.academia.edu/13283427/Secreto_y_Sociedades_Secretas_en_la_crisis_del_Antiguo_R%C3%A9gi
men._Reflexiones_para_una_historia_interconectada_con_el_mundo_hisp%C3%A1nico 
376 FERRER BENIMELI, J. A. “Aproximación a la historiografía de la masonería latino-americana”. Revista de 
Estudios Históricos de la Masonería Latinamericana y Caribeña, REHMLAC. Universidad de Costa Rica, vol. 4, 
n. 1, mayo-noviembre 2012, pp. 05, consultado em 29 de abril de 2019: 
https://www.researchgate.net/publication/277261030_Aproximacion_a_la_historiografia_de_la_masoneria_latin
oamericana Este artigo apresenta um rico balance historiográfico sobre a maçonaria na América Ibérica, com 
destaque para a produção em torno da filiação ou não maçônica dos considerados próceres das independências. 
377 DEL SOLAR GUAJARDO, “Secreto y Sociedades Secretas en la crisis del Antiguo Régimen. Reflexiones para 
una historia interconectada con el mundo hipánico”... op. cit., pp. 137. 
378 Ibidem., pp. 144-6. 
379 Ibidem., pp. 146-7. Sobre a circulação de obras que fomentaram a vinculação da maçonaria a ideias de complô 
e conspiração em meados do século XVIII, veja-se: DEL SOLAR GUAJARDO, “Secreto y Sociedades Secretas 
en la crisis del Antiguo Régimen. Reflexiones para una historia interconectada con el mundo hipánico”... op. cit.. 
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instituída República Federal dos Estados Unidos da América, de onde provinha, 

especificamente, a carta patente da Templo de las Virtudes Teogales, ou ao governo francês 

napoleônico, ou ainda a posicionamentos contrários a monarquia e a Igreja, que serviram mais, 

pelo menos nos anos iniciais do século XIX, para alimentar um intenso discurso antimaçônico 

do que propriamente para sua expansão.      

 

 

2.2 Fuga para a Venezuela, publicação do Proyecto de Constitución para la Isla de 

Cuba e retorno a Havana 

 

Joaquín Infante chegou em território venezuelano no final de 1810. No início do ano 

seguinte, instalou-se em Caracas e, posteriormente, em Puerto Cabello, importante cidade 

portuária, onde permaneceu até ser capturado pelas tropas realistas, em 1812. Após sua prisão, 

as autoridades coloniais abriram um processo para averiguar sua participação na revolução de 

Caracas que se estendeu de outubro de 1812 até julho de 1813, momento que foi enviado a 

Havana para prestar esclarecimentos sobre a acusação de participação na suposta conspiração 

de outubro de 1810.380 

Sobre sua chegada a Capitania Geral da Venezuela, Infante afirmou em depoimento 

prestado em maio de 1813, “a fines de mil ochocientos dies, salió de aquella Plaza (Havana) 

para los Estados Unidos del Norte America, de donde vinó à Caracas, havendo permanecido 

como un mes, poco más, en dichos Estado”.381 Após breve estadia nos Estados Unidos da 

América, no final de 1810, Infante se instalou em Caracas, onde foi aceito como advogado pelo 

Congresso Geral dos Estados Unidos da Venezuela, como apontado em documento anexado à 

seu processo de 24 de abril de 1813: 

  
Certifico y forma que el ciudadano Joaquín Infante fué recebido de 
Abogado para dichos Estados por la alta Corte de Justicia el vinte y nueve 
de abril de este año (1811) despues de hacer hecho contar sus Estudios 
teoricos y practicos grados y buenas calidades, y despues de haber sido 
examinado y aprovado por el Colegio y la misma alta Corte havendo 
prestado juramiento para el exercicio de la profesion, segun resultados del 
expediente de la materia que se halla en esta Secretaria de mi cargo.382 

 

 
380 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”.... op. cit.  
381 Ibidem. 
382 Ibidem. 
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Três meses após a expedição dessa autorização para atuar como advogado, o Congresso 

venezuelano declararia a independência deste território. De maneira similar ao ocorrido em 

outras colônias hispano-americanas, para reagir diante da crise vivenciada pela monarquia 

espanhola a partir de 1808, o cabildo de Caracas tentou instituir uma Junta governativa. Com a 

chegada das notícias peninsulares, o capitão geral, Juan de Casas y Barra, que havia assumido 

o cargo após o falecimento de Manuel de Guevara Vasconcelos no ano anterior, promoveu 

mostras de fidelidade ao rei espanhol deposto. Nas semanas subsequentes, o cabildo da cidade 

encarregou o regedor Isidoro López Méndez e o síndico Manuel Echuzuría para a elaboração 

de uma proposta de instalação de uma Junta governativa nos moldes da Junta de Sevilha, a qual 

deveria ser presidida pelo capitão geral, com representatividade de diversos setores da 

sociedade através de funcionários coloniais, a maioria pertencente à elite criolla caraquenha, e 

uma ínfima representação do setor denominado como pardo. Porém, com a chegada de um 

comissionado da Junta Suprema para assegurar a lealdade das colônias hispano-americanas, 

Juan de Casas y Barra não deu sequência ao projeto e foi declarada obediência à Junta de 

Sevilha como máximo órgão detentor dos direitos do rei Fernando VII.383 

Os adeptos do projeto de formação da Junta, gestado no interior do cabildo e 

ayuntamiento de Caracas, não abandonaram tal propósito e seguiram fomentando reuniões e se 

articulando. Eram indivíduos denominados como mantuanos, brancos com uma elevada 

posição social, econômica e política, geralmente proprietários de grandes plantações de cacau 

ou de produtos secundários como o anil e tabaco, considerados a cúspide da elite da cidade, que 

buscavam ampliar o espaço de decisão política e com isso endossaram a demanda para a 

implementação dessa nova instituição. Esse grupo planejava enviar ao capitão geral uma 

solicitação que foi assinada por quarenta e cinco membros da elite caraquenha para o 

estabelecimento de uma Junta de governo. Contudo, alguns capitães do batalhão das milícias 

disciplinares de pardos de Caracas, entre eles Francisco Javier León, Juan Antonio Ponte, 

Carlos Sánchez e Pedro Arévelo, este último da cidade de Aragua, que se encontravam reunidos 

em Caracas para assegurar a tranquilidade da capital após a chegada das notícias sobre a 

situação peninsular, denunciaram para o capitão geral o plano juntista, colocando à disposição 

do governo a força armada caso fosse necessário.384 Posteriormente, a rejeição pública ao 

projeto contou com o apoio dos insulares, como eram conhecidos os indivíduos oriundos das 

 
383 CASTELLANO RUEDA, R. & CABALLERO ESCORCIA, B. La lucha por la igualdad. Los pardos en la 
Independencia de Venezuela, 1808-1812. Caracas: Archivo General de la Nación; Centro Nacional de Historia, 
2010, pp. 85. 
384 CASTELLANO RUEDA, & CABALLERO ESCORCIA, La lucha por la igualdad. Los pardos en la 
Independencia de Venezuela, 1808-1812... op. cit., pp. 85-7. 
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Ilhas Canárias e seus descendentes.385 Por essa época, circularam na capital pasquins e rumores 

que acusavam os promotores da Junta de levantarem-se contra Fernando VII para usurpar os 

bens dos canários e escravizar o setor pardo, o que provavelmente contribuiu para maior 

oposição e antipatia por parte destes.386 

Os capitães Francisco Javier e Juan Antonio haviam conquistado a dispensa da condição 

de pardos e recebido o título de don por meio de pagamento. Francisco conquistou a posição 

de capitão quando era apenas um soldado dentro da corporação e Juan Antonio foi de subtenente 

para capitão em somente dois meses. Pedro Arévelo esteve envolvido como testemunha a favor 

de um pedido semelhante e seu irmão também havia usufruído de tal dispensa para obter o título 

de cirurgião. Esses casos representavam a conquista de posições sociais mais elevadas por parte 

do setor classificado como pardo por meio da “dispensas de qualidade”, disposições 

promovidas pela Real Cédula de Gracias al Sacar, sancionada em 1793 e ratificada em 1795, 

que permitia que as consideradas “impurezas de sangue”, provenientes de uma série de 

restrições sociais devido à ascendência africana desses indivíduos, fossem retiradas mediante o 

cumprimento de certos requisitos e de pagamento; ou seja, um pardo que cumprisse os 

requisitos exigidos poderia pagar um valor para que sua genealogia familiar se desvinculasse 

da origem escrava e, consequentemente, conquistar benefícios concedidos apenas para 

brancos.387  

 
385 O processo de imigração dos canários remonta desde o início do processo de conquista e exploração das terras 
venezuelanas, mas foi a partir da expansão comercial, principalmente da produção de cacau no último terço do 
século XVII, e com o processo de colonização dos Llanos centrais, que despontou uma imigração familiar que 
alcançou maior intensidade nas décadas finais do século XVIII, devido à uma crise vinícola que assolou a 
economia do arquipélago. Os canários se estabeleceram em diversas regiões da colônia e algumas famílias 
chegaram a conquistar o título de marquesado, como o caso do Marquês de Toro, envolvido com o grupo que 
seguiu fomentando o projeto de instalação de uma Junta de governo em Caracas. Este setor, assim como os pardos, 
era constantemente estigmatizado por parte dos brancos criollos e peninsulares, sofrendo retaliações que 
configuravam o veemente esforço por parte destes de evitar a ascensão social e econômica dos imigrantes canários. 
Sobre o processo migratório de canários para o território venezuelano na segunda metade do século XVIII, veja-
se: HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. Los Canarios en la Venezuela Colonial (1670-1810). Tenerife: Centro de 
Cultura Popular Canaria, 1999. 
386 CASTELLANO RUEDA, & CABALLERO ESCORCIA, La lucha por la igualdad. Los pardos en la 
Independencia de Venezuela, 1808-1812... op. cit., pp. 26-7 e 92-3; E. GÓMEZ, A. “La Revolución de Caracas 
desde abajo”. Mundo Nuevo Nuevos Mundos. Débats (en línea), 2008, consultado em 11 de abril de 2019: 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/32982. 
387 Nas sociedades peninsulares, a limpeza de sangue esteve associada a comprovação da não associação com as 
populações estigmatizadas por religiões, como os mulçumanos e judeus, que transmitiriam carga de impureza. Na 
América Ibérica esse instrumento institucional foi ajustado para a sociedade colonial, passando a abranger um 
conjunto mais amplo de portadores de impureza como os indígenas e negros e a miscigenação desses grupos entre 
si e com brancos. Segundo expõe Fradera, a adoção de medidas de controle como a “comprovação de sangue 
limpo” partiram, comumente, das próprias instituições coloniais, como ordens religiosas e os cabildos, objetivando 
impor restrições matrimoniais, ingressos a certas instituições e a obtenção de cargos e benefícios. FRADERA 
BARCELÓ, J. M. “A cultura de “castas” e a formação do cidadão moderno (um ensaio sobre a particularidade do 
império espanhol.” In: BERBEL, M. & OLIVERIRA, C. H. S. (org.). A experiência constitucional de Cádis: 
Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2013, pp. 77-108, pp. 80 e 94-6; CASTELLANO RUEDA, & 
CABALLERO ESCORCIA, La lucha por la igualdad. Los pardos en la Independencia de Venezuela, 1808-1812... 
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Em regiões como a Capitania Geral da Venezuela, onde a presença de mão de obra 

escrava africana foi expressiva, se conformou uma parcela populacional bastante significativa 

de não brancos livres que ocupava uma posição subordinada em relação aos brancos dentro da 

hierarquia social, por seus vínculos com a escravidão, mas que também se distanciava desses 

últimos dentro do estatuto jurídico colonial.388 Ao longo do processo colonizador, esse 

contingente populacional não branco foi incorporado, sofrendo uma série de restrições e 

limitações legais que os excluíam da possibilidade de ocupar cargos públicos, militares e 

eclesiásticos, assim como de receber honras específicas, os impedindo de ter acesso a espaços 

e poder. Era uma camada populacional de não brancos livres que enfrentava uma série de 

estigmas sociais que os distanciavam de posições de maior prestígio e quanto mais próximo 

estivessem do antepassado escravo, mais “impuros” eram considerados. Ao longo do século 

XVIII, o setor branco que usufruía de uma posição de distinção perante o restante da população 

justificou essa série de restrições sociais a esse setor com base na argumentação do nascimento 

ilegítimo e do estatuto moral e jurídico de seus ascendentes negros.389  

Porém, já nessa época ser reconhecido como pardo indicava certo afastamento da 

condição escrava em maior grau, por exemplo, do que os denominados mulatos ou zambos, 

classificação indicativa de maior proximidade com a ascendência africana. Em meados do 

século XVIII, ser identificado como pardo se converteu em uma característica positiva dentro 

do sistema forjado pela coroa e esse setor vivenciou um processo de transformação desta 

definição étnico-social em identidade, passando a ser adotada como uma autoidentificação, 

aspecto fundamental para a obtenção de interesses coletivos. Como veremos um pouco mais 

adiante, esse aspecto fez parte de um processo mais amplo no qual parte do setor pardo passou 

a atuar como grupo capaz de pressionar a coroa a fim de transformar o estatuto jurídico atribuído 

a ele.390 

 
op. cit., pp. 58 e 87-9; SOUZA, P. L. “Sem que lhes obste a diferença de cor”: a habilitação dos pardos livres na 
América portuguesa e no Caribe espanhol (c.1750-1808). Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, FFLCH, 
2017, pp. 01-2. 
388 Durante os séculos XVI e XVII, a entrada de mão de obra africana escravizada na Capitania Geral da Venezuela 
foi modesta se comparada como a Nova Espanha e o Vice-reino do Peru. Apenas a partir dos setecentos que esse 
número aumentou significativamente a ponto de, paulatinamente, modificar a paisagem demográfica da Capitania, 
que até aquele momento apresentava como maior grupo populacional os indígenas. Aos poucos foi se conformando 
uma parcela significativa de não brancos livres e, no início do século XIX, o grupo populacional mais expressivo 
já seria o de pardos, concentrado nas regiões litorâneas como Caracas, Valencia e Aragua, onde, desde o século 
XVII, o tráfico de escravos havia sido mais intenso. FRADERA BARCELÓ, “A cultura de “castas” e a formação 
do cidadão moderno (um ensaio sobre a particularidade do império espanhol”... op. cit., pp. 77-8; SOUZA, “Sem 
que lhes obste a diferença de cor”: a habilitação dos pardos livres na América portuguesa e no Caribe espanhol 
(c.1750-1808)... op. cit., pp. 08, 18-9 e 26. 
389 SOUZA, “Sem que lhes obste a diferença de cor”: a habilitação dos pardos livres na América portuguesa e 
no Caribe espanhol (c.1750-1808)... op. cit., pp. 01-2, 16 e 72. 
390 Ibidem., pp. 06-7. 
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Similar ao ocorrido na Capitania Geral de Cuba, na Venezuela parte do setor 

classificado como pardo conformou uma camada populacional intermediária que se distinguiu 

do restante da população não branca livre. A própria incorporação desse setor nas milícias 

representou uma das poucas vias que o sistema oferecia para que se pudesse galgar um nível 

mais alto dentro da hierarquização étnico-social imposta. Como era o caso dos capitães das 

milícias disciplinares de pardos que denunciaram o projeto juntista, indivíduos pertencentes aos 

setores de não brancos livres que possuíam uma posição superior dentro dessa própria camada 

populacional, distinção cuidadosamente protegida por práticas que buscavam distanciá-los cada 

vez mais do restante dos setores de ascendência africana ou indígena, que eles próprios também 

consideravam inferiores.391  

É importante pontuar que no início do século XIX, praticamente metade da população 

da província de Caracas era conformada por não brancos livres, o que abarcava negros livres 

ou morenos, zambos e, sobretudo, os pardos, que representavam 37% do total da população da 

cidade. Provavelmente essa desproporção entre brancos e não brancos livres era maior no 

restante da Capitania Geral da Venezuela.392 Assim, os sujeitos que possuíam ascendência 

africana ou indígena representavam uma camada populacional extremamente importante na 

época, e, como veremos adiante, com o despontar dos desdobramentos de 1808, a necessidade 

das elites da Capitania Geral da Venezuela de conquistar o apoio destes setores acentuou 

significativamente. 

Pouco a pouco essa camada populacional foi ganhando a atenção do governo e, com o 

seu crescimento acentuado, aumentaram também as iniciativas de recrudescimento dos 

mecanismos de controle social exercidos sobre tal população. Uma expressão desse processo 

foi a medida adotada pela coroa de classificar as populações mestiças que passaram a ser 

denominadas sob o designativo de castas.393 Nessa nova terminologia imperial espanhola, os 

indivíduos livres descendentes de escravos africanos em qualquer grau passaram a ser 

denominados pardos e morenos livres, que compunham as “castas pardas”. A “sociedade em 

castas” foi um sistema complexo de diferenciações hierárquicas em uma estrutura étnico-social 

regulada pela ascendência e fenótipo que sofria grande influência dos graus de cultura, riqueza 

e de proximidade do poder social e político que esses sujeitos poderiam adquirir na sociedade. 

 
391 Dentro da camada populacional de não brancos livres havia também uma série de distinções étnico-sociais que 
marcava profundamente diferenciações internas e a assimilação da ordem racista como princípio regulador da 
relação desigual entre os indivíduos. E. GÓMEZ, “La Revolución de Caracas desde abajo”... op. cit., s/p. 
392 E. GÓMEZ, “La Revolución de Caracas desde abajo”... op. cit., s/p. 
393 SOUZA, “Sem que lhes obste a diferença de cor”: a habilitação dos pardos livres na América portuguesa e 
no Caribe espanhol (c.1750-1808)... op. cit., pp. 37-8. 
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A principal função desta classificação residiu na necessidade da metrópole em definir até que 

ponto a ascendência africana pautaria a demarcação do lugar social desses indivíduos, o que 

produziu estatuto jurídico específico para as castas para conformar um equilíbrio de poder no 

qual uma pequena parcela da população branca possuiria o domínio político-social e os grupos 

vinculados à escravidão uma posição subordinada.394 Essa categorização étnica acabou 

precisando ser constantemente revisada devido a seu caráter social, fator que configurou o que 

se denominou por “qualidade”, ou seja, a administração de privilégios por parte das autoridades 

peninsulares, o que permitiu que tais definições se mostrassem bastante maleáveis, 

principalmente para alguns grupos dos denominados mestiços que se moveram com certa 

fluidez dentro deste sistema, como foi o caso de parte do setor pardo.395 

Assim, ao mesmo tempo em que houve um esforço para classificar e, com isso, delimitar 

suas posições sociais dentro da sociedade colonial, parte da classificada casta parda, a partir de 

meados dos setecentos, se constituiu como uma parcela populacional acomodada capaz de 

reivindicar e negociar mudanças em seu estatuto social.396 E aqui reside uma das grandes 

questões que envolveu os mantuanos e criollos de Caracas e as milícias negras que denunciaram 

o projeto de formação da Junta.  

A adoção de mecanismos por parte da coroa que possibilitava um indivíduo classificado 

como pardo, ou seja, considerado “inabilitado”, sem poder usufruir de prerrogativas e distinções 

que eram reservas somente para os brancos, ascender em sua posição social e de certa maneira 

conquistar igualdade perante aos brancos, num senso mais tradicional compreendido como 

paridade, promoveu forte contestação por parte das elites. Nesse sentido, a promulgação da 

Real Cédula de Gracias al Sacar, gerou uma série de protestos por parte do cabildo de Caracas 

que se ampliou para além das esferas administrativas coloniais e envolveu também autoridades 

eclesiásticas. As elites já os despreciavam e, desde o cabildo de Caracas, foram fortes opositores 

dos benefícios das “dispensas de qualidade”, pois enxergavam em tais concessões uma ameaça 

direta aos seus privilégios dentro da ordem estabelecida. Tal demanda para a suspensão da 

Gracias al Sacar por parte das autoridades caraquenhas durou alguns anos, porém o Conselho 

 
394 De acordo com essa classificação, da miscigenação entre negros e brancos descenderia o sujeito denominado 
mulato, o indivíduo mais próximo do ascendente negro. As sucessivas uniões entre estes e brancos transformaria 
a cor da pele e os traços fenotípicos, gerando uma espécie de “branqueamento geracional” que os aproximaria cada 
vez da etnia branca e, nessa lógica, o mulato seria sucedido pelo tercerão, despois quarterão e quinterão. 
FRADERA BARCELÓ, “A cultura de “castas” e a formação do cidadão moderno (um ensaio sobre a 
particularidade do império espanhol”... op. cit., pp.78 e 86; SOUZA, “Sem que lhes obste a diferença de cor”: a 
habilitação dos pardos livres na América portuguesa e no Caribe espanhol (c.1750-1808)... op. cit., pp 10, 40-1. 
395 Ibidem., pp. 100; Ibidem., pp. 05-6. 
396 SOUZA, “Sem que lhes obste a diferença de cor”: a habilitação dos pardos livres na América portuguesa e 
no Caribe espanhol (c.1750-1808)... op. cit. 
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das Índias manteve tal disposição alegando que o governo peninsular não pretendia igualar os 

pardos aos brancos, somente favorecer aqueles que por lealdade, virtude e bons procedimentos 

merecessem essa graça real.397 

Para os capitães pardos, o projeto juntista denunciado por eles representava diretamente 

os interesses desses setores que vinham se opondo consecutivamente às possibilidades destes 

se equipararem de certa maneira aos brancos, ao contrário da monarquia que vinha desde final 

do século XVIII, promovendo canais institucionais que lhes garantia acesso a lugares de maior 

prestígio dentro da sociedade. Assim, os mantuanos e criollos, nesse momento, representavam 

as limitações de suas pretensões de certa igualdade diante de oportunidades por suas condições 

sociais ou econômicas. A possibilidade de que esse grupo adquirisse maior poder e destituísse 

a autoridade monárquica foi vista com temor por parte da maioria dos pardos.398 No momento 

da denúncia do projeto juntista elaborado por parte da elite caraquenha, esses indivíduos 

pertencentes às milícias negras, classificados como pardos, que não apenas denunciaram a 

fomentação da proposta como também se voluntariaram para combatê-la caso necessário, 

tinham consciência de suas posições sociais e aspirações. 

Com o agravamento da situação metropolitana e a busca por parte dos colonos por maior 

controle da situação e de espaços alternativos de poder, em pouco mais de um ano tal proposta 

de Junta foi retomada e, em 19 de abril de 1810, formou-se uma Junta governativa assegurando 

a fidelidade ao rei espanhol deposto e reconhecendo a Junta Central peninsular como 

depositária da soberania na ausência deste. Desta vez, a iniciativa contou com um apoio maior 

da população, inclusive dos próprios oficiais pardos e de representantes insulares que 

anteriormente haviam se manifestado contrários ao projeto.399 No que se refere ao setor 

miliciano pardo, provavelmente houve uma negociação prévia entre estes e as autoridades 

caraquenhas que garantiu o apoio à nova instituição por meio de manifestações públicas 

favoráveis e de doações generosas por parte de alguns pardos.400  

Logo após a criação da Junta, este novo órgão aumentou os salários dos militares pardos 

e elevou o grau de patente máximo que estes poderiam obter dentro da corporação.401 Como 

 
397 E. GÓMEZ, “La Revolución de Caracas desde abajo”... op. cit.; QUINTERO, I. “A independência da 
Venezuela: resultados políticos e alcances sociais”. In: PAMPLONA, & MÄDER, Revoluções de independências 
e nacionalismos nas Américas. Nova Granada: Venezuela e Cuba... op. cit., pp. 116-7. 
398 CASTELLANO RUEDA, & CABALLERO ESCORCIA, La lucha por la igualdad. Los pardos en la 
Independencia de Venezuela, 1808-1812... op. cit., pp. 89. 
399 Assinaram uma declaração de apoio a Junta cento e quinze “vecinos de esa procedencia (das Canárias)”. 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Los Canarios en la Venezuela Colonial (1670-1810)... op. cit., pp. 276. 
400 Tais negocições puderam ocorrer dentro das próprias milícias, entre os oficiais de maior patente brancos e seus 
sublaternos pardos. THIBAUD, C. República en armas: los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia 
de Colombia y Venezuela. Bogotá: Planeta / IFEA, 2003, pp. 48-53.    
401 E. GÓMEZ, “La Revolución de Caracas desde abajo”... op. cit., s/p. 
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veremos adiante, essa conciliação entre as elites branca e parda, não só favoreceu a instalação 

da Junta de 1810, como repercutiu, posteriormente, tanto na maneira de conduzir a formação 

do Congresso geral como na elaboração da primeira Constituição venezuelana. 

Para alcançar suas aspirações políticas, a elite caraquenha precisou negociar com um 

grupo que havia, um ano antes, demonstrado ser uma oposição poderosa, principalmente 

naquele momento pontual como contingente armado, e estes, por sua vez, souberam utilizar 

com destreza essa necessidade em seu próprio favorecimento. Esses oficiais milicianos, 

geralmente capitães, a patente mais alta até então permitida para o setor dentro da corporação, 

eram considerados “pardos beneméritos ou de elevada qualidade”, uma elite dentro do próprio 

setor pardo que possuía “alto nível de branqueamento” e gozava de um alto nível 

socioeconômico; mas não estavam socialmente nivelados a elite branca, porém apresentavam 

uma condição econômica e até social superior aos blancos de orilla, indivíduos que se 

enquadravam etnicamente na categoria de brancos, mas não pertenciam à elite.402 

No ano seguinte, com a chegada de notícias sobre a dissolução da Junta Central e a 

criação do Conselho de Regência, a elite caraquenha retomou os debates acerca do 

enfrentamento de tal situação e, então, foi instituída a Junta Suprema de Caracas como 

depositária provisória do poder até a reunião de um Congresso geral que assumiria a 

soberania.403 As oito províncias que compunham a Capitania Geral da Venezuela, instituída em 

1777, foram convidadas a se juntar a iniciativa e se convocou eleições para designar os 

representares que comporiam o referido Congresso, porém as províncias de Maracaibo, 

Guayana e Coro se mantiveram fiéis à Regência e se recusaram a aderir ao projeto. Com tais 

negativas, o governador da província de Maracaibo, Fernando Miyares, assumiu a autoridade 

também de Coro e Guayana, sendo nomeado presidente, governador e capitão geral; com isso, 

passaram a coexistir no território que correspondia à Capitania dois governos de caráter urgente, 

que mesmo após a declaração de independência seguiram existindo.404 

Provavelmente como forma de manutenção dos apoios conquistados, a convocatória 

para as eleições de deputados para formar o primeiro Congresso venezuelano foi dirigida a 

todos os homens livres que habitavam o território, expressando, nesse caso, uma paridade entre 

os homens livres não brancos e os brancos; mas as restrições impostas pelo sufrágio censitário 

 
402 Ibidem. 
403 QUINTERO, I. “A independência da Venezuela: resultados políticos e alcances sociais”... op. cit., 114, 119-
20. 
404 LANGUE, F. “Las elites venezolanas y la revolución de Independencia”. Nuevo Mundo Mundo Nuevos. 
Bibliothèque des Auteurs du Centre, Langue, Frédérique (en línea). 2005, consultado em 11 de abril de 2019: 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/1181 
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excluíam drasticamente a maior parcela da população desse direito político, podendo apenas 

usufruir de tal prerrogativa uma minoria de pardos que gozasse de condições econômicas 

suficientes para cumprir com as exigências impostas.405 Perante as eleições do Congresso Geral 

da Venezuela, os não brancos livres não precisaram enfrentar restrições advindas de suas 

origens étnicas, mas o processo eleitoral excluiu os setores menos privilegiados que 

compunham a maior parte da população. 

Com a iniciativa de assumir a representação política e diretamente o controle do poder, 

a elite criolla caraquenha buscou o quanto foi possível manter inalterada sua posição 

hegemônica dentro do novo governo sem ocasionar qualquer alteração significativa que 

colocasse em perigo sua supremacia política e social sobre o restante da sociedade. Assim, os 

eleitos para o Congresso continuaram sendo sujeitos pertencentes à elite branca e que eram, 

majoritariamente, grandes proprietários de terra, destacados comerciantes, militares e clérigos. 

Até esse momento as posturas adotadas pelo novo governo caraquenho não possuíam caráter 

independentista, mas diante da reação contrária por parte das províncias dissidentes, o rechaço 

peninsular frente a iniciativa de Caracas e a instalação do Congresso geral e seus debates acerca 

do futuro das províncias, o movimento foi rapidamente caminhando para um rompimento com 

a monarquia espanhola e, em 5 de julho de 1811, o Congresso declarou a independência, com 

apenas um voto contra a decisão.406 

Anteriormente a isso, no final de 1810, Francisco de Miranda chegava a Caracas e, uma 

vez na cidade, começou a articular seu engajamento no cenário político local, se juntando à 

Sociedad Patriotica, associação fundada em julho de 1810 que tinha como membros os sujeitos 

que instituíram a Junta de abril. Miranda se somou ao grupo e estes começaram a publicar o El 

Patriota de Venezuela, destinado a difundir as ideias do grupo e ampliar seus debates. Tal 

periódico começou a ser imprenso em 1810, na tipografia de Juan Baillío, o mesmo que em 

1812 publicará o Proyecto de Constitución de Infante.407  

Tanto a associação quanto o impresso foram dois meios de pardos e brancos se 

envolverem no debate político da época, com discussões acerca da nova noção de igualdade 

associada ao republicanismo cuja principal característica seria o direito à representação política. 

Entretanto, esses intensos debates políticos e seus alcances estavam praticamente restritos a 

 
405 Os eleitores deveriam ser homens livres, com idade acima de vinte e cinco anos, que possuíssem domicílio fixo 
e fossem proprietários de pelos menos dois mil pesos em bens móveis ou bens de raiz. QUINTERO, “A 
independência da Venezuela: resultados políticos e alcances sociais”... op. cit., pp. 121; E. GÓMEZ, “La 
Revolución de Caracas desde abajo”... op. cit., s/p. 
406 QUINTERO, “A independência da Venezuela: resultados políticos e alcances sociais”... op. cit., pp. 120-1. 
407 E. GÓMEZ, “La Revolución de Caracas desde abajo”... op. cit., s/p. 
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Caracas e arredores: no restante do território onde as discussões não chegavam, a maior parcela 

da população, os não brancos livres, poderia ser atraída tanto pelas ofertas do novo governo 

como pelo discurso reacionário dos realistas, o que de fato ocorreria nos meses subsequentes 

nos quais estes passariam a tentar atrair os diferentes setores étnico-sociais a seu favor.408 

Parece que Miranda possuía uma boa relação com o setor pardo engajado nas mudanças 

que estavam acontecendo e, por sua ascendência canária, conhecia bem o desprezo e estigma 

por parte das elites criollas, um dos motivos, talvez, de por que possuía a simpatia dos pardos. 

Nessa época, Miranda já era conhecido por sua fracassada expedição libertadora, realizada em 

1806 com desembarque e breve permanência em la Vela de Coro.409 

Francisco de Miranda nasceu em Caracas, em 1750, em uma família oriunda das ilhas 

Canárias, como mencionado, dedicada ao comércio. Estudou até os vintes de idade na própria 

cidade e, em 1771 embarcou para a Espanha, onde, posteriormente, se incorporou ao exército 

espanhol, servindo em diversas localidades, inclusive no Caribe, até 1783, quando, após ter 

problemas com as autoridades militares espanholas, abandonou a carreira, fugiu para os Estados 

Unidos da América e começou a manifestar suas ideias independentistas. Lá permaneceu até 

1785, ano que embarcou para a cidade de Londres, de onde partiu para uma longa viagem de 

quatro anos por diversos países. Foi em suas andanças pelo Velho Mundo que Miranda 

frequentou círculos ilustrados de diferentes localidades, adquirindo um amplo conhecimento e 

fomentando importantes contatos para angariar apoio a causa independentista hispano-

americana. Antes de retornar a Caracas, em 1810, Miranda esteve implicado na Revolução 

francesa e, posteriormente, regressou à Londres para fomentar um plano de liberação da 

Capitania Geral da Venezuela que culminou na já mencionada expedição de 1806. Após o 

fracasso de tal empreitada, retornou para a cidade britânica, onde se juntou em 1810 a Andrés 

Bello, Simón Bolívar e Luis López Méndez, representantes da Junta de Caracas em missão 

diplomática, para regressar a sua cidade natal. 

Em terras venezuelanas, com a declaração de independência e a adoção de um governo 

republicano, foi sancionada em 21 de dezembro de 1811 a Constituição dos Estados Unidos da 

Venezuela, a qual instituiu como forma de Estado a federação, estabeleceu a separação dos 

poderes e um sistema eleitoral e garantiu o direito à liberdade, igualdade, propriedade e 

 
408 Ibidem. 
409 Sobre a expedição de Francisco de Miranda de 1806, veja-se: GUTIÉRREZ ESCUDERO, A. “Francisco de 
Miranda y su expedición libertadora de 1806”. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y 
Humanidades. España, n. 16, diciembre, 2006, pp. 260-275. RODRÍGUEZ O., La independencia de la América 
española... op. cit., pp. 112; QUINTERO, “A independência da Venezuela: resultados políticos e alcances 
sociais”... op. cit., pp. 114 e 117. 
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segurança.410 Apesar da ruptura com a monarquia espanhola representar o fim de uma sociedade 

regida pelos princípios e fundamentos do Antigo Regime, e, consequentemente, a dissolução 

de benéficos que os setores privilegiados há muito tempo gozavam, a nova Carta Magna 

venezuelana, que ficou em vigor por menos de um ano, não produziu uma alteração na 

hierarquia social e a maioria dos indivíduos seguiu excluída dos princípios sancionados por ela, 

mesmo sendo considerados agora cidadãos.411 A cidadania foi concedida à população livre, 

incorporando pardos e indígenas, dirigida a todas as “clases de hombres libres” para a eleição 

de deputados com sufrágio para nomear paroquiais determinado por restrição censitária, 

“poseer al menos dos mil pesos en bienes”, semelhante ao Congresso.412 Portanto, a 

constituição venezuelana de 1811 não contemplou a integração ampla e em igualdade de 

condições de outros atores sociais. 

Os primeiros grandes protestos contra a formação da Junta e a declaração de 

independência vieram justamente das províncias que não haviam aderido ao projeto: 

Maracaibo, Guayana e Coro. Participaram deles diferentes setores, desde comerciantes, 

eclesiásticos, insulares e os próprios pardos. Esses meses de agitação demandaram uma resposta 

armada do novo governo, que depositou nas mãos de Francisco de Miranda a responsabilidade 

de defender a República. Porém, as forças fiéis à Espanha foram se fortalecendo no ocidente 

do território, com apoio massivo da população em geral, e sob o comando do oficial real da 

marinha de guerra, Domingo Monteverde, avançaram sobre a região insurgente. A resposta 

bem-sucedida das tropas realistas foi devido ao apoio da maioria dos habitantes que se uniu ao 

exército real, se declarando fiel ao monarca. Em 24 de julho de 1812, Francisco de Miranda 

assinou a capitulação de Sao Mateo que marcou sua rendição.413 

Foi este ambiente, profundamente marcado pela ruptura com a administração 

metropolitana e a instauração de um governo autônomo, que proporcionou a Joaquín Infante a 

vivência de intensos debates em torno da coexistência conflitiva de alternativas de gestão 

política e da elaboração de uma constituição para os proclamados Estados Unidos da 

Venezuela. Logo após a promulgação da Constituição da Venezuela, Infante publicou, na 

própria Venezuela, seu Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba.414 

 
410 Elaborada pelos representantes de Margarida, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo e Caracas, 
reunidos no Congresso geral. Constitución Federal para los Estados de Venezuela. 21 de Deciembre de 1811. 
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014. 
411 D. ARTIGAS, Y. “Pardos, indios y esclavos en el orden constitucional venezolano de 1811. Aproximación a 
su estudio”. Revista Presente y Pasado. Venezuela, año 17, volumén 17, n. 33, 2012, pp. 67-80. 
412 E. GÓMEZ, “La Revolución de Caracas desde abajo”... op. cit., s/p. 
413 QUINTERO, “A independência da Venezuela: resultados políticos e alcances sociais”... op. cit., pp. 124-5. 
414 INFANTE, “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”… op. cit., pp. 69-107. 
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O texto redigido em uma linguagem normativa apresenta um programa de cem artigos, 

iniciando seu discurso em defesa de que a crise de soberania espanhola deveria legitimar uma 

ruptura com a dependência política metropolitana.415 Infante abre seu texto com um argumento 

comumente utilizado entre esses anos para subsidiar condutas autonomistas: a defesa de que a 

grave situação de crise política da metrópole, derivada da coroação de um rei considerado 

ilegítimo, rompia a relação de soberania entre súditos e vassalos e abria espaço para a instalação 

de governos alternativos ao espanhol: 

  
Emancipada la América por la separación de la dinastia de Borbón del 
trono de España, y ocupación de éste por otra dinastía, respecto de la cual 
no hay vínculos que obliguen a la continuación de una sujeción que, 
además fue siempre opressiva, es conseguinte haber adquirido el poder de 
establecer la forma de Gobierno que ajuste mejor a su felicidade y que, una 
vez adquirido, no se puede cesar, aun cuando se repusiera el sistema 
anterior.416   

 

Seu texto constitucional expressa e defende a ideia da instituição, na Capitania Geral de 

Cuba, de um novo governo constitucional sob as mesmas bases do desenvolvimento econômico 

que a Capitania vivenciava desde finais do XVIII. Apesar da divergência entre os planos 

políticos de Infante e os da elite da ilha, é evidente que o autor do projeto compartilhou um 

mesmo ideário ilustrado que considerava as plantations islands do Caribe francês e britânico 

como experiências positivas e enxergava no cenário criado pelas transformações das décadas 

finais dos setecentos e começo dos oitocentos uma boa oportunidade para alavancar a economia 

hispano-cubana.417 

Poucos meses após a publicação de seu Proyecto, as tropas realistas invadiram a 

Venezuela e Infante foi então capturado pelo exército do general Monteverde em pleno mar, 

tentando escapar de Puerto Cabello. Foi enviado à prisão no castelo de San Felipe, na própria 

cidade portuária venezuelana. No dia 17 de outubro de 1812 um processo investigativo foi 

aberto para averiguar sua conduta durante a revolução de Caracas, no qual quatro sujeitos foram 

convocados para depor e ele prestou apenas um depoimento.418 

Os interrogatórios desses sujeitos convocados pelas autoridades coloniais, prestados em 

Puerto Cabello, no próprio mês de outubro, seguiram um padrão de perguntas: foram indagados 

se conheciam Infante e sabiam se ele era um revolucionário, se Infante havia atentado contra a 

 
415 Ibidem. 
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vida de europeus, contribuído financeiramente para a causa independentista e qual era a 

atribuição dele na praça de Puerto Cabello.419 A primeira testemunha a se apresentar, D. 

Bernabé Miñano, sargento primeiro do real corpo de artilharia, afirmou que conhecia Infante e 

que ele: 
 
ha sido uno de los principales y mas sanguinarios revolucionarios del 
pueblo, lo que le consta al declarante por haver actuado como escrivano en 
casa de dicho Infante, seductor acerrimo, pues al mismo declarante 
exhortaba repetidas veces al soster de la causa de Caracas... e insultador 
acerrimo del gobierno realista.420 

 

Miñano acrescentou ainda que o advogado hispano-cubano sentenciava a morte de 

europeus com afinco por conta de seu cargo de auditor de guerra e marinha em Puerto Cabello. 

O segundo depoimento foi de D. Pedro Miguel Goicochea, oficial da tesouraria, que afirmou 

que conhecia Infante e que publicamente diziam que ele “fué de los que mas influyeron en la 

revolucion de la Habana de donde huyó a buscar en Caracas un Gobierno ahalogo a sus vidas 

perversas y sanguinárias”.421 E complementou que desde a chegada de Infante e sua ocupação 

na administração dos assuntos de guerra e marinha: “despues de la venida de dicho Infante a 

esta Plaza se aseguraron con grillos los Europeos que estaban en el Castillo (de San Felipe) 

solamente arrestados”.422 

D. Francisco Feton, encarregado da brigada do presídio do castelo no qual Infante estava 

detido, afirmou que “lo conoce, que ha sido uno de los Revolucionarios mas exaltados, no solo 

en esta Provincia, si no tambien en la Habana, pues segun há oido el declarante fué autor de 

una Constitucion Revolcuionaria que hiso para regimen de aquella Isla, de la qual vino 

huyendo”.423 Confirmou ainda maus tratos a europeus e adicionou que ele havia sido um dos 

sujeitos que Infante teria mandado prender por ter se negado a servir nas tropas insurgentes. 

O último a prestar testemunho foi José Antonio Perez, administrador do correio de 

Puerto Cabello, que admitiu conhecer Infante, mas apenas de vista, sem manter qualquer 

relação com ele. Comentou que publicamente se afirmava que Infante era um dos maiores 

defensores do novo governo de Caracas, se declarando inimigo do governo espanhol. Ainda 

acrescentou que Infante frequentava a tertúlia de D. Pedro Herrera, onde se reuniam os 

revolucionários mais exaltados da cidade. E sobre a profissão de Infante, afirmou “que fué 
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nombrado por el Gobierno Auditor y asesor de guerra y Marina en esta Plaza (Puerto Cabello) 

cuya comicion desempeño con tal ferocidad que se grangeó el sobre nombre del Segun 

Robespierre”.424 

A documentação não esclarece qual foi o critério de escolha dos indivíduos que foram 

intimados a prestar depoimento, mas é possível identificar que todos desempenhavam funções 

públicas na cidade de Puerto Cabello e involucraram Infante com o novo governo republicano, 

destacando seu posicionamento revolucionário nos acontecimentos venezuelanos. Por meio 

desses depoimentos é possível constatar que Joaquín Infante ocupou o cargo de auditor de 

guerra e marinha na praça de Puerto Cabello, durante o primeiro semestre de 1812. Juntamente 

com destacados sujeitos envolvidos no movimento venezuelano, como Pedro Gual, Mariano 

Montilla e Simón Bolívar, Infante ocupou tal cargo na Primeira República venezuelana sob o 

comando deste último. E, conforme veremos adiante, ao que tudo indica foram algumas das 

relações estabelecidas na experiência revolucionária venezuelana que marcaram 

profundamente seu trajeto nos anos subsequentes.  

Ao lado de Miranda, Bolívar esteve diretamente implicado nos acontecimentos 

caraquenhos desses anos. Oriundo de uma família pertencente a elite de Caracas, nasceu na 

cidade em julho de 1783, e ficou órfão de pai e mãe antes de completar dez anos de idade. 

Porém, tal tragédia não o impediu de receber uma refinada instrução, tendo como um de seus 

preceptores Andrés Bello. Viajou para a Europa no início de 1800, onde decidiu residir alguns 

anos depois, em 1804, permanecendo até 1807. Na maior parte desse tempo esteve em Paris e 

foi durante sua estadia no Velho Mundo que se implicou na luta contra o absolutismo espanhol 

e com a causa independentista hispano-americana.425 

Após regressar a Caracas, participou ativamente do movimento de instalação da Junta 

governativa da cidade, sendo enviado a uma missão diplomática, com Luis López Méndez e 

Andrés Bello, para obter o reconhecimento britânico do novo governo venezuelano. As 

negociações fracassaram, mas foi durante a estadia em Londres que os três se encontraram com 

Francisco Miranda.426 Após a ocupação realista do território venezuelano, Bolívar foi para 

Cartagena das Índias, mesmo caminho que diversos sujeitos implicados com o novo governo 

independente fariam nos anos seguintes, com a intenção de, desde ali, auxiliar o governo 
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independente de Cartagena e conseguir ajuda para regressar a Venezuela e recuperar o domínio 

perdido. Infante e Bolívar se encontrariam novamente em Cartagena, em 1814-5, e 

estabeleceriam contato em 1826, quando o advogado hispano-cubano regressou à esta cidade, 

momento no qual Bolívar desempenhava a função de presidente da Grã-Colômbia, que 

abarcava três antigas divisões administrativas das possessões coloniais da América espanhola: 

o Vice-reino da Nova Granada, a Capitania Geral da Venezuela e a Audiência de Quito.  

Retornando ao processo de Infante, as autoridades coloniais apontaram que, no 

momento em que ele foi feito prisioneiro, possuía uma patente de maçom e alguns documentos 

relativos à sua filiação maçônica, e que estes se encontravam em poder de dois sujeitos. Porém, 

apesar de incessantes pedidos das autoridades para a entrega deste material, ele nunca foi 

recebido.427 Foram justamente esses documentos, que nunca estiveram anexados ao processo, 

que Anacleto de las Casas, fiscal da Real Audiência de Puerto Príncipe, reivindicava em 1814 

na tentativa de abrir um novo processo contra Infante. 

No decorrer do processo venezuelano, Infante foi transferido para Valencia, importante 

cidade da região na época, com estreita vinculação com a zona portuária de Puerto Cabello, 

devido a proximidade entre as duas. Apesar da adesão da elite valenciana ao movimento 

caraquenho em 1808-1810, a partir de 1811, Valencia se converteu em um importante reduto 

realista na região. As autoridades de Puerto Cabello solicitaram as de Valencia que colhessem 

uma declaração de Joaquín Infante para averiguar o motivo de sua saída de Havana, se possuía 

passaporte (autorização) para tal viagem e se reconhecia a autoria do Proyecto de Constitución 

para la isla de Cuba.428  

Não foi possível descobrir o momento exato de sua transferência, mas sabemos que foi 

entre sua prisão, em junho de 1812, e maio de 1813, quando prestou depoimento já na cidade 

de Valencia. O interrogatório ocorreu em 17 de maio e Infante iniciou sua defesa lamentando 

os onzes meses de encarceramento, afirmando que “Yo resido en Venezuela hace dos años sin 

haver tomado parte en sus movimentos políticos: es tambien notorio con que no haviendo 

cuerpo de delito, no puede haber delinquente”.429 A maioria das perguntas foi sobre a 

publicação de seu texto constitucional. O advogado hispano-cubano se defendeu comentando 

que foi “un papel privado dado a luz en Caracas; quando su gobierno excitaba a todos a 

 
427 AGI, fondo Ultramar, legajo 95, tira n. 05, Documento 20 – “Documentos relativos a Joaquín Infante”... op. 
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manifestar sus opiniones, y que seguramente, no fué hecho para circular en la Habana, estubo 

muy distante de producir alli efecto alguno”.430 E acrescentou ainda: 

 
El amor a mi patria, me hiso trabajar el proyecto de constitucion que sigue, 
y que creo el mas acomodado a los intereses de tan precioso territorio, 
porque para promoverse su fomento deven disminuir sus cargas, y esto no 
podra conseguirse, sino por la simplicidad de la organizacion, y por la 
reduccion de los funcionarios, para la perfeccion de esta grande obra, me 
pareció preciso cortar de raiz las instituiciones prejudiciales y abusivas, 
introducidas por los españoles durante la dominacion.431 

 

Infante pautou seus argumentos na prejudicial dominação espanhola e defendeu seu 

texto constitucional como um projeto adequado para a Capitania Geral de Cuba prosperar, 

adicionando ainda que não passava de um mero projeto, sem implicar qualquer compromisso 

em sua execução.  

O projeto de Infante tocava em temas centrais da época como limites dos poderes 

públicos – separação e equilíbrio entre órgãos do poder –, tolerância religiosa e garantias 

individuais que nortearam diversas concepções dentro do constitucionalismo de tipo moderno 

que vinha sendo gestado no mundo ocidental para legitimar novos projetos políticos. Infante 

defendeu uma república unitária para a ilha, pautada nos três poderes: Legislativo, Judiciário e 

Executivo; adicionado a um quarto: o Militar.432 Ao final do procedimento investigativo, foi 

indagado sobre a utilização desse quarto poder, o qual contestou que “aun que los políticos 

sugetan la fuerza armada al poder executivo me há parecido conveniente hacerse ella un poder 

distinto en una Isla que pudiendo ser invadida por muchos puntos”.433 

Nos dias imediatamente subsequentes ao seu interrogatório, Infante escreveu uma 

solicitação para as autoridades reclamando de suas condições na prisão e solicitando passaporte 

para de lá sair: 

 
Mi salud quebrantada merece ademas alguna concideracion. Tres medicos 
que me asistieron han convenido en que sin mudar de clima y de cituacion 
debo temer por mi existencia... suplicando ... se sirva mandarme salir 
immediatamente de la boveda en que me hallo, y que se me dé pasaporte 
para una de las Islas vecinas.434 
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Provavelmente ele sabia que seu caso se encontrava compreendido na capitulação de 

São Mateo que buscou, por meio da concessão de perdão de delito, a rendição dos envolvidos 

no processo de instituição da República venezuelana. Negociado nos primeiros meses de 1812, 

entre Francisco de Miranda e as autoridades realistas, Infante, ao se enquadrar em tal 

oficialidade, em julho de 1812, conseguiu sua absolvição por participação na revolução de 

Caracas, porém está deliberação não abarcava perdão a qualquer outro crime que pudesse ter 

sido cometido anteriormente e, por isso, como as autoridades realistas tinham conhecimento 

sobre a causa aberta contra Infante em Havana, em outubro de 1810, decidiram em 31 de maio 

de 1813: “se remita con el reo a la Habana a disposicion de aquel Capitan General donde al 

parecer tiene pendiente otra sobre haver intentado sublevacion aquella Isla para que unida esta 

a aquella sufra la pena a que se há hecho acreedor”.435 

Joaquín Infante foi absolvido dos crimes de guerra cometidos durante sua estadia na 

independente Venezuela, sem apresentar outras pendências diante das autoridades realistas dali, 

e em dois meses seria enviado a Havana para ser julgado pela suspeita de participação na 

conspiração de 1810.436 

 

 

2.3 Joaquín Infante em Cartagena das Índias 

 

Após o processo jurídico enfrentado em Havana e sua conquistada absolvição, em 

dezembro de 1813, Infante foi para Cartagena das Índias nos meses seguintes, território que já 

havia declarado sua independência ante a coroa espanhola. Parte do Vice-reino da Nova 

Granada, a partir de 1810, investiu em criar um governo confederado, mas a constante disputa 

política entre as autonomias regionais e o governo mais centralizado na sede do Vice-reino, 

Santa Fé de Bogotá, foi acentuando-se visivelmente e promoveu um cenário de conflito de 

caráter bastante polarizado, principalmente, entre este e Cartagena das Índias. 

A união das instituídas Províncias Unidas da Nova Granada se mostrou frágil e, apesar 

de sua busca por se estruturar politicamente, as distintas províncias que o compunham acabaram 

promulgando suas próprias constituições: Tunja, em dezembro de 1811, Antioquia, em maio de 

1812 e julho de 1815, Cartagena, em junho de 1812, e Mariquita e Neiva em junho 1815, o que 

promoveu a instituição de um governo confederado caracterizado pela pouca capacidade de 

 
435 Ibidem. 
436 Ibídem. 



 139 

operar frente a amplas autonomias políticas de suas regiões. A própria confederação não 

proclamou nenhuma constituição.  

Neste contexto, a província de Santa Fé de Bogotá acabou conformando um Estado 

próprio, apartado da confederação, com a proclamação de uma Constituição, em abril de 1811, 

instituindo a monarquia constitucional de Cundinamarca que, com a reforma constitucional de 

abril de 1812, se converteu em República da Cundinamarca. E as províncias de Santa Marta, 

na costa caribenha, e de Pasto, ao sul, não se associaram a nenhuma das duas iniciativas, 

permanecendo fiéis a coroa espanhola.437 

As disputas de um governo centralizador por parte de Antonio Nariño, em Bogotá, e a 

luta por autonomia de Camilo Torres, em Popayán, levaram a região dos Andes orientais a um 

profundo estado de guerra civil entre 1812 e 1815. Foi somente no final de 1814 que 

Cundinamarca passou a integrar a confederação das Províncias Unidas, comandada nesse 

momento por Simón Bolívar. Conforme veremos adiante, as lutas internas na Nova Granada, a 

partir de 1810, levaram todo o território a uma situação cada vez mais débil política, militar e 

economicamente, ao ponto de que em 1815 e 1816 as tropas realistas comandadas pelo general 

Pablo Morillo reconquistaram a região.438 

As primeiras posturas adotadas pelas províncias do Vice-reino após julho de 1810, 

levaram a governos autônomos que atuaram ainda em nome de Fernando VII. Evitou-se, nesse 

primeiro momento, uma ruptura direta com a Espanha, e um bom exemplo disso foi a própria 

instituição de uma monarquia constitucional com Fernando VII como rei da Cundinamarca. Foi 

somente em novembro de 1811 que houve a primeira ruptura absoluta com a Espanha, ação que 

partiu da província de Cartagena das Índias, declarando sua independência frente a metrópole. 

Outras províncias seguiram esse exemplo: Tunja e Antioquia também romperam efetivamente 

com a coroa, em 1813, e Cundinamarca se separou definitivamente apenas em julho de 1813.439 

Quando, desde Santa Fé, tomou-se a inciativa de conformar um novo governo, as elites 

criollas de Cartagena acreditavam na possibilidade de negociar suas aspirações políticas e 

econômicas com as recém instituídas Cortes espanholas, em Cádiz, para que as províncias da 

América tivessem os mesmos direitos das espanholas, principalmente no que dizia respeito a 
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um governo próprio com relação direta com a metrópole, que no caso de Cartagena significava 

liquidar o governo de Santa Fé como sede do centro do poder colonial. Para as elites locais, a 

maior dificuldade em atingir o patamar de progresso de cidades portuárias como Havana ou 

Caracas havia sido a péssima política de Santa Fé com a metrópole, e, ainda em julho de 1810, 

esses setores acreditavam que poderiam chegar a um acordo em Cádiz, percepção que será 

modificada nos meses seguintes. Em suma, no início do processo de reordenação política na 

Nova Granada, Cartagena buscou agir contra a sede do antigo governo do Vice-reino e sua nova 

Junta.440 

Cartagena se posicionou contrária à conformação de um governo interino em Santa Fé, 

e a recusa desta última em considerar a possibilidade de instalá-lo em uma cidade diferente da 

capital endossou a ação de cada província manejar seus assuntos de maneira própria diante das 

novas circunstâncias. Com a convocatória de um congresso com ampla participação das 

províncias, deliberou-se a constituição de um governo confederado e, em 27 de novembro de 

1811, os deputados das províncias de Cartagena, Antioquia, Tunja, Pamplona e Neiva 

assinaram a ata de constituição da confederação que levaria o nome de Províncias Unidas da 

Nova Granada, com sede na cidade de Ibagué. Santa Fé se posicionou contrariamente a essa 

medida.441 

No ano seguinte, a chegada no Panamá de um novo vice-rei nomeado pela Regência 

para a Nova Granada, o brigadeiro Benito Pérez, conduziu a novos diálogos entre a 

confederação das províncias e o governo centralizador de Santa Fé, agora já nas mãos de 

Nariño. Quando parecia que haveria um novo acordo no qual o governo de Nariño se uniria às 

províncias, este se frustrou mais uma vez. Desde o início, Nariño havia manifestado que 

Mariquita, Neiva, Tunja, Socorro e Pamplona pertenciam à província de Santa Fé, agora 

denominada de Cundinamarca; ou seja, seu objetivo era colocar toda a região dos Andes 

orientais sob o domínio direto da capital, apoiando seu argumento na antiga disposição colonial 

na qual Santa Fé era sede do antigo Vice-reino. Para buscar essa anexação, tentou submeter 

diversas dessas localidades pelas forças armadas, se apoderando de algumas cidades 

pertencentes à província de Tunja; e na hora de assinar um novo acordo com as Províncias 

Unidas, advertiu que não o faria caso as novas anexações não fossem aceitas por Tunja. Assim, 

Nariño não apenas não assinou o novo acordo, como também praticamente declarou guerra à 
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província vizinha.442 O que converteu a região dos Andes em um cenário de guerra entre Santa 

Fé a as províncias da região e de numerosos levantamentos de populações menores contra suas 

capitais. A tradição de autonomia política dos governos provinciais do Vice-reino agora 

ganhava novos contornos com a nova conjuntura. Antes mesmo da criação da jurisdição 

político-administrativa do Vice-reino da Nova Granada, em 1739, essa vasta região se 

caracterizava pela fraca presença de uma autoridade central colonial e um caráter autônomo 

bastante acentuado dos territórios que a compunham.443 

No transcorrer de 1814, Nariño havia sido derrotado no sul e o governo das Províncias 

Unidas, nesse momento com sede em Tunja, realizou sua última tentativa de união com Santa 

Fé antes da reconquista realista do Vice-reino. O Congresso havia se comprometido a respeitar 

as autonomias provinciais, mas no sul e em Cundinamarca governava Manuel Bernardo 

Alvarez, que de maneira bastante centralizadora recusou a união com as províncias se metade 

da autoridade da confederação não estivesse em suas mãos. As discussões entre as províncias 

e o governo de Cundinamarca se enredaram cada vez mais caminhando para uma solução 

armada, quando então o exército das Províncias Unidas, comandado por Simón Bolívar - que 

havia perdido a guerra em Caracas e se incorporado a luta na Nova Granada - submeteu Santa 

Fé por meio das armas. Apesar de lograr submeter Santa Fé e as Províncias Unidas, em pouco 

tempo, o general realista Pablo Morillo dirigiria suas forças contra Cartagena, momento que as 

tentativas de criação de um novo governo republicano já haviam sido derrotadas e as lutas entre 

as elites regionais para consolidar suas autonomias e a oposição a um controle centralizado nos 

Andes era levada a níveis extremos.444 

Um aspecto central da tentativa de conformação desse novo governo residiu justamente 

em uma questão que permeou a constituição desse território desde sua criação como jurisdição 

do Vice-reino da Nova Granada: o conflito entre as elites provinciais que buscavam autonomia 

em oposição a um governo centralizado, nos Andes orientais, tendo como ponto central a sede 

do Vice-reino em Santa Fé de Bogotá. O problema da instituição de uma autoridade central 

para essa vasta região remonta desde a época colonial, derivado tanto de aspectos geográficos, 

passando pelo péssimo estado das comunicações entre as localidades, até a falta de recursos 
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que influíram na constituição de uma tradição de autonomia regional que resultou na ausência 

de um exercício político concreto de uma autoridade central na Nova Granada. Portanto, há 

tempos as províncias reunidas que passaram a compor a Nova Granada apresentavam uma 

elevada autonomia no manejo de seus assuntos, o que levou ao permanente conflito entre as 

distintas instâncias administrativas e uma relativa independência em suas tomadas de 

decisão.445 

No início do século XVIII, o Vice-reino da Nova Granada não existia ainda como 

unidade política e a ordenação político-administrativa dessa região se conformou com a 

extrema debilidade de uma autoridade central, sem coesão interna e marcada por uma acentuada 

fragmentação regional, questão central para entender o desenrolar dos acontecimentos desse 

amplo território no momento da crise política vivenciada pelo império espanhol no início dos 

oitocentos, com destaque para a luta da elite de Cartagena por autonomia política diante da elite 

de Santa Fé como resultado do aprofundamento dessa questão.446 

O Vice-reino da Nova Granada, estabelecido em 1739, correspondia aos territórios que 

atualmente compreendem o Panamá, Colômbia, Equador e Venezuela, com sede em Santa Fé 

de Bogotá. Anteriormente, esses territórios estavam sob a jurisdição do Peru, o que se 

apresentava apenas como mera formalidade, pois não havia como exercer a autoridade dessa 

vasta região desde Lima por conta das grandes distâncias e da extrema dificuldade de 

comunicação. A coroa havia estabelecido um complexo sistema de governo que possuía como 

eixos centrais as administrações de Santa Fé e de Quito, as Reais Audiências de Nova Granada, 

Quito e Panamá, instâncias todas sujeitas ao vice-rei do Peru, e aos governadores e capitães 

gerais das províncias mais importantes dependentes das Reais Audiências. Na prática, o que se 

consolidou foram instâncias coloniais que exerceram suas funções com bastante autonomia.447 

Em 1717 houve uma primeira tentativa de instituir o Vice-reino da Nova Granada, mas 

a dificuldade por parte da coroa de impor uma autoridade central a esses territórios foi um dos 

principais fatores que levou à sua supressão em 1723. E mesmo com seu estabelecimento em 

1739, o território que passou posteriormente, em 1777, a constituir a Capitania Geral da 

Venezuela, foi praticamente governado de maneira independente, submetido diretamente à 
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coroa espanhola e não ao Vice-reino. A Audiência do Panamá passou da jurisdição de Lima 

para Nova Granada, e a Presidência de Quito, que atualmente corresponde ao Equador, se 

encontrava submetida de maneira mais direta a Santa Fé de Bogotá; e com a conturbada 

conjuntura de 1808, a partir do ano seguinte protagonizou a instalação de uma Junta soberana, 

que desde Santa Fé e de Lima foi duramente rechaçada e combatida. A Audiência de Quito viu 

nos acontecimentos de 1808 uma chance para obter autonomia frente a Santa Fé e a Lima, o 

que levou essa Audiência a implicar-se profundamente na busca por autonomia, corroborando 

na constituição de um Congresso Supremo que publicou, em 1812, o Pacto solemne de sociedad 

y unión entre las provincias que conforman el Estado de Quito, proclamando a independência 

do território frente aos Vice-reinos da Nova Granada e Peru, com reconhecimento da autoridade 

do rei Fernando VII, mas recusando as demais entidades políticas peninsulares que pudessem 

exercer o governo do império na ausência deste.448 

Desde o princípio, a autoridade dos vice-reis da Nova Granada acabou se reduzindo 

praticamente aos limites da Audiência de mesmo nome e esse poder quase não ultrapassou as 

províncias situadas no oriente dos Andes. O restante da jurisdição, particularmente Cartagena, 

Popayán e Antioquia tenderam a funcionar como entidades autônomas e com acentuado 

conflito com a autoridade do vice-rei e da Audiência, que no final da época colonial se 

configurará no embate entre as duas principais cidades da jurisdição: a cidade portuária de 

Cartagena das Índias e a capital andina do Vice-reino, Santa Fé de Bogotá.449  

A região caribenha compreendia as províncias de Cartagena, Santa Marta e Riohacha, 

uma rica área hidrográfica que possuía uma ampla costa que as conectava diretamente com o 

dinâmico mar do Caribe. Desde finais do século XVI, Cartagena começou a reclamar autonomia 

frente a Santa Fé e, especificamente na região do Caribe, Cartagena se impôs sobre Santa Marta, 

e no final do século XVIII a cidade de Mompox passou a reivindicar sua autonomia ante a 

capital da província, Cartagena.450 

Além desses aspectos de ordem político-administrativo que influíram na relativa 

autonomia das regiões e na ineficiência das autoridades centrais, a geografia também foi um 

aspecto importante. Situada em uma área de difícil penetração, composta por uma ampla região 

de selva e com as cadeias montanhosas que compõe os Andes, seu processo de estabelecimento 
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e desenvolvimento de núcleos urbanos produziu assentamentos relativamente incomunicáveis 

entre si. A comunicação de qualquer região com a sede do Vice-reino em Santa Fé era repleta 

de desafios. A sede estava localizada no seio dos Andes orientais, em uma savana rodeada de 

montanhas, a uma altura superior aos dois mil metros sobre o nível do mar e a mais de mil 

quilômetros de distância de Cartagena, porto marítimo e praça forte do Vice-reino, ponto de 

maior contato com o mundo exterior, o que contribuía diretamente para essa atmosfera de 

isolamento.451 

Assim, Nova Granada se caracterizou como um território fragmentado de regiões 

isoladas entre si pela própria constituição natural, que conformou quatro regiões que abarcavam 

noventa por cento de toda a população do Vice-reino, separadas em dois grandes sistemas 

distintos: um denominado pelos Andes, que se estendia por todo o território, desde a entrada do 

mar ao sul, até a província de Popayán; e o outro composto pela costa do litoral, com o mar do 

Caribe ao norte e do Pacífico ao ocidente. A separação desses dois sistemas se deveu, 

principalmente, pela divisão das cordilheiras dos Andes, o que determinou naturalmente regiões 

relativamente autossuficientes.452 

A região dos Andes se caracterizou pela acentuada presença de mão de obra indígena, 

existência de metais preciosos e um clima mais ameno e terra fértil para a agricultura, o que 

determinou o desenvolvimento dessas zonas montanhosas com maior dificuldade de 

comunicação com o mundo atlântico da costa. O concentrado uso de mão de obra escrava na 

exploração aurífera das províncias de Chocó e Popayán as distinguiram do restante das 

províncias andinas, onde prevaleceu a força de trabalho indígena. Em Santa Fé, centro da zona 

andina, se conformou um grupo importante de proprietários de terras e comerciantes que 

controlavam grande parte do comércio inter-regional dessas províncias.453 

Ao norte de Antioquia, separada por uma extensa selva, estava a região caribenha com 

suas planícies do litoral. O final do transcurso do rio Magdalena dividia duas grandes províncias 

da região, Santa Marta e Cartagena, que possuíam os portos marítimos comerciais mais 

importantes da zona, e a cidade de Mompox como um dos centros comerciais de maior 

movimento e ponto de união da região caribenha com o interior. Foi a particularidade de região 

portuária que imprimiu caraterísticas próprias a essa área, diferenciando-a do restante do 

território. O comércio legal e ilegal foi a principal atividade e, a partir do século XVIII, também 

 
451 Ibidem., pp. 43. 
452 CASTRO, Reconfiguração de entidades político-territoriais e constitucionalismo moderno no Novo Reino de 
Granada, 1808-1816... op. cit., pp. 34-5. 
453 Ibidem., pp. 47-9. 



 145 

se destacou uma importante zona pecuária e agrícola, com criação de gado e o cultivo de açúcar 

e cacau. A mão de obra escrava estava destinada a essas atividades e nos centros urbanos aos 

serviços domésticos e comerciais que envolviam a vasta zona portuária.454  

No Vice-reino da Nova Granada, a população escrava se concentrou nas áreas 

litorâneas, em cidades como Guayaquil, Panamá, Portobelo e Cartagena, e nas zonas auríferas 

do interior andino. Apesar da importação de escravos ser menor em comparação a outras regiões 

hispano-americanas, como a Capitania Geral de Cuba, a presença de mão de obra africana foi 

um ponto marcante na região caribenha.455 Cartagena, onde Infante atuou durante os anos de 

1814 e 1815, foi o principal porto de abastecimento de escravos para o Vice-reino, e em suas 

costas do Caribe e do Pacífico a população de ascendência africana conformou e definiu uma 

importante camada populacional, diferentemente da região dos Andes, onde prevaleceu a 

mestiçagem entre indígenas e brancos.456 

Desde o início do processo de colonização foram fundados centros urbanos importantes, 

mas apenas quinze por cento do total dos habitantes viviam em Cartagena, Mompox, 

Barranquila ou Santa Marta, cidades dedicadas ao comércio. A grande maioria da população 

encontrava-se nos arredores dessas cidades, onde predominavam as atividades agrícolas. Por 

sua posição privilegiada no mar do Caribe, Cartagena se constituiu como praça forte na defesa 

do império espanhol e importante ponto de escala no sistema de frotas e galeões, tanto para o 

comércio da América Central como do sul do continente americano. Por possuir permissão para 

importação de escravos, também se converteu em um poderoso centro para o tráfico dessa mão 

de obra na região. A facilidade de importação e aquisição de escravos fez com que a 

encomienda indígena perdesse importância e que cada vez mais a força de trabalho das 

populações nativas fosse sendo substituída por escravos negros.457  

 A privilegiada localização geográfica de Cartagena, situada ao sul do Caribe, e sua via 

de penetração ao interior que conduziam aos centros andinos de produção de metais preciosos, 

fez a cidade desempenhar um papel central no sistema de comunicação e comércio tanto 

internamente quanto com o restante do império, trazendo um importante dinamismo a essa zona 

litorânea, o que converteu Cartagena em um centro de poder econômico, político e social da 
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Nova Granada.458 Assim, Cartagena se firmou como ponto de reunião do ouro e da prata 

andinos, numa localidade de intenso intercâmbio comercial de produtos, marcada 

profundamente pelo contrabando, principalmente pela exportação ilegal desses metais 

preciosos, importação de mercadorias europeias e pelo tráfico de escravos.459 

O predomínio da economia ilegal foi um dos elementos centrais nas sociedades costeiras 

caribenhas do Vice-reino, sendo esta uma das origens do desenvolvimento de seus centros 

urbanos e das grandes fortunas de suas elites locais ao longo do século XVIII. Nessa época, um 

dos grandes investimentos da coroa espanhola foi justamente combater e exterminar essa 

economia ilegal desde seu centro de poder na colônia, Santa Fé de Bogotá. Toda essa atividade 

comercial ilegal imprimiu características próprias ao Caribe da Nova Granada, com sociedades 

mais abertas e cosmopolitas e a ausência de uma forte institucionalidade em amplas zonas desse 

território.460 

Em seus centros urbanos se conformaram pequenos grupos de comerciantes, juntamente 

com advogados, sacerdotes, militares e políticos, que integravam uma elite que convivia com 

uma diversificada população mestiça, de ascendência africana e indígena, e de escravos. No 

final do século XVIII, um seleto grupo de brancos conformava as elites dessas cidades, 

controlando os interesses agrícolas, as instâncias municipais e o comércio, que incluía a 

poderosa atividade contrabandista. Os vice-reis da Nova Granada tinham consciência disso. A 

população negra livre de Cartagena trabalhava principalmente como artesã ou desempenhando 

funções dentro da dinâmica de uma cidade portuária, ao lado de uma camada populacional de 

brancos sem recursos461. 

Com a invasão e ocupação de Havana pelos britânicos, em 1762, e as mudanças 

introduzidas com as reformas ilustradas, por sua tradição como praça forte estratégica na zona 

caribenha e na defesa do interior do Vice-reino da Nova Granada e do Peru, Cartagena sofreu 

um processo de melhoria de seu sistema defensivo. A custosa reorganização, aumento e 

sistematização defensiva promoveu maior dependência de recursos vindos de fora, em geral da 

Nova Espanha e Quito, mas também de todas as províncias do Vice-reino que deveriam enviar 

seus excedentes para cobrir os novos investimentos militares.462 Essas verbas denominadas de 
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situados não chegavam de maneira regular, principalmente em épocas de conflitos e, além de 

despertar a oposição de diversas províncias que desejavam transformar essas somas em 

investimentos próprios, foram definitivamente suspensos a partir de 1810. Para Cartagena não 

depender dos situados e defender seus interesses de desenvolvimento econômico, a cidade 

buscou impulsionar cada vez mais o livre comércio, o que era dificultado pela tutela do vice-

rei desde Santa Fé. O objetivo da elite de Cartagena era converter a praça forte em um 

importante porto comercial de liderança no comércio caribenho e, para isso, a autonomia 

política de Cartagena se mostrava uma condição necessária.463 

Na segunda metade do século XVIII, a conformação de um grupo de destacados 

comerciantes que apesar de suas origens peninsulares integravam diretamente a vida política e 

social de Cartagena, produziu transformações profundas. Esse grupo adotou atitudes distintas 

de seus antecessores meio século antes frente aos problemas locais, tentando intervir de maneira 

cada vez mais ativa para o desenvolvimento da província na vigorosa defesa de seus interesses 

particulares, o que acentuou os conflitos destes com a metrópole, principalmente com as casas 

mercantis de Cádiz, e com as autoridades coloniais da sede do vice-Reino da Nova Granada e 

suas elites.  No cerne dessas disputas estavam interesses econômicos expressos no conflito pela 

hegemonia econômica entre os dois grupos mais poderosos de comerciantes, e entre eles as 

duas cidades mais importantes da Nova Granada. O grupo de Santa Fé controlava o comércio 

do interior de área mais populosa e muitos deles comerciavam diretamente com a metrópole.464 

Esse agudo conflito regional entre o governo central e a elite de Santa Fé e os 

comerciantes de Cartagena aumentou consideravelmente nos anos finais do século XVIII. Um 

bom exemplo foi quando outros portos caribenhos como de Havana e Caracas passaram a 

disfrutar do comércio neutral com os Estados Unidos da América, mas os portos da Nova 

Granada foram impedidos de fazê-lo por conta de uma restritiva interpretação da Real Ordem 

de 1797 por parte do vice-rei e do Tribunal de contas de Santa Fé.465 Em lugares como Havana, 

Caracas e Buenos Aires os governos coloniais possuíam uma forte aliança com os destacados 

agricultores e comerciantes, de maneira que em esses portos buscaram driblar ações como esta. 

Porém, na Nova Granada, o vice-rei e o Tribunal de contas, a mais de mil quilômetros de 

distância dos portos caribenhos do Vice-reino, tentavam combater o intenso contrabando da 
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região e defender seus interesses econômicos, principalmente de suas produções de farinha que 

concorriam com as produzidas nos Estados Unidos. Por isso, não tiveram o menor problema 

em aplicar as restrições da Real Ordem e demonstrar aos comerciantes de Cartagena que seus 

interesses não eram priorizados nem defendidos pelas autoridades colônias em Santa Fé.466 

A intensificação dos conflitos de cunho comercial, a tradição de posturas mais 

autônomas das províncias do Vice-reino e a nova orientação dos excedentes das províncias para 

Cartagena e seu projeto defensivo, colaboraram diretamente para o aumento das divergências 

entre a cidade e a sede do poder. Assim, às vésperas dos movimentos insurgentes na Nova 

Granada, sua fragmentação regional seguia sendo aspecto central que permeava não apenas 

questões de ordem prática, como a comunicação entre as localidades, mas marcava a própria 

dinâmica política e social da jurisdição.467 

Com a nova demanda de gastos proveniente sobretudo das melhorias defensivas, muitos 

dos comerciantes de Cartagena acabaram fornecendo empréstimos ao governo nos momentos 

de escassez das verbas, o que acabou consolidando um pequeno sistema financeiro que ajudou 

esses comerciantes a aumentarem suas fortunas, suas influências políticas e dinamizarem a 

economia da cidade. A maioria dos jovens intelectuais criollos que dirigiriam a luta pela 

independência de Cartagena em 1811 e governariam a efêmera República independente de 

Cartagena até 1816 eram filhos desses comerciantes. A partir das últimas décadas do século 

XVIII, Cartagena controlava o comércio exterior e o aparato militar da Nova Granada, 

apresentando duas das elites de maior poder do Vice-reino: os grandes comerciantes e os altos 

oficiais do corpo militar. Período em que a cidade se converteu na residência de poderosos 

grupos de proprietários de terras da região caribenha.468 

 O fortalecimento dessas elites e a inversão de capitais na segurança da cidade fizeram 

surgir também uma camada de artesãos especializados, contratados para as construções 

militares, fabricação e conserto de embarcações e para suprir as necessidades dessa elite urbana. 

A consolidação desses altos setores influenciou diretamente a expansão da vida urbana da 

cidade e dentro de um comportamento elitista, as ricas famílias buscavam aumentar o número 

de escravos para o serviço doméstico e de não brancos livres dedicados a ofícios manuais. No 

censo realizado em 1778, Cartagena apresentava uma população de pouco mais de treze mil 
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habitantes, sem incluir os que viviam fora das muralhas da cidade, e diferente da acomodação 

urbanística das cidades andinas, nas quais a população não branca livre se encontrava 

marginalizada e distribuída por bairros segundo os ofícios desempenhados e posições sociais, 

em Cartagena a distribuição social era menos marcada e muitos brancos conviviam com pardos 

artesãos e escravos num mesmo bairro. Os negros livres e escravos eram responsáveis pela 

maior parte da produção agrícola e de bens de consumo artesanais da cidade.469  

O processo de fortalecimento defensivo também promoveu o aumento do número de 

militares que passaram a compor o regimento fixo. Muitos foram viver em Cartagena com suas 

famílias, o que resultou num significativo aumento populacional. E uma das grandes 

consequências do aumento de militares na cidade, principalmente de milicianos pardos, foi o 

crescimento da comunidade de artesãos que promoveu certo desenvolvimento econômico. Nas 

últimas décadas do século XVIII, a milícia negra foi outro instrumento essencial para a 

conformação de um grupo social de certo prestígio social de não brancos livres. Apesar das 

restrições impostas a esses setores étnicos-sociais, se conformou em Cartagena um poderoso 

grupo de pardos. Esse setor de militares e artesãos adquiriu grande importância nos 

acontecimentos revolucionários a partir de 1809. Eles monopolizaram certos ofícios artesanais, 

conformando um grupo populacional de ascendência africana que prosperou economicamente 

e socialmente, o qual as elites criollas viam como afronta a seus direitos e distinções.470 

Desde meados do século XVIII é possível identificar casos de pardos pressionando para 

obter privilégios, principalmente relativos ao acesso à educação superior, reservada apenas aos 

brancos, mesmo fenômeno que ocorreu na Capitania Geral da Venezuela, na Capitania Geral 

de Cuba e na América lusa: a conformação de um setor pardo acomodado que buscou derrubar 

barreiras restritivas étnico-sociais, buscando aceder em suas posições sociais e aspirando certa 

paridade com os brancos, o que conflitava diretamente com os privilégios das elites brancas.471 

Um bom exemplo é o caso de Pedro Romero, um pardo artesão que se destacou no 

movimento independentista de Cartagena dirigindo as forças populares que obrigaram a Junta 

Suprema de Cartagena se separar radicalmente da Espanha e que solicitou a coroa espanhola 

permissão para seu filho estudar filosofia e teologia apesar de sua condição de não branco.472 

Conforme visto anteriormente, nas últimas décadas do século XVIII, o setor pardo 

vivenciou um processo de abertura de possibilidades para transformação de seu estatuto 
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jurídico. Apesar dessa população ocupar um lugar social permeado por restrições legais e 

estigmas sociais, por meio de diversas maneiras esse grupo logrou pressionar e, em muitos 

casos, modificar seus lugares sociais, vivenciando melhorias em suas posições dentro das 

sociedades coloniais. A conquista de privilégios tencinava a ordem estabelecida e para as elites 

brancas no poder, tais concessões provocavam uma inaceitável aproximação de suas posições 

sociais aos criollos, o que levava a inumeráveis protestos ante a Coroa espanhola e conflitos 

envolvendo esses setores.473 

O setor pardo desempenhou papel fundamental nos acontecimentos do início do século 

XIX. Nessa época, Cartagena se encontrava em uma situação de debilidade devido à falta de 

alimentos, o aumento da rivalidade com Santa Marta por conta da perda de espaço para esta no 

comércio legal e ilegal e, principalmente, com a ausência do envio dos excedentes das outras 

províncias do Vice-reino, o que gerou a paralisação das obras públicas e deixou um contingente 

urbano significativo de homens sem trabalho. As elites da cidade culpavam as autoridades 

coloniais de Santa Fé pelo calamitoso estado em que se encontravam e, com isso, passaram a 

confrontar cada vez mais as medidas impostas desde a sede do governo colonial.474 

Foi nesse momento de crise que as notícias sobre os acontecimentos peninsulares 

chegaram a Cartagena, onde o recém instituído governador, Francisco Montes, precisou 

também lidar com o enfrentamento aberto entre o cabildo da cidade e o vice-rei. Com a delicada 

situação, Montes precisou adotar posturas de contenção de gastos, o que resultou na 

manifestada oposição ao seu governo tanto por parte da elite quanto da população em geral. 

Assim, em julho de 1810, os dirigentes do cabildo negociaram com destacados pardos para 

pressionarem Montes sobre sua conduta, até obriga-lo a renunciar ao cargo. Com o apoio de 

uma significativa parcela da população não branca livre, Montes acabou destituído e o grupo 

que o apoiava, provavelmente de uma minoria, não foi capaz de operar qualquer tipo de 

resistência.475 

Com a expulsão de Montes, o cabildo adotou uma série de medidas que deu o tom do 

desencadeamento futuro da política de Cartagena: estabeleceu uma Junta Suprema de governo 

em agosto de 1810, decisão que em parte estava relacionada com a nova Junta de Santa Fé, 

sendo uma maneira de se opor ao recém criado governo na capital com pretensões de governar 

as províncias. Outra medida foi a criação de um novo batalhão de voluntários de brancos e 

 
473 SOUZA, “Sem que lhes obste a diferença de cor”: a habilitação dos pardos livres na América portuguesa e 
no Caribe espanhol (c. 1750-1808)... op. cit., pp. 172 e 305-6. 
474 MÚNERA, EI fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821)... op. cit., pp. 
174-5. 
475 Ibidem., pp. 175-9. 
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pardos para garantir o sucesso do novo órgão da cidade.476 Algo similar ao ocorrido no processo 

venezuelano em 1810-11: a elite criolla de Cartagena tinha consciência da necessidade do apoio 

do setor armado da cidade para alcançar suas pretensões e não hesitou em negociar essa aliança, 

mesmo sabendo que essa associação era com uma camada populacional não branca armada que 

durante as últimas décadas buscava posições de maior prestígio social e seus maiores opositores 

eram justamente os que buscavam tal aliança.  

No final de 1810 a Junta proibiu a entrada do novo governador nomeado pela Regência. 

Tal recusa gerou o enfrentamento direto da Junta com o poder metropolitano, deslocando o eixo 

de disputa da Junta com a sede do vice-reino para a sede do poder peninsular. Essa ação foi 

apoiada pelo novo batalhão de voluntários, principalmente do bairro de Getsemaní, que se 

encarregou de assegurar a medida por meio das armas. Com a adoção de uma conduta mais 

bélica, muitas autoridades coloniais se refugiaram em Santa Marta, província vizinha que se 

manteve fiel as autoridades espanholas. No final do ano, a situação era cada vez mais delicada 

e apesar dos criollos buscarem manter a ordem interna, os setores não branco livres armados já 

haviam começado a atuar contra as autoridades coloniais e residentes espanhóis da cidade.477 

Em meio a tentativas fracassadas de resistência por parte das autoridades coloniais e 

opositores do novo órgão, a Junta passou por alguns ajustes que resultaram em sua composição 

ser majoritariamente formada por criollos da cidade e no final de 1811, o enfraquecimento da 

oposição ao novo governo promoveu o êxodo massivo desses para a cidade de Santa Marta, 

onde passariam a endossar as fileiras realistas.478 

Em novembro de 1811, o setor armado da cidade, principalmente os pardos de 

Getsemaní pressionaram as elites criollas a declararem a independência absoluta de Cartagena. 

Dois eventos colaboraram decisivamente para essa conduta. Cartagena havia sido até então a 

única província caribenha do Vice-reino a expulsar as autoridades espanholas e estabelecer de 

fato um governo independente da Espanha. Santa Marta e Riohacha manifestaram, desde o 

princípio, sua fidelidade ao rei e ao poder metropolitano, apoiadas pela Capitania Geral de 

Cuba, Panamá e Maracaibo, que mantiveram suas posições realistas até o final dos 

enfrentamentos. O fato da província vizinha se manter realista levou ao conflito bélico entre 

essas duas cidades, no qual Cartagena buscou anexar parte da província de Santa Marta. Esse 

penoso conflito duraria até 1815, quando Cartagena foi vencida pelas tropas realistas. Outro 

ponto relevante foi a guerra com a cidade de Mompox, que em agosto de 1810 aproveitou para 

 
476 Ibidem., pp. 179-80. 
477 PÉREZ MORALES, Cartagena’s privateers and the Masterless Caribean, in the Age of Revolution… op. cit. 
478 Ibidem., pp. 182-3 e 186. 
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declarar sua independência ante Cartagena, enviando dois deputados para o Congresso de Santa 

Fé, o que resultou, no começo de 1811, Cartagena dirigir seu exército contra Mompox para 

tentar submeter essa cidade a seu novo governo.479  

De maneira muito similar à relação entre Cartagena e Santa Fé, Mompox aproveitou os 

acontecimentos de 1808-10 para buscar lograr sua autonomia ante a capital da província. Essa 

luta remonta desde final do século XVIII, quando Mompox alcançou por um breve período 

separar-se legalmente de Cartagena e ser uma província independente. Mompox era a cidade 

que angariava a maior quantidade de fundos para Cartagena.480 

Ademais, esse período também foi marcado pela reunião das Cortes de Cádiz e suas 

discussões sobre o novo governo metropolitano. A adoção de medidas que negavam condições 

de maior igualdade para as colônias americanas minou cada vez mais as possibilidades de 

negociação entre os novos governos autônomos e o poder central metropolitano. No final de 

1810, quando as Cortes se negaram a promulgar a cidadania espanhola para a população não 

branca livre, essa população em Cartagena endossou sua identificação na busca por esse direito 

na luta independentista.481 Assim, no final de 1811 a tensão social levou os pardos liderados 

por Pedro Romero a pressionarem a Junta a declarar a independência e exigir que os oficiais 

das milícias pardas fossem todos pardos. Durante os próximos quatro anos, a cena política de 

Cartagena esteve dominada em grande medida pela atividade desse setor.482  

O dirigente máximo desse setor foi Pedro Romero, pertencente a uma classe respeitável 

de artesãos pardos que desde final do século XVIII buscavam ampliar suas posições sociais e 

adquirir mais prestígio e poder. Romero chegou a ser eleito para a convenção que elaborou a 

Constituição do Estado em 1812. Um dado extremamente significativo: pela primeira vez o 

poder adquirido por esse setor dissolvia uma longa tradição colonial de exclusão do setor não 

branco de posições importantes no governo. Sem embargo, mais significativo é que essa 

convenção buscou uma constituição que proibia pela primeira vez em solo colombiano o 

comércio de escravos e criava um fundo de manumissão para os libertá-los gradualmente. 

Medida que sofreu forte oposição por parte de proprietários de terras e escravos poderosos que 

defenderam uma fórmula de compromisso com a escravidão. A grande vitória na convenção 

 
479 Ibidem., pp. 186-7. 
480 MÚNERA, EI fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821)... op. cit., pp. 
188-9; PÉREZ MORALES, Cartagena’s privateers and the Masterless Caribean, in the Age of Revolution… op. 
cit., pp. 64-7. 
481 Ibidem., pp. 192-4. 
482 Ibidem., pp. 195-9. 



 153 

foi plasmar na constituição o que a Espanha havia negado: a igualdade de direitos a todos os 

homens livres, sem manter os parâmetros étnicos-sociais vigentes anteriormente.483 

Romero não foi o único a ocupar uma posição importante nesses anos, Cecilio Rojas e 

Remigio Márquez assinaram, junto com Romero, a Constituição de 1812, como membros do 

corpo constituinte. Ademais, Pedro Medrano foi membro da assembleia constituinte que 

reformou a Constituição em 1814. Mauricio Romero, filho de Pedro, foi nomeado membro da 

Comissão de Saúde Pública em 1812. Essas conquistas não apenas ilustram a participação ativa 

do setor pardo em espaços de prestígio e poder, como também demonstram como eles próprios 

buscaram a via tradicional para aceder a esses cargos, sem o uso de armar. Os pardos 

acomodados que representavam de certa maneira a população não branca livre também não 

tinham interesse em uma luta armada entre estes e o novo governo, muito mais inclinados a 

negociar com a elite criolla que estava no poder do que enfrentá-la belicamente.484 

No início de 1812, a convenção republicana se reuniu para elaborar uma constituição e 

nomear um presidente com faculdades ditatoriais. A partir dessa data e durante o breve período 

da República, a elite criolla não foi capaz de impor sua autoridade frente aos setores não 

brancos livres de Cartagena. Os criollos não tinham interesse em levar o combate a uma 

situação extrema, como havia passado na revolução de Saint-Domingue, sendo que eles 

próprios jogaram um papel decisivo para evitar qualquer tipo de insurreição mais violenta ou 

por parte do setor escravo. Havia uma significativa pressão por parte do setor pardo, mas é 

importante ressaltar que os dirigentes do novo governo seguiam sendo criollos que ocuparam 

posições importantes e a própria presidência do novo Estado.485 

Porém, o envolvimento nas guerras contra a província vizinha e contra a cidade de 

Mompox fez recair sobre a população obrigações financeiras referente aos gastos militares e a 

convocação da população campesina para endossar o exército, o que criou impopularidade do 

novo governo e fez surgir manifestações contrárias a Cartagena e em favor de Santa Marta.486 

O aumento da rejeição do governo e de suas dívidas para arcar com duas guerras levou o 

governo a converter a cidade em base de operações aberta para corsários e comerciantes, 

convidando inclusive estrangeiros a atuar com a bandeira de Cartagena. Tal medida ajudou a 

aliviar a situação, mas o porto se encheu de piratas, corsários, aventureiros e suas tripulações, 

 
483 MÚNERA, EI fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821)... op. cit., pp. 
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cit., pp. 64-7. 
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que começaram rapidamente a intervir nos assuntos da cidade. Nesse momento, o exército de 

Cartagena estava composto por grande número de estrangeiros e venezuelanos que haviam 

fugido da reconquista realista do governo de Caracas, entre eles Simón Bolívar. Assim, a partir 

de 1812 as trincheiras da guerra contra Santa Marta estavam ocupadas por estrangeiros. Grande 

parte do exército independentista da Venezuela, incluindo Bolívar, Sucre, Soublette, Montilla 

e muitos outros oficiais, foram incorporados ao exército de Cartagena nos três últimos anos de 

luta.487 

Joaquín Infante conhecia bem alguns desses sujeitos. Sua estadia em Caracas e em 

Puerto Cabello, nessa última como auditor de guerra e marinha, e profunda implicação na luta 

independentista venezuelana nos anos de 1811 e 1812, momento de sua prisão, o havia colocado 

junto a esse grupo independentista. Com a derrota da Venezuela, entre 1814 e 1815, Cartagena 

era o único ponto do Caribe que se encontrava em rebelião aberta contra o domínio espanhol.488 

E assim como muitos fugiram da Venezuela com o fim da breve República para se incorporar 

novamente à luta independentista, Infante, mesmo obrigado a regressar a Havana para 

responder pelo processo da suposta conspiração de 1810, também trilhou o caminho de seus 

parceiros venezuelanos e, antes de agosto de 1814, estava em Cartagena. 

Há poucas referências sobre a estadia de Infante no Caribe neogranadino nesta época, 

um dos periódicos de Cartagena, o Al Mensagero de Cartagena de Indias, publicou em 19 de 

agosto de 1814 uma nota sobre Infante em seu suplemento:  

 
El C. Joaquín Infante que salió de Habana há poco tiempo me há hecho 
honor de comunicar las noticias seguintes. – Este es um sugeto fidedigno, 
y uno de los que mas há padecido por la causa de la libertad. – Era Auditor 
de guerra y mariña em Puerto Cabello siendo Comandante de aquella Plaza 
el Gefe actual de Venezuela C. Simón Bolívar, y despues de la entrada de 
Monteverde, em cuyas manos tuvo la desgracia de caer prisionero sufrió el 
Ponton de Puerto Cabello; y las bovedas de la Guayra. – El regresó á la 
Habana su Patria en donde se le ha seguido ultimamente uma causa de 
Estado de que se supo indemnizar sin faltar á su deber como americano; y 
al fin ha dexado aquel pais para buscar un suelo libre.489 

 

Joaquín Infante, assim Simón Bolívar, Pedro Gual, Mariano Montilla e outros sujeitos 

implicados na instituição da República venezuelana em 1811-2, percorreram o mesmo trajeto. 

Com o fracasso do movimento, se refugiaram no único ponto do Caribe que seguia 

 
487 Ibidem., pp. 205-6. 
488 MÚNERA, EI fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821)... op. cit., pp. 
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489 Suplemento Al Mensagero de Cartagena de Indias de 19 de agosto de 1814. Biblioteca nacional de Colombia. 
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profundamente implicado com a causa independentista, Cartagena das Índias, e ali, mais uma 

vez, atuaram em favor da causa. Porém, com a reconquista da cidade, no final de 1815, pelas 

tropas realistas lideradas pelo general peninsular Pablo Morillo, Infante voltará para os Estados 

Unidos da América, onde se envolverá, em 1816, com a expedição libertadora da Nova Espanha 

liderada pelo peninsular Xavier Mina. Veremos a seguir que Infante rapidamente estará ao lado, 

novamente, de alguns de seus conhecidos da experiência venezuelana e neogranadina. 

 

 

2.4 Joaquín Infante na expedição libertadora da Nova Espanha liderada por 

Xavier Mina 

 

Após a reconquista de Cartagena Infante foi novamente para os Estados Unidos, onde 

já havia estado por menos de um mês quando fugiu de Havana, em outubro de 1810. Neste país, 

juntou-se, no ano seguinte, a um grupo que pretendia realizar uma expedição libertadora na 

Nova Espanha. Conforme veremos a seguir, tal expedição, que estava sendo fomentada na 

cidade de Londres desde meados de 1815, atracou em território estadunidense no final de junho 

de 1816, com o objetivo de angariar novos fundos e concluir seus preparativos para seguir rumo 

a Nova Espanha, onde atracaram abril de 1817. Foi justamente durante essa parada que Infante 

aderiu ao grupo expedicionário e seguiu viagem com este.490 Não foi possível averiguar se a 

ida de Infante para os Estado Unidos deu-se pela intenção de participar de tal empreitada 

libertadora ou por outro motivo e, estando no país, inteirou-se do projeto e juntou-se ao grupo.

 
490 Além das fontes sobre a presença de Infante na expedição liderada por Xavier Mina serem escassas, apresentam 
poucas informações sobre sua atuação em tal empreitada e não mencionam como ocorreu sua adesão ao projeto. 
El Águila Mexicana, de 22 de agosto de 1824, pp. 02; ALAMÁN, Historia de Mejico, desde los primeros 
movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente... op. cit., pp. 552, 560 
e 593; BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit, pp. 93-5; 
BERNAL GÓMEZ, “El primer proyecto de Constitución independentista para Cuba”... op. cit., pp. 67; 
BUSTAMANTE, Cuadro histórico de la revolución mexicana comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el 
ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla... op. cit., pp. 328-330 e 337; FERNÁNDEZ ALVARÉZ, Inicios del 
independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810… op. cit, pp. 186; GONZÁLEZ AZUELA, “Estudio 
III. Xavier Mina, un héroe para las Españas”... op. cit. pp. 162; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, 
masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 98-101; ORTUÑO MARTÍNEZ, “Estudio II. 
Xavier Mina, héroe de México y de España en la obra de Antonio García Pérez”... op. cit., pp. 127-8, 134 e 151; 
_____. “Liberales españoles en la Independencia de México”… op. cit., pp. 17; _____. “Recuperación de Xavier 
Mina”... op. cit., pp. 98; _____, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 148, 211-15 e 218-9; 
ROBINSON, Memorias de la revolución mexicana, incluyen un relato de la expedición del general Xavier Mina... 
op. cit., pp. 105; SANTOVENIA, “Estudio Preliminar”...op. cit., pp. 45; SPELL, “Samuel Bangs: the first Printer 
in Texas”... op. cit., pp. 269-70; TRELLES, Joaquín Infante. Homenaje a este ilustre bayamés, autor del primer 
proyecto de constitución para la isla de Cuba... op. cit, pp. 11-2. 
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Conhecido na historiografia como Xavier Mina, Martín Xavier Mina Larrea, nasceu em 

Otano, próximo à cidade de Pamplona, na Espanha, em 1789, proveniente de uma família de 

campesinos acomodados.491 Ainda garoto mudou-se para Pamplona para realizar seus estudos 

fundamentais e, em 1807, foi para Zaragoza onde ingressou na Universidade para estudar 

Direito. Foi de lá que Xavier Mina, no ano seguinte, acompanhou de perto a invasão do 

território espanhol pelas tropas franceses, a abdicação de Carlos IV em nome de seu filho 

Fernando VII e o desenrolar dos demais acontecimentos peninsulares.492 Rapidamente começou 

a lutar contra as tropas invasoras, incorporando-se ao exército na defesa do território espanhol 

e na campanha militar que buscava liberar Zaragoza das mãos dos franceses. Segundo Manuel 

Ortuño Martínez, um dos historiadores dedicados a estudar a trajetória de Xavier Mina, foi 

nessa ocasião que ele esteve subordinado ao general Juan Carlos de Aréizaga, que havia 

coordenado um corpo de voluntários no qual estava Servando Teresa de Mier, frade novo-

hispano, como capelão do regimento de voluntários de Valencia, e que participará ativamente 

no fomento e execução da expedição libertadora dirigida por Mina anos mais tarde.493  

Nessa época, Xavier Mina foi nomeado tenente coronel pela Junta Central, instalada em 

Sevilha, e primeiro chefe do corso terrestre de Navarra, atuando ativamente nas guerrilhas em 

Navarra e Aragón. Porém, no início de em 1810, acabou sendo capturado pelos inimigos e 

enviado para o castelo de Vincennes, em Paris, juntamente com outros presos, onde permaneceu 

por quatro anos.494 Foi durante esses anos de reclusão, curiosamente com acesso a uma vasta 

biblioteca que o castelo possuía e o estabelecimento de amizades com outros presos, 

principalmente franceses contrários a Napoleão, que Mina consolidou seu interesse por 

assuntos políticos, vivenciando um amadurecimento intelectual, o qual esboçou em suas cartas 

e que motivou, em 1815, sua adesão ao projeto da expedição libertadora da Nova Espanha.495 

 
491 Manuel Ortuño Martínez comenta sobre a confusão generalizada entre Mina (Xavier), que estamos tratando 
aqui, e seu tio Espoz y Mina (Francisco), na qual ambos acabaram sendo comumente identificados como general 
Mina. Para evitar confusões, adotamos o nome e a grafia que ele próprio empregou em seus escritos: Xavier Mina, 
ou apenas a abreviação, Mina. ORTUÑO MARTÍNEZ, “Recuperación de Xavier Mina”... op. cit., pp. 93. 
492 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 04-12.  
493 ORTUÑO MARTÍNEZ, “Estudio II. Xavier Mina, héroe de México y de España en la obra de Antonio García 
Pérez”... op. cit., pp. 133. Adiante abordaremos brevemente uma parte da trajetória de Mier. A bibliografia sobre 
Servando Teresa de Mier é bastante vasta, destacamos as obras: DOMÍNGUEZ MICHAEL, C. Vida de fray 
Servando. México: Conaculta/Era, 2004; MIER, S. T. La revolución y la fe. Una antología general. Selec. y estudio 
preliminar de Begoña Pulido Herráez; ensayos críticos de Cristina Gómez Álvarez, Mariana Ozuna Castañeda, 
José Javier Villareal; cronol. de Héctor Fernando Vizcarra, Begoña Pulido Herráez. México: FCE, Fundación 
para las Letras Mexicanas, UNAM, 2015; O’GORMAN, E. “Fray Servando Teresa de Mier”, en Seis estudios 
históricos de tema mexicano. México: Universidad Veracruzana, 1960. 
494 ORTUÑO MARTÍNEZ, “Estudio II. Xavier Mina, héroe de México y de España en la obra de Antonio García 
Pérez”... op. cit., pp. 133; _____, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 27-33 e 42. 
495 GONZÁLEZ AZUELA, “Estudio III. Xavier Mina, un héroe para las Españas”... op. cit., pp. 159-60; ORTUÑO 
MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 42-56. 



 157 

No início de 1814, com a invasão da França pela coligação dos exércitos da Rússia, 

Áustria, Prússia e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, Napoleão abdicou do trono e 

exilou-se na ilha de Elba. Em abril, os presos de Estado na França foram colocados em 

liberdade, foi quando Mina conseguiu passaporte para regressar a Espanha e, então, foi ao 

encontro de seu tio, conhecido como Espoz y Mina, que também havia lutado contra as tropas 

invasoras, alcançando o grau da marechal.496 

No momento de seu retorno à terra natal, Fernando VII já havia sido reconhecido como 

rei da Espanha por Napoleão e o absolutismo estava em vias de ser restaurado. Conforme 

mencionado anteriormente, em maio, o rei espanhol assinou o decreto que declarava a nulidade 

da Constituição de 1812 e das Cortes, prestes a consumar o golpe de Estado. A restauração do 

absolutismo mobilizou profundamente o jovem navarro que defendia o constitucionalismo 

espanhol e condenava as atitudes de Fernando VII, posicionamento reforçado em suas 

proclamas publicadas nos anos de 1816 e 1817, durante a expedição.497 Adiante veremos que 

Infante foi encarregado de editar um Boletim da expedição, no qual algumas das proclamas de 

Mina foram publicadas. 

Em setembro de 1814, ainda em Pamplona, Mina protagonizaria ao lado de seu tio um 

pronunciamento como parte de um plano que consistia em incitar as tropas militares e apoderar-

se das fortalezas da cidade e, uma vez realizado, apresentar ao rei espanhol uma representação 

solicitando novamente a convocação legal das Cortes e a restauração da Constituição de 1812. 

Em uma de suas cartas, alguns anos depois, Mina comentou sobre tal ação: “me retire, pues, 

para Navarra y, de concierto con mi tío Francisco Espoz, determinamos apoderarnos de 

Pamplona y ofrecer allí un asilo a los héroes espanõles, a los beneméritos de la patria que habían 

sido proscritos o tratados como facineros”.498 Porém, seu tio não conseguiu a adesão esperada 

de seus subordinados, que se mantiveram fiéis a Fernando VII, o que frustrou rapidamente o 

intento e fez com que ambos, juntamente com outros implicados, fugissem para França. No 

começo de 1815, com o regresso de Napoleão ao poder após sua fuga do exílio, Mina e alguns 

oficiais espanhóis seguiram para Londres onde deveriam buscar, promover e articular apoio 

para a resistência espanhola frente ao governo absolutista.499 

Xavier Mina chegou a Londres em abril de 1815, com sua fama de destacado militar na 

luta contra a invasão dos exércitos franceses à península Ibérica, ou seja, como aliado das forças 

 
496 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 55-9. 
497 Ibidem., pp. 60-3. As proclamas de Mina podem ser consultadas em: ORTUÑO MARTÍNEZ, M. “Xavier 
Mina: Proclamas y otros escritos”. Huarte de San Juan. Geografía e historia. España, n. 6, 1999, pp. 183-246. 
498 Apud ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 73. 
499 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 77-90. 
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britânicas. Porém, a relação entre Grã-Bretanha e Espanha era delicada desde pelo menos 1811-

12, quando as Cortes de Cádiz rejeitaram qualquer possibilidade de mediação de sua aliada nos 

assuntos correspondentes à América. Apesar de 1815 tal posição ter sido modificada e a 

Espanha demonstrar interesse em novas possibilidades de mediação internacional, de ajuda para 

recuperar e conservar suas colônias hispano-americanas, inclusive estudando projetos que 

acarretavam na concessão de territórios coloniais, de maneira geral, a relação entre ambos 

países seguia fragilizada, principalmente devido à hostilização do governo britânico ao 

absolutismo espanhol.500 

Na segunda década do século XIX, a capital britânica se converteu em refúgio seguro 

tanto para os hispano-americanos que apoiavam os movimentos insurgentes da América 

hispânica, quanto para espanhóis que fugiam da monarquia absolutista espanhola. Além dos 

exílios voluntários e forçosos, a cidade recebia uma porção de viajantes criollos ilustrados que 

possuíam amizades ultramarinas e peninsulares em trânsito pela Europa, conformando um 

agrupamento mais ou menos definido e estreitamente relacionado. Nesse sentido, existia uma 

atmosfera razoavelmente favorável para fomentar o apoio aos movimentos insurgentes hispano-

americanos.501 

Ao chegar em Londres, o jovem navarro se uniu ao grupo de peninsulares e hispano-

americanos residentes ou que passavam uma estadia na cidade que, em linhas gerais, combatia 

a volta da monarquia absolutista e defendia a adoção de um sistema de governo distinto para 

suas respectivas pátrias. Ademais desse grupo, Mina estabeleceu relação com destacadas 

figuras da sociedade londrina. Como veremos adiante, foram esses grupos de imigrantes 

espanhóis e hispano-americanos, de britânicos simpatizantes da independência da América 

espanhola e diversos comerciantes particulares que apoiaram o projeto de uma expedição com 

o objetivo de libertar a colônia da Nova Espanha do jugo espanhol.502 

Foi o círculo de exilados hispano-americanos na cidade que propôs para Mina encabeçar 

tal expedição militar, que estava sendo preparada para enviar a Nova Espanha um contingente 

de oficiais em apoio ao exército popular do general Morelos e do Congresso insurgente de 

Chilpancingo, instituído desde setembro de 1813.503 Em julho de 1815 já circulavam notícias 

 
500 JIMÉNEZ CODINACH. G. “Estudio I. Buen español y buen americano: Xavier Mina, 1789-1817”. In: 
GAHETE JURADO, México y España. La mirada compartida de Antonio García Pérez... op. cit., pp. 107-9; 
ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 91. 
501 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 103-5. 
502 JIMÉNEZ CODINACH, “Estudio I. Buen español y buen americano: Xavier Mina, 1789-1817”... op. cit., pp. 
99-102. 
503 ORTUÑO MARTÍNEZ, “Estudio II. Xavier Mina, héroe de México y de España en la obra de Antonio García 
Pérez”... op. cit., pp. 134-5. 
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na cidade sobre a elaboração dos planos da expedição libertadora e, em pouco tempo, tanto 

funcionários espanhóis que prestavam serviço ali quanto britânicos tomavam conhecimento do 

plano e da adesão do peninsular Xavier Mina.504  

Mina estabeleceu contato com John Russell, membro de uma destacada família britânica 

que ainda adolescente havia vivido na Espanha, onde assistiu, desde a ilha de León, as sessões 

das Cortes espanholas. Em 1812 ingressou na universidade de Edimburgo, na Escócia, e no ano 

seguinte foi eleito membro do parlamento pelo distrito de Tavistock. Anos depois ocuparia o 

cargo de primeiro ministro do parlamento no reinado da rainha Victoria. Russell foi um dos 

primeiros a auxiliar Mina em sua estância em Londres e um dos patrocinadores do projeto de 

expedição libertadora da Nova Espanha. Por meio da recomendação de Russell, Mina conheceu 

o Lord Henry Vasall Holland, conhecido líder político dos Whig no parlamento, sobrinho de 

Charles James Fox, chefe de tal partido que apoiava a liberdade da América espanhola.505 

Lord Holland mantinha estreita amizade com diversos espanhóis, entre eles José Maria 

Blanco White, editor do periódico El Español.506 Blanco White já residia na cidade há alguns 

anos e possuía uma rede bem consolidada de relações e contatos com a sociedade britânica. 

Nesta época, White encontrava-se encarregado da educação dos filhos de Holland. O periodista 

espanhol foi um dos apoiadores da política de subsídios e contribuições britânicas para os 

refugiados espanhóis e também um importante nexo de união com os hispano-americanos que 

chegavam à cidade. Seu periódico, El Español, circulou entre 1810 e 1814 com grande 

entusiasmo pela Europa e América hispânica e, desde essa época, Blanco White nutria amizade 

com Servando Teresa de Mier, com quem debateu nas páginas do El Español.507 Ademais, Lord 

Holland mantinha relações amistosas com os hispano-americanos Luis López Méndez e Andrés 

Bello: ambos haviam chegado à Londres no ano de 1810, juntamente com Simón Bolívar, como 

representantes da na época instituída Junta de Caracas e também haviam consolidado uma 

 
504 JIMÉNEZ CODINACH, “Estudio I. Buen español y buen americano: Xavier Mina, 1789-1817”... op. cit., pp. 
109. 
505 Ibidem., pp. 104-6; ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 99. 
506 Ibidem.; Ibidem., pp. 94 e 98-9. O El Español foi um periódico editado em Londres, entre os anos de 1810 e 
1814, pelo sevilhano José María Blanco White. Publicado mensalmente, em espanhol, seus números circularam 
tanto em Londres quanto pela península Ibérica e América hispânica, abordando constantemente o que se passava 
nesta última durante o período. Blanco White foi um defensor da autonomia hispano-americana, criticando 
abertamente em suas publicações as hostilidades peninsulares frente às condutas hispano-americanas adotadas 
naquele contexto, como a formação de Juntas governativas e a pressão por uma representação americana mais 
equilibrada nas Cortes de Cádiz. Sobre o El Español e seu editor, veja-se: CASCALES RAMOS, A. (coord). 
Blanco White, El rebelde ilustrado. Sevilla: Fundación Pública Andaluza; Centro de Estudios Andaluces, 2009; 
GOYTISOLO, J. Blanco White. El Español y la independencia de Hispanoamérica. Madrid: Santillana Ediciones 
Generales, 2010.          
507 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 94. 
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sólida rede de contato com os grupos locais defensores das lutas insurgentes hispano-

americanas.508 

Foram nos jantares oferecidos na casa de Holland, conhecida como um centro Whig de 

oposição ao governo britânico, controlado pelos Tories, que Mina conheceu grande parte dos 

idealizadores e apoiadores da expedição, como John Murphy, da casa comercial Gordon e 

Murphy, Manuel de Serratea, que participou ativamente do movimento independentista do Rio 

da Prata, sendo enviando pelas Províncias Unidas do Rio da Prata em missões diplomáticas na 

Espanha e Grã-Bretanha, e o espanhol Álvaro Flórez Estrada, destacado defensor das posturas 

autônomas hispano-americanas e político que também atuou intensamente durante o período 

constitucional espanhol.509 Flórez Estrada chegou à cidade londrina em 1810, e passou a 

ocupar-se de alguns escritos e traduções, tendo alguns de seus textos debatidos nas publicações 

de Blanco White, mas acabou regressando à Cádiz para atuar no instituído governo 

constitucional. Porém, com a volta de Fernando VII ao trono, começou a sofrer retaliações por 

parte do governo por sua posição política e foi novamente para a Londres, onde permaneceu 

até 1820.510 

Segundo a historiadora Guadalupe Jiménez Codinach, entre os convidados desses 

jantares haviam muitos estrangeiros que estavam relacionados com o período constitucional 

espanhol e com os movimentos insurgentes hispano-americanos e diversos presentes 

mantinham relação direta com a publicação trimestral The Edinburgh Review, periódico em que 

o próprio John Russell colaborou e que durante as lutas independentistas ibero-americanas 

encheu suas páginas com esse assunto.511 

Ademais desses frequentadores dos jantares de Holland, no período que Mina esteve em 

Londres, também estavam por lá Pascario Fernández Sardino, conhecido pela publicação do El 

Español Constitucional, em 1818, como espécie de segunda série do periódico de Blanco 

White; José Bartolomé Gallardo, intelectual que lutou contra os invasores franceses e um dos 

 
508 JIMÉNEZ CODINACH, “Estudio I. Buen español y buen americano: Xavier Mina, 1789-1817”... op. cit., pp. 
104-6. 
509 Ibidem.; ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 98. 
510 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 95. 
511 JIMÉNEZ CODINACH, “Estudio I. Buen español y buen americano: Xavier Mina, 1789-1817”... op. cit., pp. 
104-5; ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 99; PIMENTA, “De Raynal a 
De Pradt: apontamentos para um estudo da ideia de emancipação da América e sua leitura no Brasil”... op. cit. O 
Edinburgh Review não era uma publicação de um partido político, mas defendia em suas páginas ideias associadas 
aos Whigs, em oposição a publicação Quarterly Review, que de 1809 a 1830 esteve sob o comando dos Tories, 
desempenhando, nesse período, o papel de periódico oficial devido à sua estreita relação com os governantes 
britânicos. COOPER-RICHET, D. “As grandes revistas literárias e políticas na formação das elites britânicas 
durante a primeira metade do século XIX”. In: DUTRA, E. F. & MOLLIER, J-Y. (org.). Política, Nação e Edição: 
o lugar dos impressos na construção da vida política. Brasil, Europa e Américas nos séculos XVIII-XX. São Paulo: 
Annablume, 2006, pp. 417. 
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expoentes do anticlericalismo e crítico ferrenho da monarquia absolutista; Antoni Puigblanch, 

ilustrado catalão defensor do liberalismo espanhol que seria deputado nas Cortes espanholas 

pela Catalunha entre 1820 e 1822; e os irmãos Javier e Tomás Istúriz, dedicados ao comércio e 

com relação dentro dos círculos políticos liberais, que contribuíram economicamente com a 

expedição liderada por Mina.512 

O governo britânico não destinou recursos para o projeto da expedição: o auxílio em 

Londres partiu de particulares, como os já mencionados Russell e Lord Holland, em torno dos 

quais se constituiu um importante grupo de colaboradores que contou com a participação de 

Edward Ellice, político Whig influente que mais tarde seria secretário de guerra do gabinete 

britânico; os senhores Kinnel e Hader, este último um dos líderes Whig; os comerciantes Mark 

Lane, James Bush, esse último acompanhou Mina na expedição; além de Fermín de Tasted, 

comerciante de Bilbao, dos já citados irmãos gaditanos Istúriz e da casa comercial Gordon e 

Murphy, comerciantes com importante atuação no comércio colonial, especificamente novo-

hispano, que se mostravam simpatizantes da causa independentista na esperança de obterem 

privilégios comerciais exclusivos.513 

Mina precisou lidar com uma política britânica de caráter ambivalente a respeito da 

Espanha e de seus domínios americanos convulsionados. O governo britânico tinha 

conhecimento não apenas dos preparativos da expedição liderada por ele, como também estava 

bem informado acerca das ações de agentes hispano-americanos em seus territórios envolvidos 

com a causa independentista, mas fazia vista grossa sobre essas informações e mantinha 

oficialmente sua aliança com a Espanha. O príncipe regente, futuro Jorge IV que assumiria 

como rei em 1820, proibiu o envio de armamento desde a Grã-Bretanha para qualquer ponto da 

América hispânica.514 

Do ponto de vista legal, a expedição de Mina não praticaria, de início, infração alguma, 

pois não se dirigia à Nova Espanha e sim aos Estados Unidos da América. Provavelmente essa 

foi uma das razões que fez com que o grupo liderado por Mina decidisse fazer primeiro uma 

parada nos Estados Unidos antes de iniciar de fato a expedição libertadora. Outro motivo residia 

no interesse em recrutar voluntários no país que, com o término da guerra entre Estados Unidos 

e Grã-Bretanha, iniciada em 1812, estavam sem trabalho e também absorver os armamentos 

militares em desuso.515 

 
512 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 97. 
513 Ibidem., pp. 112. 
514 JIMÉNEZ CODINACH, “Estudio I. Buen español y buen americano: Xavier Mina, 1789-1817”... op. cit., pp. 
111-2. 
515 Ibidem. 
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Para alcançar recursos financeiros, materiais e humanos suficientes que garantissem a 

execução da expedição foi fundamental a ativação de uma rede de suporte estabelecida desde a 

Grã-Bretanha com os Estados Unidos da América. Um bom exemplo foi a ajuda de Servando 

Teresa de Mier, que estava nesse momento exilado em Londres e se juntou ao plano e articulou, 

por meio dos correios, diversos contatos nos Estados Unidos para ampliar o auxílio ao 

projeto.516 O novo-hispano Mier teve uma vida repleta de avatares, prisões e fugas. Nascido em 

Monterrey, em 18 de outubro de 1763, originário de uma família aristocrata de ascendência 

espanhola, se dedicou à carreira eclesiástica na ordem dominicana e aos vinte sete anos recebeu 

o título de doutor em teologia pela Real e Pontifícia Universidade do México. Por conta de um 

sermão proferido na capital do Vice-reino da Nova Espanha, em dezembro de 1794, em uma 

celebração importante que normalmente os predicadores enalteciam a ideia de que a Nova 

Espanha havia recebido uma graça especial como lugar de proteção da Virgem pelo milagre de 

sua aparição nessa localidade, na qual assistiam importantes autoridades coloniais como o vice-

rei, Mier, por conta de sua posição questionável sobre a aparição da Virgem, foi acusado de 

atividades e opiniões perigosas, sendo condenado a dez anos de desterro na península Ibérica. 

Foi a partir daí que iniciou uma trajetória de constantes envolvimentos nas lutas 

antimonárquicas e se converteu, posteriormente, em um expoente defensor do 

republicanismo.517  

No final do século XVIII e início do XIX, Mier esteve em diversas localidades 

europeias, com destaque para sua presença, em 1811, nas Cortes de Cádiz. Nesse mesmo ano 

abandonou a Espanha e passou a residir em Londres. No ano seguinte foi para Paris, mas com 

a restauração do absolutismo espanhol e o retorno de Napoleão ao governo, em 1815, voltou a 

Londres, onde conheceu Xavier Mina e se incorporou ao plano expedicionário. Foram nesses 

anos de residência na cidade britânica que Mier estabeleceu relação próxima com Andrés Bello 

e Blanco White.518  

Segundo Ortuño Martínez, muitos hispano-americanos refugiados em Londres seguiram 

os passos do percursor Francisco de Miranda, que havia chegado em Londres em 1798 após 

sua participação na revolução francesa, e logrou apoio local para sua fracassada expedição de 

1806 na Capitania Geral da Venezuela.519. Durante a estadia de Mina na cidade, encontravam-

 
516 As cartas escritas por Servando Teresa de Mier podem ser consultadas em: MIER, La revolución y la fe. Una 
antología general... op. cit. 
517 PULIDO HERRÁEZ, B. “Estudio Preliminar”. In: MIER, La revolución y la fe. Una antologia general... op. 
cit., pp. 11-15. 
518 FERNANDO VIZCARRA, H. & PULIDO HERRÁEZ, B. “Cronología”. In: MIER, La revolución y la fe. Una 
antología general... op. cit., pp. 528; MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 93-9. 
519 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 97-6 
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se também em Londres os hispano-americanos envolvidos com os processos independentistas 

de seus respectivos territórios Carlos María Alvear e José de San Martín, ambos do Rio da 

Prata, e Bernardo O’Higgins, do Chile.520 

Outra presença de destaque foi a de Manuel Palacio Fajardo, que havia acabado de 

chegar a Londres depois de uma estadia nos Estados Unidos da América, ao lado de Pedro Gual, 

com o objetivo de conseguir auxílio para a causa independentista hispano-americana. Palacio 

decidiu ir para a Europa pois desejava conseguir levar antigos combatentes do imperador 

francês à Venezuela para lutar a favor da causa independentista, mas, ao desembarcar na França, 

ocorreu a caída do curto governo de Napoleão, havendo a restauração do trono francês pelos 

Bourbons. Com seus planos frustrados, foi para Londres, onde se juntou aos refugiados 

hispano-americanos e conheceu Mina.521 

Também chegaram na cidade londrina o basco José Francisco de Fagoada, segundo 

marquês de Apartado, seu irmão Francisco e seu primo Wenceslao de Villaurrutia. Fagoaga 

mantinha relação com diversos hispano-americanos exilados na cidade, foi um dos espanhóis 

que apoiou abertamente a independência da Nova Espanha e que, anos mais tarde, participou 

da instauração da monarquia na ex-colônia. Sua chegada recente à capital britânica trouxe 

consigo importantes informações sobre a situação do movimento insurgente novo-hispano, 

porém ainda sem o conhecimento da execução de Morelos e da dissolução do Congresso 

nacional.522 

Para os exilados hispano-americanos envolvidos nas lutas independentistas da América 

hispânica, os anos de meados da década de 1810 foram intensos e permeados de expectativas 

positivas, mesmo com a recuperação por parte dos realistas de alguns territórios insurgentes. 

Com a expectativa da aquisição de apoios particulares exteriores e com as perspectivas que se 

abriam em torno do comércio atlântico com o término da guerra entre Grã-Bretanha e Estados 

Unidos da América, o círculo envolvido na elaboração da expedição liderada por Xavier Mina 

começou a colocar seus planos em ação.523  

As notícias sobre a existência do Congresso insurgente de Chilpancingo e a elaboração 

da Constituição de Apatzingán (1814), bem como de uma base militar organizada que havia 

 
520 JIMÍNEZ CODINACH, “Estudio I. Buen español y buen americano: Xavier Mina, 1789-1817”... op. cit., pp. 
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JIMÉNEZ CODINACH, G. La Gran Bretaña y la independencia de México. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1991. 
521 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 98. 
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logrado o controle dos portos de Boquilla de Piedra e Nautla na Nova Espanha, produziram 

uma opinião favorável à independência desse território. Foi neste contexto que a expedição 

libertadora foi planejada e Xavier Mina aceitou dirigi-la. Nesse momento, a independência da 

Nova Espanha era vista como sine qua non para alcançar a independência dos outros domínios 

hispano-americanos restantes e para lograr também a própria liberdade da Espanha das mãos 

tirânicas de Fernando VII, pois, ao consumar-se a emancipação novo-hispana, haveria uma 

interrupção definitiva no envio dos recursos desse território para a metrópole, ou seja, para o 

apoio do governo de Fernando VII.524  

Mina afirmou, em uma de suas cartas, datada em 9 de setembro de 1816, em Baltimore: 

“México es el corazón del coloso y es de quien debemos procurar con más ahínco la 

independencia. He jurado morir o conseguirlo; vengo a realizar el voto de los buenos españoles 

así como de los americanos”.525 Para Jiménez Codinach, a aliança entre espanhóis, hispano-

americanos e britânicos em um projeto comum derivou diretamente da ideia do alcance e 

repercussão que poderia ter a independência da Nova Espanha em ambos lados do atlântico. 

Ademais de ser um grupo relativamente coeso em relação a defesa das liberdades, de uma 

constituição, ao respeito dos direitos cidadãos e, em alguns casos, como Mina, com tendência 

ao sistema republicano de governo. Segundo a mesma historiadora, tal posicionamento político 

não era visto com bons olhos pelo governo britânico.526 

Graças aos apoios conquistados, Mina e seus oficiais conseguiram adquirir uma fragata, 

algum armamento e uma gráfica portátil, na qual Joaquín Infante trabalharia durante a 

expedição, em 1817. O grupo expedicionário encabeçado por Mina deveria ter partido com 

cinquenta passageiros, mas acabou viajando com aproximadamente trinta pessoas, entre elas 

militares de diversas nacionalidades, alguns espanhóis que estiveram ao lado de Mina na 

proclama em Pamplona, outros italianos, britânicos, irlandeses, um alemão e outro grego. Os 

motivos para o envolvimento desses militares com o projeto eram bastantes diversos: dentre 

eles, uns aspiravam alcançar algum benefício econômico com o sucesso da expedição, outros 

queriam apenas conseguir chegar à América e de lá abandonar o projeto. Além do corpo militar, 

 
524 JIMÉNEZ CODINACH, “Estudio I. Buen español y buen americano: Xavier Mina, 1789-1817”... op. cit., pp. 
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Mina zarpou na companhia de Mier, designado como capelão da expedição, e, segundo 

Martínez, Flórez Estrada deveria ter embarcado, porém acabou renunciando a viagem.527 

O envolvimento de comerciantes particulares de diferentes nacionalidades, de políticos 

britânicos, de espanhóis e hispano-americanos e dos militares que embarcaram com Mina e os 

que ainda iriam aderir ao projeto nos Estados Unidos na expedição libertadora evidenciava uma 

diversidade em relação a intensões e interesses que escapavam ao objetivo principal de auxiliar 

o governo insurgente novo-hispano na luta contra as tropas realistas para alcançar a 

independência e, com isso, enfraquecer o governo absolutista de Fernando VII.528 

Dotado de estrutura suficiente para realizar a travessia do Atlântico, porém todavia débil 

para iniciar a expedição propriamente dita, o grupo partiu do porto de Liverpool em meados de 

maio de 1816, com destino aos Estados Unidos da América, onde aportaram primeiramente em 

Norfolk, no final de junho, e depois em Baltimore, onde atracaram a embarcação nos primeiros 

dias de julho.529 Ao chegar nos Estados Unidos da América, Mina precisou enfrentar uma série 

de imprevistos, desde o recebimento da notícia do fuzilamento de Morelos, em 1815, e da 

dissolução do Congresso insurgente, até a deserção de alguns de seus oficiais que o 

acompanharam na travessia; alguns, além de abandonarem o projeto, reportaram o que sabiam 

ao embaixador espanhol no país, Luis de Onís, que contava com uma rede de espionagem em 

diversas cidades, sobretudo em Nova Orleans.530  

Ademais, Mina lidou com a desistência de Mariano Montilla, que não prosseguiu com 

o grupo na expedição e com a falta de prometidos recursos econômicos para a aquisição de 

novos materiais por parte de comerciantes de Veracruz.531 Porém, com a ajuda do general 

Winfield Scott, amigo do futuro presidente James Monroe, que havia oferecido ajuda a Mina 

quando se conheceram na casa do Lord Holland, em Londres, e de diversos hispano-americanos 

exilados no país, entre eles Pedro Gual, Mina conseguiu recrutar aproximadamente duzentos 

militares, com os quais formou a chamada División Auxiliar de la República Mexicana, 

organizada em corpos e brigadas especializadas. Durante os meses de estadia nos Estados 

Unidos, Mier e Mina se dedicaram a buscar apoio para comprar embarcações, recrutar militares 

e estabelecer uma estratégia militar para avançar com o plano expedicionário. Em cidades como 
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Baltimore, Filadélfia, Nova York, Washington e Nova Orleans, Xavier Mina e Servando Teresa 

de Mier buscaram apoio de hispano-americanos e estadunidenses para endossar seus 

preparativos e atracar em solo novo-hispano.532  

A chegada de Mina nos Estados Unidos da América deu-se logo após o final do conflito 

entre o país e a Grã-Bretanha que teve diversos cenários, principalmente na zona fronteiriça 

com o Canadá Superior e Inferior, onde estadunidenses chegaram a ocupar temporariamente as 

cidades de York - atual Toronto - e Quebec, e como resposta os britânicos invadiram diversas 

localidades da costa leste, atacando e ocupando cidades, entre elas a capital Washington que 

foi incendiada na ocasião.533 

A expedição liderada por Mina despertou interesse, mas também bastante receio das 

autoridades do país. O cenário de relativa paz permitiu aos Estados Unidos intensificarem a 

pressão sobre as fronteiras hispânicas, que desde o início da crise espanhola, em 1808, havia 

flutuado bastante devido aos conflitos e apoios que o governo espanhol traçava com outras 

nações europeias, principalmente com os britânicos. Essas tensões derivavam principalmente 

da disputa pela Louisiana, envolvendo a compra desse territórios pelos Estados Unidos em 

1803, com surgimento imediato de conflito em torno dos limites territoriais; e das exigências 

norte-americanas a respeito de ambas as Flóridas, que se iniciaram com a ocupação da Flórida 

Ocidental, em 1810, e a pressão expansionista cada vez mais forte por parte da Flórida Oriental, 

o que aumentava consideravelmente a tensão entre ambos.534 

Esses anos que marcaram o retorno de Fernando VII ao poder foram particularmente 

confusos a respeito das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Espanha. Quando o 

embaixador espanhol Luis de Onís chegou ao país, em 1810, até o final de 1814 enfrentou sérias 

dificuldades no reconhecimento de seu cargo por parte do governo estadunidense. E mesmo 

após a dissipação de problemas a esse respeito, precisou enfrentar o governo do presidente 

James Madison sobre a recusa da devolução da Flórida Ocidental e a falta de respostas acerca 

de protestos sobre a pirataria no golfo do México.535 

O embaixador mantinha uma teia de informações na qual intercambiava informes com 

o vice-rei da Nova Espanha e com o governador da Capitania Geral de Cuba, apoiado por uma 

extensa rede de espionagem, da qual fez parte José Alvarez de Toledo, antigo deputado suplente 

nas Cortes de Cádiz por Santo Domingo. Toledo se aproximou de Mina demonstrando interesse 
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em se juntar a expedição para comunicar atualizações sobre o projeto a Onís e impedir o êxito 

da expedição.536 Em poucos meses Onís já havia notificado tanto as autoridades estadunidenses 

quanto as coloniais novo-hispanas sobre as pretensões de Mina e sua tripulação. E a partir de 

outubro o embaixador empenhou-se em seguir passo a passo os envolvidos no auxílio a 

expedição e seus desdobramentos. 

O grupo ativo e influente de insurgentes atuantes nessa época nos Estados Unidos estava 

integrado por Pedro Gual que havia viajado aos Estados Unidos em 1812, após colaborar com 

Francisco de Miranda na instalação da primeira República venezuelana. Nascido em Caracas, 

em janeiro de 1783, Gual foi diretamente influenciado por seu pai e tio, amigos de Miranda, 

que participaram ativamente na conspiração de San Blás, em 1797. Recebeu sólida educação 

formal que garantiu sua admissão na Real y Pontificia Universidad de Caracas, obtendo o grau 

de doutor em Teologia, em 1807. Nesses anos de estudante, foi aluno de Direito civil de Juan 

Germán Roscio, destacado ator no processo de independência venezuelano.537  

Em 1809, sofreu perseguição das autoridades coloniais por suas declaradas ideias 

emancipacionistas e, por conta disso, fugiu da cidade e se refugiou em Trinidad, onde exerceu 

a profissão de advogado até seu retorno, em 1810. Desde seu regresso, desempenhou a função 

de secretário confidencial de Francisco de Miranda e, a partir de abril de 1811, foi um dos três 

eleitos representantes na legislatura do distrito federal de Caracas, se tornando em pouco tempo 

síndico procurador de tal governo. Nestes anos atuou ativamente ao lado de Miranda nos 

debates da Sociedad Patriótica e foi admitido para desempenha missão diplomática nos Estados 

Unidos, porém não chegou a ocupar o cargo devido a capitulação assinada por Miranda em 

julho de 1812.538 

Assim como Bolívar e Infante, também foi para Cartagena nos anos seguinte, mas antes, 

esteve nos Estados Unidos da América. Somente após quase um ano no país se dirigiu à 

Cartagena, onde permaneceu até 1815, atuando ativamente no processo de independência, 

ocupando diversos cargos públicos até ser encarregado novamente de ir para os Estados Unidos 

para articular ajuda para seu governo. Contudo, com a caída de Cartagena em mãos realistas, 

em dezembro de 1815, Gual abortou sua missão, mas permaneceu no país passando a integrar 

um importante grupo de refugiados hispano-americanos que, desde ali, buscavam auxílio para 

a causa independentista da América hispânica.539 Nos anos subsequentes permaneceu 
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envolvido com a causa independentista hispano-americana e, em 1820, regressou a Venezuela, 

após a unificação deste território com a República da Colômbia. Ademais, foi governador de 

Santa Marta, deputado no Congresso Constituinte de 1821, Ministro das Relações Exteriores, 

até 1825, e Plenipotenciário no Congresso do Panamá.540 

Em sua instância estadunidense estabeleceu amizade com personalidades influentes no 

governo do país e se correspondeu intensamente com diversos exilados hispano-americanos. 

Segundo Martínez, foi um dos grandes impulsores da expedição liderada por Mina pautado na 

ideia de que vencer a resistência realista na Nova Espanha seria o grande primeiro passo para a 

caída do restante da América hispânica.541 

Por meio de cartas de recomendação escritas em Londres por Palacio, Pedro Gual, que 

se encontrava na Filadélfia no momento da chegada de Mina e Mier, foi para Baltimore ao 

encontro dos dois e os introduziu rapidamente ao círculo de hispano-americanos refugiados, 

diplomáticos e a comerciantes estadunidenses, todos empenhados de alguma maneira na 

liberação das colônias espanholas na América. Antes mesmo da chegada de Mina esse grupo 

estava envolvido na estratégia do domínio de algum porto novo-hispano para canalizar ajuda 

aos insurgentes e fazer prosperar o comércio entre ambos.542 

Mina e Mier permaneceram em Baltimore com Gual durante a primeira quinzena do 

mês de julho. Depois Mina seguiu para Washington e Nova York em busca de novos apoios. 

Em Nova York se encontrou com o general Scott, que o ajudou no recrutamento de militares 

norte-americanos. Gual, desde Baltimore, e Scoot, desde Nova York, formaram os dois pilares 

fundamentais para montagem da expedição durante a permanência nos Estados Unidos.543 

Nessa época, Nova Orleans, Baltimore e Filadélfia eram consideradas núcleos de 

refúgio de hispano-americanos envolvidos com os processos de independência da América 

hispânica. Em Baltimore estavam Miguel de Santamaría, amigo de Mier que anos mais tarde 

seria embaixador da República colombiana no México, assim como os venezuelanos Juan 

Vicente Bolívar, irmão de Bolívar, e José Rafael Revenga, amigo de Bolívar que seria ministro 

das relações exteriores pela República da Colômbia na Grã-Bretanha anos mais tarde.544 

Em Baltimore funcionou uma importante sociedade de apoio à insurgência novo-

hispana, onde os envolvidos nos preparativos da expedição realizaram uma importante 

campanha de publicidade para atrair novos auxílios. O periódico American já noticiava em 17 
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de julho de 1816 a chegada de Mina ao país. Com a campanha em Baltimore, Mina conseguiu 

o apoio dos irmãos Dennis e Alexander Smith, entre outros comerciantes, e adquiriu uma nova 

embarcação, armas, munições, mercadorias e uma significativa quantia em dinheiro.545 

Conforme já mencionado, a comitiva de Mina trouxe consigo desde Londres uma 

imprensa portátil, a qual passou a funcionar em Baltimore pelas mãos de Samuel Bangs, jovem 

impressor de Boston que conheceu Mier e se uniu ao grupo quando este esteve na cidade. A 

primeira publicação executada em parceria com Bangs ocorreu em Galveston, em 22 de 

fevereiro de 1817, com a impressão de um manifesto produzido por Mina.546 

Samuel Bangs trabalhará ao lado de Joaquín Infante durante a expedição em terras novo-

hispanas. Não é possível afirmar em que momento da estadia da comitiva de Mina nos Estados 

Unidos Infante se juntou ao grupo. Sabemos que Infante conhecia Pedro Gual e Mariano 

Montilla, segundo afirmação de Lucas Alamán, em sua obra de meados do século XIX, Infante 

esteve com Montilla e Mina em Baltimore, em setembro de 1816, antes do embarque de Mina 

a Puerto Príncipe. Alamán sugere, inclusive, que Infante acompanhou Mina na viagem e que 

ambos estiveram com Bolívar em outubro de 1816.547 Já Carlos M. Trelles, um dos primeiros 

autores a estudar a trajetória de Infante, em sua obra de 1930, aponta que segundo um ofício do 

embaixador Onís ao vice-rei da Nova Espanha, escrito na Filadélfia em 21 de março de 1816, 

Joaquín Infante havia chegado a Nova Orleans enviado por Bolívar, porém não foi possível 

localizar tal documento.548  

Esta informação apresentada por Trelles foi utilizada pelo venezuelano Santovenia, em 

seu livro de 1959, publicado em Caracas, que pontua que Infante, desde Nova Orleans, 

participou ativamente dos preparativos da expedição.549 Outra obra que identifica Infante nos 

Estados Unidos e sua adesão à expedição é o livro já mencionado de Ortuño Martínez, dedicado 

à vida de Xavier Mina. O autor cita a presença de Infante juntamente com Gual, Montilla, 

Torres, Revenga, etc., mas não menciona sobre o momento ou ocasião de sua incorporação ao 

grupo.550     

Pensando que Pedro Gual, Mariano Montilla e Simón Bolívar estavam, juntamente com 

Infante, em Cartagena quando esta foi reconquistada pelas tropas realistas, Infante poderia ter 
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se juntado tanto a Gual e ido diretamente para os Estados Unidos ou seguido com Bolívar e 

Montilla para a Jamaica. Ou ainda ter realizado uma rota distinta para chegar aos Estados 

Unidos, mas de qualquer modo, provavelmente sua incorporação à expedição ocorreu em uma 

das três principais cidades de refúgio dos hispano-americanos: Baltimore, Nova Orleans ou 

Filadélfia.551 

Conforme mencionado em nota de rodapé na introdução do trabalho, há um mausoléu 

de uma família Infante no cemitério de Saint Louis, localizado em Nova Orleans, que há 

possibilidade de pertencer a família de Joaquín Infante. Ademais, Beatriz Bernal Gómez e José 

Ramón Fernández Álvarez mencionam que Infante possuía parentes na cidade no final do 

século XIX, o que endossa a hipótese de Infante ter residido em Nova Orleans em sua estadia 

nos Estados Unidos da América entre 1815 e 1817.552 

Na Filadélfia, onde Gual residia, juntamente com Manuel Torres, nascido em Tenerife 

e destacado impulsor das lutas independentistas hispano-americanas, José Miguel Carrera, 

defensor da independência do Chile e o recém-chegado Mariano Montillo, vindo do Haiti para 

servir de ponte de contato entre Bolívar e Mina, mobilizaram forças para angariar fundos para 

o projeto. Assim como em Baltimore, também divulgaram o projeto na imprensa local, na qual 

o periódico Aurora dedicou uma série de artigos e anúncios sobre a expedição a fim de alcançar 

apoio entre os comerciantes.553  

Após algumas viagens pelo país, o grupo decidiu enviar dois comissários para a Jamaica 

em busca de novos apoios, Mier seguiu para Nova Orleans, onde deveria se encontrar com José 

Manuel Herrera, nomeado ministro do governo insurgente da Nova Espanha; porém esse 

encontrou nunca ocorreu, pois Herrera ficou sem recursos para seguir viagem e formalizar 

novas alianças para a luta insurgente e precisou regressar rapidamente. Na cidade, Mier 

encontrou o comodoro Luis Aury, conhecido marinheiro de origem francesa que serviu à causa 

insurgente em Cartagena das Índias e acompanhou Bolívar até o Haiti, que havia prometido 

auxiliar na expedição.554  

Nesse interim, Mina foi para Puerto Príncipe buscar auxílio do presidente Petión e de 

Simón Bolívar e encontrar alguns insurgentes enviados pelo governo insurgente novo-hispano 

 
551 BERNAL GÓMEZ, “El primer proyecto de Constitución independentista para Cuba”... op. cit., pp. 67; 
FERNÁNDEZ ALVARÉZ, Inicios del independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810… op. cit., 
186-7; ST. LOUIS OWNERSHIP RECORDS. Infante, J. Record number: 1873.      
552 BERNAL GÓMEZ, “El primer proyecto de Constitución independentista para Cuba”... op. cit., pp. 67; 
FERNÁNDEZ ALVARÉZ, Inicios del independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810… op. cit, 
pp. 186. 
553 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 147 e 156; _____, “Xavier Mina en 
los Estados Unidos (1816)”... op. cit., pp.186. 
554 ORTUÑO MARTÍNEZ, “Xavier Mina en los Estados Unidos (1816)”... op. cit., pp. 188. 



 171 

para traçar de maneira mais precisa o desembarque da expedição no território. No final de 

setembro, Mina embarcou para Puerto Príncipe, no Haiti, onde chegou em 12 de outubro. No 

dia seguinte encontrou com Bolívar e juntos viajaram para Los Cayos, onde Bolívar mantinha 

um quartel general. Mina tentou convencer Bolívar a se juntar ao projeto, mas este recusou a 

oferta e ofereceu em torno de cinquentas homens como auxílio para a expedição, número 

inferior a expectativa de Mina. E a ajuda do general Petión, presidente na República do Haiti, 

foi por meio de vestimentas para o corpo militar que Mina estava montando.555 

Bolívar havia buscado refúgio na Jamaica, após seus fracassos no território da Nova 

Granada, onde publicou sua famosa Carta da Jamaica, em 1815. No ano seguinte seguiu para a 

República do Haiti, juntando-se ao general Petión, quando soube da chegada de Mina aos 

Estados Unidos e fez contato com ele.556  

Depois de quase um mês de viagem, Mina regressou para os Estados Unidos e atracou 

no porto de Galveston para organizar os preparativos finais da expedição. Como não havia 

encontrado os insurgentes novo-hispanos que esperava, mudou de estratégia e começou a 

considerar desembarcar em Soto la Marina ao invés de Boquilla de Piedra, porto que os 

insurgentes estavam utilizando há alguns meses para receber mercadorias. A ideia inicial era 

desembarcar em Boquilla, depois tomar os portos de Tampico e Veracruz, duas grandes cidades 

da costa do golfo do México, e investir na conquista da capital do vice-reino. Foi essa mudança 

de porto que garantiu o sucesso do desembarque da expedição, pois as autoridades realistas os 

esperavam em Boquilla por conta dos informes elaborados pelo embaixador Onís sobre a 

expedição.557 

A partir de janeiro de 1817 já estavam todos reunidos novamente em Galveston para 

prosseguir com os planos. Até abril, momento de zarpar para Nova Espanha, Mina aproveitou 

para organizar seus regimentos e estruturar seu plano. Nesse momento, pela primeira vez, 

recebeu notícias do movimento insurgente novo-hispano por meio de uma carta de Guadalupe 

Victoria que afirmava ter mobilizado um contingente militar para receber a expedição e ajudar 

na chegada as terras novo-hispanas.558 Mina ainda fez uma última viagem a Nova Orleans para 

entrar em contato com a associação de comerciantes da cidade, deixando sua comitiva a cargo 

de Mariano Montilla. Nessa viagem, Mina adquiriu duas novas embarcações e decidiu de fato 

o desembarque em Soto de la Marina, pois soube da captura definitiva de Boquilla de Piedra 
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pelos realistas e da ocupação pelos mesmos da cidade de Altamira, próxima ao porto de 

Tampico.559 

A frota liderada por Xavier Mina se lançou ao mar em 17 de abril de 1817, composta 

por cinco embarcações e com uma tripulação de aproximadamente trezentas pessoas, dentre as 

quais Joaquín Infante. Segundo William Davis Robinson – que em seu diário de 1820 inclui 

um relato sobre a expedição - a comitiva ficou conhecida como “os trezentos homens de 

Mina”.560 Em seu diário, Robinson faz uma rápida menção a Infante como editor do Boletín da 

expedição. 

Assim como a tripulação que aderiu à expedição em Londres, os sujeitos que se juntaram 

à Mina nos Estados Unidos também apresentaram distintas motivações: muitos viam na 

empreitada uma boa oportunidade para prosperar economicamente, outros acreditavam na 

causa defendida e ainda alguns aproveitaram para sair do país por motivos de pendências 

pessoais. Assim, encerrava a estadia de nove meses nos Estados Unidos de Mina e seus 

tripulantes, estância marcada por intensas atividades dos envolvidos para angariar embarcações, 

dinheiro, armas, mercadorias e voluntários. Mina e sua tripulação adentraram no rio Soto la 

Marina e desembarcaram em território novo-hispano no final de abril de 1817. 

Quando chegaram a terras novo-hispanas, o movimento insurgente estava enfraquecido. 

No decorrer dos primeiros anos, a causa insurgente foi se expandindo pelos territórios novo-

hispanos e à medida em que as investidas foram bem sucedidas, as autoridades rendidas iam 

sendo substituídas por outras envolvidas na causa independentista. Porém, após o regresso de 

Fernando VII ao trono, o envio de tropas espanholas ao continente americano para conter as 

convulsões políticas, colaborou para o enfraquecimento do movimento. Morelos havia sido 

fuzilado em 1815, e os insurgentes já vinham enfrentando dificuldades internas, principalmente 

devido à fragmentação dos grupos, falta de comunicação e coesão e divergência entre os 

próprios líderes sobre diretrizes de gestão política do movimento.561 

O desembarque ocorreu no dia 21 de abril de 1817, em Soto la Marina, e em seguida já 

deram início a construção de um forte. Mier foi titulado bispo e capelão da expedição e Infante 

publicou sua Canción Patriótica para comemorar o desembarque: 
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Acabad, mexicanos, 
de romper las cadenas 
con que infames tiranos 
redoblan vuestras penas. 
 
De tierras diferentes 
venimos a ayudaros 
a defender, valientes, 
derechos los más caros. 
 
En vuestra insurrección 
todo republicano 
toma gustoso acción, 
quiere daros la mano. 
 
Mina está a la cabeza 
de un cuerpo auxiliador: 
él guiará vuestra empresa 
al colmo del horror.  
 
...Venid, pues, mexicanos, 
a vuestros batallones; 
seamos todos hermanos 
bajo iguales pendones. 
 
...Abajo los partidos 
y toda vil pasión: 
estamos siempre unidos 
formaremos nación. 
 
Independencia, gloria, 
religión, libertad: 
grábense en nuestra historia 
por uma eternidade...562 

 

Joaquín Infante convocava os novo-hispanos a se juntarem ao exército libertador de 

Mina. Tanto a canção de Infante quanto as proclamas de Mina foram chamamentos para a 

população a fim de promover a incorporação destes ao exército expedicionário e a causa 

insurgente. O frade novo hispano Mier também publicou uma espécie de manifesto, no mesmo 

tom das outras publicações da expedição: 

 
por eso he venido acompañando al célebre General Dn Xavier de Mina, 
que fue de los mas distinguidos defensores de su patria contra Napoleón... 
Mina he creido que la mejor manera de arruinar al tirano (Fernando VII) y 
libertar á España, es libertar la América. 
Americanos! No perdáis la ocasión, ahora es el tiempo de correr á las 
armas, echar fuera los Gachupines que os fueren contrários y separarnos 
para siempre de la madrasta España, cuyo gobierno há sido, es y será 

 
562 Apud: ZAMORA, J. C. Constituciones Políticas en América. La Habana: Cultural, 2 tomos, 1942, pp. 984-986. 
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siempre tirano para nosotros por la distancia y la contradiccion de sus 
intereses con los nuestros.563 
 

Antes do grupo chegar a Nova Espanha, os exércitos realistas empreenderam uma 

espécie de campanha para tentar coibir a adesão dos habitantes da região, e estes, em sua 

maioria seguiram as instruções realistas. O grupo expedicionário foi, aos poucos, consolidando 

sua posição em Soto la Marina e dando seguimento a construção do forte. Mina deixou a cidade 

um mês após sua chegada para encontrar Guadalupe Victoria e conseguir forças suficientes para 

montar um corpo militar capaz de tomar as praças importantes da região.564  

Mier e Infante ficaram em Soto la Marina e, logo após a ida de Mina, as tropas realistas 

começaram a assediar o local. Em menos de um mês, em 15 de junho, conseguiram um acordo 

de capitulação dos expedicionários. Foi nesta ocasião que Mier e Infante foram presos e, 

posteriormente, Mier foi enviado para a cadeia da Inquisición, na cidade do México.565 Na 

documentação sobre Infante não há registro sobre tal detenção nem tampouco sobre se algum 

processo foi aberto. 

Mina foi preso em outubro no forte de Xauxilla, localizado no centro de um lago 

chamado Zacapo, em um amplo terreno na região de Michoacán. Entre a morte de Morelos, em 

dezembro de 1815, e chegada da expedição de Mina na costa novo-hispana haviam 

transcorridos praticamente dois anos, tempo em que diversos acontecimento começaram a 

enfraquecer significativamente o movimento insurgente novo-hispano, principalmente com a 

dissolução do Congresso de Chilpancingo, dispersão de diversos líderes do momentos e com a 

chegada do novo vice-rei, Juan José Ruiz de Apocada, que deu início a uma política de 

apaziguamento.566 No final de novembro Mina foi executado. 

Não sabemos exatamente o que ocorreu com Infante após sua prisão em Soto la Marina. 

Mier, em uma carta para Pedro Gual, escrita na Filadélfia, em 21 de setembro de 1821, 

comentou: el doctor Infante que está en Puerto Rico”.567 Sabemos com precisão que em 1820 

Infante estava em Cádiz, após ter sido libertado do presídio em Ceuta, na África, solicitando ao 

governo permissão para regressar a Havana. Pouco se conhece sobre a participação de Infante 

na expedição liderada por Xavier Mina e a documentação sobre tal empreitada, disponível no 

Arquivo General de la Nación do México, e que foi possível verificar, não há referência alguma 

sobre a participação de Joaquín Infante. Outro ponto é que, curiosamente, na documentação do 

 
563 ORTUÑO MARTÍNEZ, Xavier Mina. Fronteras de libertad... op. cit., pp. 221. 
564 Ibidem., pp. 219. 
565 Ibidem., pp. 265-9. 
566 Ibidem., pp. 345 
567 MIER, La revolución y la fe. Una antología general... op. cit., pp. 1384-5. 
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Conselho das Índias, acerca das prisões de Infante, processos, solicitações de passaporte, etc., 

não há menção sobre a implicação dele na expedição libertadora da Nova Espanha. 

 

 

2.5 Joaquín Infante em Cádiz  

 

Em 1820 Infante foi compreendido numa Real Ordem de março que o colocou em 

liberdade em Ceuta, na África. Assim que conquistou sua liberdade foi para a cidade portuária 

de Cádiz solicitar passaporte e permissão para regressar a Havana. Mas o advogado hispano-

cubano encontrou dificuldades para conseguir autorização para voltar à ilha, pois entre os anos 

de 1820 e 1821, constam uma série de pedidos seus para o governo de Cádiz autorizar a 

realização de sua viagem de retorno.568 Em uma das solicitações, Infante redigiu o próprio 

pedido de 20 de novembro de 1821: 

 
Puesto en libertad, y obtenido pasaporte para donde mi acomodara por el 
Gobernador de Ceuta con dictamen de su anistia, en virtud del Real 
Decreto de 8 de Marzo ultimo, mediante á estimarse dimanada de 
opiniones políticas mi detencion ali; se me ha negado al mismo pasaporte 
para la Habana mi domicilio, por este juez de arribadas, en virtud de una 
real orden de 3 de Julio inmediato, en que clasificandose los enviados aqui 
por los jefes de America con motivo de la insurreccion, solo autoriza 
respeto de los que conversaciones ó gestiones sospechosas hubieren 
prestado causa al envio.569         

 

Ele fez uma defesa a respeito de seu pedido de regresso ter sido negado argumentando 

que esteve preso devido apenas a opiniões políticas e que teria direito à anistia por meio da 

nova Real Ordem de março. Sua argumentação baseou-se na contestação de que seu 

enquadramento por “motivo de la insurreccion” havia sido compreendido em outro decreto, 

afirmando que desta vez recaia sobre ele apenas o motivo de “conversaciones ó gestiones 

sospechosas”. Infante provavelmente sabia que seu pedido havia sido indeferido pelo 

conhecimento das autoridades espanholas a respeito de “intentada sublebación en 1810”, da 

qual ele havia sido absolvido.570 Sua defesa se apoiou no direito a anistia, pois ele afirmava que 

sua prisão em Ceuta se deveu somente a opiniões políticas. 

 
568 AGI, Fondo Ultramar, legajo, 339, Documento 136 – “Joaquín Infante”, fecha: 1820. 
569 Ibidem. 
570 Ibidem. 
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É curioso, pois em nenhum documento de seu expediente há menção de seu 

envolvimento na expedição libertadora da Nova Espanha. Não foi possível averiguar porque o 

governo de Cádiz não soube do envolvimento de Infante na expedição realizada em 1817, fato 

que o advogado hispano-cubano usou totalmente a seu favor. Outro ponto importante é que 

Infante recorreu à instauração do novo governo constitucional na Espanha e a adoção de novas 

diretrizes políticas para ajudar em sua defesa e, em 19 de novembro de 1821, anexou uma carta 

em seu pedido: 

 
No puede darse mayor mezquindad en un regimen liberal, y semejante 
autorizacion puede mui bien considerarse como ilusoria; por que ? quien 
había sido enviado por frioleras tales como conversar y ser sospechoso?; 
Que poco se aviene esta medida con las ideas benéficas de las Cortes, 
donde se ha propuesto ya anministia en fabor de los amerianos dissidentes? 
Esto sube de punto, si se reflecciona que un pasaporte es una formalidad 
insignificativa, que solo sierve de escudo a los perversos; pues la garantia 
del hombre de bien es su propia conducta, á la que pone trabas ese 
requisito... Lo que me toca es esponer, que parece que se me ha dado la 
libertad para que parezca, por que yo no tengo aqui recurso alguno de que 
subsistir; y cuando debia volver a mi hogar y descansar de una perseccion 
cruel que he sufrido por opiniones o hechos consiguientes à ellos, se me 
retiene en la miseria, no menos cruel que las prisiones y la muerte misma. 
Para remedio, pues, de tan urgente como terrible mal acudo a la 
generosidad de las Cortes. 
Suplicando se dignen concederme una gracia capaz de facilitar mi pronta 
restitucion al suelo patrio en los terminos que estimen mas aseguibles, 
contando con la gratitud de un hombre sensible al beneficio.  
Cádiz, 11 de agosto de 1820, Don Dr. Joaquín Infante.571 

 

Infante mobilizou a volta do regime constitucional na Espanha e, com isso, a ideia de 

uma série de direitos individuais plasmada pela volta da Constituição de 1812, para ajudar em 

sua defesa. Nesse momento, o contexto peninsular havia se modificado e o rei Fernando VII, 

em março de 1820, se viu obrigado a promulgar novamente a Constituição de Cádiz e a 

convocar as Cortes, reativando o princípio de soberania nacional que constituía o fundamento 

do sistema político restabelecido, destituindo outra vez o modelo absolutista. 

Mesmo após a restauração da monarquia absolutista em 1814, a Espanha continuou 

enfrentando um cenário de grandes dificuldades. Além dos enormes gastos com as guerras 

travadas nos territórios americanos para combater os movimentos independentistas e, como 

consequência disso, a suspensão do envio de grande parte das somas que eram injetadas na 

economia metropolitana, havia um descontentamento geral da população espanhola devido, 

principalmente, a debilidade econômica em que o país se encontrava e a ineficácia da 

 
571 Ibidem. 
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administração real diante da situação. Além disso, existia a resistência de uma parcela de 

espanhóis que se opunha a anulação da Constituição e do reestabelecimento da monarquia 

absolutista desde 1814.572 

Entre os anos de 1814 e 1819 produziu-se uma série de conspirações e insurreições 

contra o governo que fracassaram, porém no começo de janeiro de 1820, o pronunciamento do 

tenente coronel Rafael Riego, em San Juan, na região da Andaluzia, evidenciou de vez a 

debilidade do governo absolutista espanhol por meio do levantamento de um exército 

insatisfeito com as políticas de Fernando VII. Riego percorreu os principais cidades da região 

proclamando novamente a Constituição de 1812 e incitando a instalação de novas Juntas, 

mesmo mecanismo político utilizado para a resistência e recomposição política de 1808 frente 

a ocupação francesa do território e a ausência real, e nos primeiros meses de 1820 diversas 

regiões se levantaram contra o governo absolutista, formaram Juntas e proclamaram a 

Constituição de 1812.573 

O pronunciamento de Riego e sua defesa do regime constitucional ia exatamente ao 

encontro dos interesses de uma camada da burguesia comercial e intelectual do país que 

aspirava mudanças que passavam pela volta do sistema constitucional e, com os acontecimentos 

de San Juan em 1820, procurou apoio da população em geral, sem deixar de buscar tentar 

controlar o processo. Essa parcela juntamente com o apoio dos militares conduziu as primeiras 

manifestações favoráveis produzidas, majoritariamente, nos centros urbanos do país e em 

algumas delas, inclusive, se constituíram grupos de milícias cívicas para sua defesa.574 

Quanto à oposição ao movimento, esta ocorreu principalmente nas regiões interioranas 

e no norte do país. Curiosamente no sul esse foi o caso de Cádiz, uma das últimas cidades a se 

pronunciar a favor do movimento, tendo no princípio apresentado resistência armada contra os 

manifestantes que aspiravam proclamar a Constituição. Porém, com a ampliação do movimento 

por diversas regiões da Espanha e com o apoio da guarnição de Madrid, Fernando VII não foi 

capaz de conter seu avanço e no início de março, com a instalação de uma Junta de governo 

provisória na cidade, de caráter consultivo, jurou novamente a Constituição de 1812 e convocou 

as Cortes.575 

O retorno de princípios políticos inovadores para a época, como o sistema 

representativo, o estado de direito, a divisão de poderes, a limitação do poder do rei, o direito 

 
572 PRADA, A. M. “Las juntas durante el trienio liberal”. Hispania. LVII/1, n. 195, 1997, pp. 148-50. 
573 Ibidem., pp. 148-52 e 159-66. 
574 Ibidem., pp. 150, 163 e 169. 
575 SUANZES-CARPEGNA, J. V. “El primer constitucionalismo español y portugués (un estudio comparado)”. 
Historia Constitucional. n, 13, 2012, pp. 107. 



 178 

de representação política, direitos individuais e de imprensa, por exemplo, introduzidos 

primeiramente pela proclamação da Constituição em 1812, foram novamente invocados, 

convertendo o momento numa nova tentativa para consolidar o processo que havia se iniciado 

em Cádiz anos antes.576  

Pouco a pouco houve a restauração das instituições que haviam sido dissolvidas em 

1814 e se restabeleceu novamente a legalidade constitucional. Mas, se nesse primeiro momento 

buscou-se resgatar as premissas do regime constitucional, no final do mesmo ano a hostilidade 

do rei diante do novo governo, adotando medidas restritivas para este, já rascunhava uma reação 

frente ao novo sistema, que nos próximos dois anos enfrentaria uma série de movimentos 

contestatórios e a favor do absolutismo.577 

Os três anos nos quais durou a experiência constitucional foram marcados por uma nova 

organização político-jurídica acompanhada de tentativas de mudanças socioeconômicas 

permeadas por confrontações internas e ameaças intervencionistas das potências europeias 

absolutistas. Após a abertura das Cortes em julho de 1820, em menos de seis meses do triunfo 

da instauração do novo regime, já começaram os enfrentamentos entre os denominados liberais 

moderados e exaltados, e entre estes e os absolutistas, compondo um jogo no qual operavam 

diversas forças.578 

Ao longo das primeiras décadas do século XIX, liberal e liberalismo compreenderam 

um complexo processo semântico que atribuiu distintos significados políticos a esses 

substantivos. Eram noções nebulosas que estavam em plena construção, e começavam a se 

desenhar como uma identidade política para alguns grupos que utilizavam certo tipo de discurso 

político articulado a ideias chaves como liberdade, igualdade, soberania nacional, reforma, 

constituição, representação, opinião pública, que foram identificados como liberais nas Cortes 

de Cádiz, a partir de 1810, e acabaram denominando a si mesmos assim.579 Mesmo 

anteriormente existindo o emprego da palavra liberal no sentindo político na Europa, foi no 

 
576 PRADA, A. M. “En torno al Trienio Constitucional (1820-1823)”. Rubrica Contemporanea. Dossier A raíz de 
Cádiz. vol 1, n. 1, 2012, pp. 31 e 34. 
577 PRADA, “Las juntas durante el trienio liberal”... op. cit., pp. 173; SUANZES-CARPEGNA, “El primer 
constitucionalismo español y portugués (un estudio comparado)”... op. cit., 107-8 
578 PRADA, “En torno al Trienio Constitucional (1820-1823)”... op. cit., pp. 34-5; FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 
J. “Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. La forja de un concepto y la criación de una identidad política”. 
Revista de Estudios Políticos (nueva época). Madrid, n. 124, diciembre, 2006, pp. 131-3. 
579 Liberalismo foi um termo utilizado na Espanha a partir de 1811, e seu uso de maneira mais recorrente na Europa 
só ocorreu a partir da década de 1830, sendo seu significado não apenas referência para uma corrente política 
específica em oposição a reacão, sobretudo nesse momento, mas como uma atitude espiritual que rapidamente 
pretendeu englobar toda a política moderna europeia e inclusive ocidental. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 
“Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. La forja de un concepto y la criación de una identidad política”... 
op. cit., pp. 135. 
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processo das Cortes de Cádiz e da promulgação da Constituição espanhola em 1812, que esse 

substantivo foi pela primeira vez utilizado para se referir a um partido ou a um grupo de opinião, 

o que passou depois a acontecer em outras cidades peninsulares e americanas. O que se cunhará 

será a denominação partido liberal como não apenas referência partidária coletiva, mas também 

estará estreitamente ligada a referência discursiva e partidária. Conforme afirma Javier 

Fernández Sebastián, com os antagonismos envolvendo essa conceitualização, difundida pela 

liberdade de imprensa e seu intenso processo de politização social entre 1810 e 1814, os liberais 

começaram a perceberem a si mesmos como um coletivo político e ideológico com forte 

unidade de ação. E com a interrupção do regime constitucional e o retorno de Fernando VII ao 

poder, a imprensa absolutista adotou uma linguagem de caráter bastante beligerante para 

desqualificar os denominados liberais.580 

Tais mudanças implicaram numa fragmentação do conceito liberalismo, devido ao 

próprio processo de desenvolvimento do liberalismo espanhol, em uma tendência denominada 

moderada e outra exaltada ou radical. Ambas se afirmavam como depositárias do liberalismo, 

mas com essa divisão surgiu a ideia de existência de dois liberalismos, comumente tratada de 

maneira polarizada como um sendo verdadeiro e o outro falso ou um bom e o outro ruim, 

discurso comum na imprensa espanhola nesse período no qual ambos se proclamavam como 

liberais.581 

A existência dessa fragmentação entre os próprios defensores do regime e da forte 

oposição dos contrários a ele fez do caminho empreendido pelo novo governo algo difícil de 

ser sustentado. O grupo conhecido como exaltados defendeu o restabelecimento integral do 

programa das Cortes de Cádiz e a ampliação da base social das novas instituições, referindo-se 

as populações urbanas, para tentar liquidar a separação entre o poder político e o poder social. 

Já os moderados defendiam a busca por um entendimento entre as forças do Antigo Regime e 

as da nova ordem liberal pautados no escasso apoio popular com que podia contar o novo 

Estado constitucional.582 Soluções distintas para um problema comum, e que, como pontua 

Prada, além de ser um dos maiores problemas do novo governo foi também um dos maiores 

motivos de seu fracasso três anos depois, não conseguir abranger a maioria da população urbana 

e rural do país nessa nova cultura política em construção.583 

 
580 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, “Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. La forja de un concepto y la 
criación de una identidad política”... op. cit., pp. 133, 138-9 e 142. 
581 Ibidem. , pp. 157-8. 
582 SUANZES-CARPEGNA, “El primer constitucionalismo español y portugués (un estudio comparado)”... op. 
cit., pp. 107. 
583 PRADA, “En torno al Trienio Constitucional (1820-1823)”... op. cit., pp. 35-7 e 43. 
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Com a promulgação da Constituição, um cenário de maior liberdade de opinião se 

instaurou novamente na Espanha, o que ampliou significativamente a produção de escritos de 

caráter político e de opinião. Os espaços públicos de discussão política do mundo ocidental já 

dispunham de um significativo arcabouço de novas reflexões sobre temas como gestão política 

e sistema colonial, que ofereciam aos coevos grande suporte intelectual para elaboração de 

visões de mundo e prognósticos.584 Foi nesta ambiência que Infante publicou, em 1820, na 

cidade de Cádiz, a Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América, a qual 

trouxe consigo expectativas criadas em torno do novo regime espanhol, defendendo mais uma 

vez a separação da América e Espanha como algo legítimo e “urgentíssimo”. A Solución de 

Infante defende a independência da América hispânica estruturada em dois argumentos: as 

Razones Filosóficas e Razones Políticas, pautadas em argumentos bastante comuns à época, 

conforme veremos adiante.585 

Desde o período anterior a restauração absolutista, marcado pela guerra contra os 

franceses e, principalmente, a partir do decreto de novembro de 1810, instituído pelas Cortes 

de Cádiz que autorizava a publicação de qualquer impresso sem sofrer algum tipo de censura 

prévia, a imprensa se converteu em um dos principais veículos de informação e publicização 

de opiniões, fazendo circular folhas volantes, panfletos, folhetins, periódicos, etc., ou seja, um 

conjunto significativo de materiais que, além de ser lido era também discutido e difundido por 

meio da oralidade.586  

Nesses anos, ampliou-se significativamente esse tipo de produção e sua circulação, 

possibilitando não somente a aparição de novas iniciativas nesse sentido, como também a 

ampliação de temas abordados e o surgimento de uma opinião inserida no debate público da 

época, marcando o aparecimento de uma imprensa com matizes políticos e a conformação de 

opiniões debatidas nos espaços públicos.587 Portanto, a circulação de informações, a liberdade 

 
584 Essa questão foi muito bem trabalhada nos artigos: MOREL, M. “O caminho incerto das Luzes francesas: o 
abade De Pradt e a Independência brasileira”. Almanack Braziliense. São Paulo, n. 13, pp. 112-129; PIMENTA, 
“De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da ideia de emancipação da América e sua leitura no 
Brasil”... op. cit., pp. 89-99 e VENTURA, R. “Leituras de Raynal e a ilustração na América Latina”. Estudos 
Avançados. São Paulo, vol, 2, n. 3, setembro/dezembro, 1988, pp. 40-51.  
585 INFANTE, J. “Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América”. Imprenta de Roquero, 
año 1820. In: SANTOVENIA, Estudio Preliminar… op. cit., pp.111-126. FUENTES, J. F. “Estructura de la prensa 
española en el Trienio Liberal: Difusión y tendencias”. Trienio, n. 24, 1994, pp. 165-196; GIL NOVALES, A., 
“La prensa en el Trienio liberal (1820-1823)”… op. cit., pp. 201-206; GUERRA, & LEMPÉRIÈRE, Los espacios 
públicos en Iberoamerica: ambiguidades y problemas. Siglos XVIII-XIX… op. cit. 
586 GUERRA, & LEMPÉRIÈRE, Los espacios públicos en Iberoamerica: ambiguidades y problemas. Siglos 
XVIII-XIX… op. cit. 
587 SÁNCHEZ HITA, B. “La prensa en Cádiz durante la Guerra de la Independencia: corpus y propuesta de 
periodización”. In: RAMOS SANTANA, A. (coord). Lecturas sobre 1812. Cádiz: Ayuntamiento de Cádiz, 2007, 
pp. 264. 
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de imprensa e a própria instabilidade do contexto político foram aspectos essências que 

colaboraram para a configuração de uma opinião de cunho público nesse período. E com a volta 

da Constituição de 1812 e seu decreto 371 sobre a liberdade de imprensa, outra vez, a partir de 

1820, se intensificou a produção de materiais de cunho explicitamente políticos, escritos que 

para além do caráter informativo possuíam diversos objetivos, entre eles o de persuadir seus 

leitores por meio de opiniões publicadas.588 

 

 

2.6 Joaquín Infante no já independente México e na República da Colômbia 

 

Joaquín Infante chegou ao México entre o final de 1822 e início de 1823, quando este 

território já havia declarado sua independência. No início da década de 1820, o 

restabelecimento do constitucionalismo espanhol não encontrou eco nos grupos políticos mais 

tradicionais, mas abriu uma nova margem de defesa, agora nas Cortes instaladas em Madrid, 

para os partidários do autogoverno. Porém, como ocorrido em 1812, a questão de maior 

representação aos americanos ou o favorecimento a instituições coloniais de caráter mais 

autônomo foi novamente recusada. Isso não significou a ausência de profundas mudanças 

políticas no curto tempo do retorno do constitucionalismo até a declaração de independência na 

Nova Espanha.589  

Pelo contrário, nesse breve período, entre 1820 e 1821, com o retorno das Cortes 

constitucionais e da promulgação da Constituição de 1812, as colônias hispano-americanas 

passaram a contar com os ayuntamientos constitucionais, instâncias de caráter municipal de 

representação política que representaram meios privilegiados de canalizar a demandas dos 

habitantes a fim de fomentar o desenvolvimento econômico regional e local, de aplicar as 

ordens dos órgãos coloniais de esferas mais amplas e, principalmente, que incentivavam a 

participação dos vecinos no governo. Anteriormente a isso, a Nova Espanha possuía menos de 

quarenta cabildos urbanos e a partir dessa ordenança elevou-se para mais de mil e quinhentos 

o número de ayuntamientos espalhados pelos Vice-reino, promovendo uma proliferação 

 
588 GUERRA, & LEMPÉRIÈRE, Los espacios públicos en Iberoamerica: ambiguidades y problemas. Siglos 
XVIII-XIX… op. cit., pp. 232. 
589 ANNA, T. “Voto, tierra y soberanía. Cádiz y los orígenes del municipalismo mexicano”. In: GUERRA, F-X. 
Revoluciones hispânicas: independencias americanas y liberalismo español. Madrid: Universidad Complutense, 
1995; ANNINO, A. “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”. In: ____. (coord.). 
Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1995; 
GARRIDA, C. “Orden Juridíco e independencia política: Nova España, 1808-1821”. In: ANNINO, A. (coord). La 
revolución novo hispana, 1808-1821. México: Fondo de Cultura Económica, 2010. 
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impressionante dessas instituições. Assegurada pela legislação restabelecida, foi a partir destas 

instâncias que se buscou exercer as faculdades da administração pública.590 

Por outra parte, por meio dos novos ayuntamientos, os eleitores dessas vilas e povoados, 

assim como os das cidades, a partir de 1820, também passaram a eleger, dentro do sufrágio 

estabelecido, deputados locais, o que promoveu um novo tipo de processo eleitoral no qual as 

cidades-capitais deixaram de ser as únicas vozes das províncias. Assim, por meio de eleições 

indiretas para designar deputados provinciais e das Cortes pretendeu-se ampliar o espaço 

político de participação com a concessão da participação de todos os homens aptos a eleger 

eleitores das diversas cidades ou vilas o direito de intervir na designação de deputados da 

província. Se estabeleceu um novo processo eleitoral que pretendia incorporar novos atores ao 

corpo político.591 

O liberalismo gaditano colocou em marcha o processo de uma espécie de dissolução da 

hierarquia colonial com a igualação jurisdicional entre vilas, cidades e povoados, que anulava 

a subordinação das populações a partir de suas capitais. A multiplicação de ayuntamientos 

constitucionais e as eleições indiretas que impactavam as deputações provinciais, que após 1823 

dariam lugar a congressos dos Estados, além de modificaram a estrutura administrativa 

colonial, transformaram profundamente as relações de equilíbrios de poder entre os distintos 

grupos e regiões, pois incrementaram as possibilidades de representação desses diversos 

setores.592 

Em março de 1820, o vice-rei da Nova Espanha jurou a Constituição e os decretos que 

dela emanavam fomentando uma nova prática político-eleitoral que marcou profundamente a 

vida política da Nova Espanha e, principalmente a partir de 1821, do já instituído México. Os 

novos atores políticos regionais, junto aos ayuntamientos, passaram a pressionar o 

estabelecimento de uma deputação em cada província, demanda que foi contemplada em maio 

de 1821, quando as Cortes autorizaram a criação de deputações em todas as províncias 

ultramarinas que não as tivessem.593 

Quando tal decretou foi difundido, o território que correspondia ao Vice-reino da Nova 

Espanha encontrava-se convulsionado, pois dois meses antes, Augustín de Iturbide havia 

 
590 Ibidem. 
591 ANNA, “Voto, tierra y soberanía. Cádiz y los orígenes del municipalismo mexicano”... op. cit..; ANNINO, 
“Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”... op. cit.; GARRIDA, “Orden Juridíco e 
independencia política: Nova España, 1808-1821”... op. cit.  
592 ANNINO, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”... op. cit.; FRASQUET, I. 
Las caras del águila. Del liberalismo gaditano a la república federal mexicana (1820-1824). Castellón de la Plana: 
publicaciones de la Universidad Jaume I, 2008; GARRIDA, “Orden Juridíco e independencia política: Nova 
España, 1808-1821”... op. cit.  
593 Ibidem.; Ibidem.; Ibidem. 
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proclamado o Plano de Iguala e conseguido o respaldo de grande parte dos ayuntamientos das 

províncias. O Plano instituía um império para a Nova Espanha, juntamente com as Províncias 

Internas e América Central, com a conformação de um congresso que estabelecia um governo 

monárquico mediado por uma constituição análoga ao país. Favorecia ainda a manutenção da 

religião e dos foros da Igreja e dos militares, o que promoveu grande apoio de tais setores. 

Iturbide, numa proclama que antecedeu o Plano, afirmava que sua proposta estava dirigida aos 

americanos não apenas nascidos ali, mas todos os residentes. Com intenção conciliadora de 

romper com a antiga demanda criolla de que os cargos públicos recaíssem apenas aos naturais, 

também evidenciava que a independência não diferenciava os habitantes do império por seu 

lugar de origem.594 

A proclamação da instituição de um governo monárquico por meio do Plano de Iguala 

provocou ataques por parte dos defensores do regime espanhol tanto no próprio território quanto 

na metrópole. Iturbide e seus seguidores foram acusados de não reconhecerem os esforços das 

Cortes por todos os direitos outorgados aos hispano-americanos. Com a volta do regime 

constitucional, as autoridades peninsulares acreditavam que os movimentos insurgentes na 

América cessariam, pois supunham que o objetivo principal destes era o estabelecimento de um 

regime liberal e não a independência política.595 

No final de 1820, o vice-rei havia nomeado Iturbide para negociar com os insurgentes 

do sul, especificamente com Vicente Guerrero e lograr a pacificação da região. Em pouco 

tempo, Iturbide havia alcançado seu objetivo por meio de uma negociação na qual foi garantida 

a conservação das posições militares dos insurgentes, reconhecendo graus e mando de tropas, 

o recebimento de recursos econômicos e, fundamentalmente, o pronunciamento de Iturbide 

contra o governo realista. No início de 1821, Guerrero e suas tropas se colocaram sob o 

comando de Iturbide que buscou rapidamente negociar com os ayuntamientos para lograr 

diversos tipos de aportes para a causa. Em decorrência do acordo e da adesão a causa contra o 

 
594 Tal Plano havia sido elaborado anteriormente por aqueles que acreditavam na possibilidade de obter maiores 
faculdades de autogoverno dentro do marco da monarquia espanhola. A proposta inicial do Plano de Iguala sugeria 
o estabelecimento de três entidades independentes entre si cada uma, com seu respectivo órgão representativo. 
Essas três instituições possuiriam um vice-rei cada uma e seriam constituídas pela Nova Espanha, juntamente com 
as Províncias Internas e Centro-América, por Nova Granada com Terra Firme e pelo Vice-reino do Peru com Chile 
e o Rio da Prata. Apesar de aceitar a supremacia da Constituição espanhola, tal sugestão foi recusada pelos 
deputados peninsulares que acusaram os hispano-americanos de promoverem a federalização da nação espanhola 
e sua desintegração. ÁVILA, A., ORTIZ ESCAMILLA, J., SERRANO ORTEGA, J. A. & FLORESCANO, E. 
(coord). Actores y escenarios de la independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825. México: 
FCE. Museo Soumaya. Fundación Carslo Slim, 2010, pp. 297. 
595 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit., pp. 298. 
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governo realista, as milícias foram habilitadas a nomear comandantes locais encarregados de 

resguardar a ordem, proclamar a independência e hostilizar as forças realistas.596 

Para além de uma empresa militar, o Plano de Iguala foi um projeto político. Desde o 

início da convulsão, Iturbide buscou a apoio dos altos setores do exército, mas com a recusa de 

muitos por serem peninsulares, apoiou-se em oficiais de menor patente que abandonaram seus 

chefes militares e se juntaram aos rebeldes ou aceitaram conduzir suas próprias tropas à rebelião 

e incorporarem-se ao pronunciamento. O movimento iniciado no sul da província do México 

rapidamente se estendeu por todo território, em diversas regiões a adesão ao Plano de Iguala 

foi proclamada e, com isso, surgiram novos líderes para outorgar os primeiros graus aos 

militares que deveriam comandar tropas para garantir a liberação dos territórios.597 

Ao longo dos meses seguintes, as diversas regiões foram liberadas, algumas mediantes 

negociação, outras aderiram diretamente ao movimento independentista e algumas recusaram 

o projeto, como foi o caso do porto de Veracruz, que chegou a organizar a população local para 

sustentar o governo espanhol, porém o tenente coronel Antonio López de Santa Anna  já havia 

tomado a maioria das localidades que compunha a província e rapidamente ocupou sua 

comandância geral, o que dispersou a resistência realista no porto. Veremos adiante que Infante 

trabalhou como assessor de Santa Anna em 1824. 

Um dos maiores enfrentamentos militares ocorreu em Puebla. Para capitular a capital 

da província, diversas tropas precisaram se unir e sitiar a cidade, que após uma série de batalhas 

finalmente se rendeu. Foi uma das capitulações mais longas e minuciosas. A negociação com 

Iturbide incluiu o reconhecimento da independência e o convite de Fernando VII ou um de seus 

sucessores para ocupar o cargo da monarquia instituída pelo Plano. Posteriormente, quando a 

cidade do México foi tomada, o processo estava decidido.598 

No final de agosto Iturbide e o vice-rei da Nova Espanha, Juan O’Donojú, assinaram o 

Tratado de Córdoba que declarava a independência de todo território. No mês seguinte o 

 
596 Ibidem. 
597 Iturbide ocupou o cargo de primeiro chefe, o tenente coronel Miguel Torres foi designado como chefe de Estado 
maior, o sargento Francisco Córtazar del Ferrol para mestre geral de quartel e o tenente José Benito como 
comandante de artilharia. A partir daí formaram sete divisões: a primeira a cargo de Guerrero, a segunda de José 
Antonio de Echévarri, a terceira de Pedro Ascencio Alquisiras, a quarta de Rafael Ramiro e Juan Manuel Azcárate, 
a quinta de Manuel Quilty e Felipe Codallos, a sexta de Francisco Manuel Hidalgo e José Bulnes e a sétima de 
Nicolás Bravo. ANNA, T. The Mexican Empire of Iturbide. Lincoln: University of Nebraska Press, 1990; ÁVILA, 
ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la independencia. 
Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit.; TERÁN, M. & SERRANO ORTEGA, J, A. (ed.). Las 
guerras de Independencia en la América española. México: El Colegio de Michoacán-INAH-Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002. 
598 ANNA, T. “A indepedencia do México e da América Central”. In: BETHELL, L. (org.). História da América 
Latina: Da independência a 1870. Vol, III. São Paulo: Edusp/ Imprensa Oficial do Estado, 2001. 
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exército Trigarante entrava na capital e encerrava a guerra independentista, com exceção de 

San Juan de Ulúa que ficou em poder das tropas espanholas até novembro de 1825, momento 

que a fortaleza foi entregue por estes. No dia da celebração, a figura de Augustín de Iturbide 

foi exaltada, o configurando como libertador. Em diversos periódicos que começaram a circular 

na época, o chefe do exército já era uma figura de referência como salvador da religião e da 

condução do povo a liberdade.599 

Conforme o Plano de Igual, em setembro se constituiu uma Junta governativa provisória 

que deveria convocar as eleições para reunir as Cortes constituintes do império, entre outras 

funções. Tal convocatória, a princípio, deveria seguir as diretrizes eleitorais da Constituição de 

Cádiz, mas em meio a uma série de debates acerca da proporção de representantes e de quem 

teria direito ao voto, tais diretrizes foram modificadas, ficando estabelecido a inclusão das 

castas no processo eleitoral, direito que havia sido negado pelas Cortes espanholas, e um 

representante (deputado) para cada cinquenta mil habitantes. Ademais, novos elementos foram 

introduzidos ao sistema eleitoral, compondo um sistema misto que tentava combinar elementos 

da representação territorial e de grupos de interesses (militares, eclesiásticos, advogados, 

comerciantes, etc.), esse último aspecto relacionado diretamente com uma proposta do próprio 

Iturbide. Ao final, a convocatória abandonou o princípio da representação proporcional, 

promovendo uma significativa desproporção de número de representantes pelas províncias, o 

que gerou protesto de grupos políticos das províncias mais populosas como México, Oaxaca e 

Guanajuato, que acabaram com quantidade de representantes muito similar a localidades com 

apenas cinquenta mil habitantes, por exemplo.600 

As discussões e divergências acerca da convocatória dos deputados constituintes foi o 

início das grandes dificuldades enfrentadas em 1822. Iturbide, agora como regente com amplas 

atribuições, o Conselho de Regência encarregado do poder executivo inclusive maiores do que 

terá como imperador, enfrentou diversos problemas acerca do funcionamento do governo 

nacional instalado na Cidade do México, principalmente referente aos diversos poderes 

regionais. Desde a luta insurgente iniciada em 1810, autoridades militares e civis encarregadas 

nas províncias, por todo território da Nova Espanha, assumiram muitas das atribuições 

militares, jurídicas, políticas e fiscais, o que impactou profundamente a administração exercida 

 
599 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cirt. 
600 Para os procedimentos eleitorais locais e províncias foi mantida a ordem de 1820, o que gerou no decorrer do 
processo maior consolidação institucional nas províncias, algo bem diferente do que sucederá no âmbito do 
governo nacional. ANNA, “Voto, tierra y soberanía. Cádiz y los orígenes del municipalismo mexicano”... op. cit,; 
ANNINO, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”.. op. cit.; GARRIDA, “Orden 
Juridíco e independencia política: Nova España, 1808-1821”...op. cit. 



 186 

desde a capital, pelo vice-rei, reduzindo seu controle administrativo. Somado a isso, entre os 

anos de 1820 e 1821 foram estabelecidas quatorze novas deputações provinciais que receberam 

respaldo direto de grupos econômicos e políticos locais, e, rapidamente, se converteram nos 

principais representantes e interlocutores destes frente ao governo central, agora nacional.601 

Neste cenário, Iturbide tentou ampliar as funções da esfera de seu governo em 

detrimento das deputações provinciais, argumentando que estes eram apenas órgãos 

administrativos e não legislativos, o que promoveu uma infinidade de enfrentamentos ao longo 

de 1822. Os integrantes da Regência também enfrentaram outros problemas a nível nacional, 

como a ilegalidade do Tratado de Córdoba por parte do governo espanhol, o que acarretou não 

apenas a entrada do México no cenário internacional como inimigo da Espanha, como também 

o fato de que nenhum integrante da Casa dos Bourbons, como havia sido proposto, viria 

encabeçar o império.602 

Nesse momento, os grupos favoráveis a independência, mas contrários ao rompimento 

do laço comercial com a monarquia espanhola começaram a demandar novas negociações com 

o governo peninsular. Outros grupos políticos que defendiam a adoção de um sistema 

republicano de governo, liderados por Vicente Rocafuerte e Servando Teresa de Mier, exigiam 

o exercício do caráter constituinte do Congresso e a abolição da monarquia, caracterizada 

comumente como um “governo tirânico e antiliberal”.603 

Em fevereiro de 1822, foram abertas as sessões do soberano Congresso Constituinte que 

teria breve duração. Um dos primeiros acordos dos deputados constituintes foi declarar que o 

poder Legislativo era o representante da soberania, deixando tanto o Executivo quanto o 

Judiciário como secundários. Nesse sentido, os deputados resgatavam a experiência das cortes 

espanholas de 1810, que também haviam legislado como representantes da soberania para 

reduzir as faculdades do rei, e distinta da estrutura institucional desenhada pela Constituição 

dos Estados Unidos da América de equilíbrio entre os três poderes. Assim, para o Congresso 

de 1822, a Regência era um poder secundário da soberania popular e legislou para limitar suas 

atribuições.604 

 
601 ÁVILA, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México (1808-1824)... op. cit. 
602 Ibidem. 
603 FRASQUET, I. Las caras del águila. Del liberalismo gaditano a la república federal mexicana (1820-1824)... 
op. cit. 
604 ÁVILA, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México (1808-1824)... op. cit.; 
ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit.; ÁVILA, En nombre de la nación. La 
formación del gobierno representativo en México (1808-1824)... op. cit. 
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O problema se concentrou na origem da autoridade do poder Legislativo e do Executivo. 

Em meio a posicionamentos ambíguos, ambos poderes justificavam suas ações nos princípios 

pautados pelo Plano de Iguala, mas quando decidiam romper com essas normas, afirmavam que 

o faziam em nome da nação que representavam. O aspecto central que marcou a vida política e 

institucional desse ano foram as questões entre o Congresso e Iturbide, que considerava que ele 

próprio representava a vontade popular expressa na ampla aceitação e apoio ao Plano de Iguala 

e ao Tratado de Córdoba. Para ele, ambos documentos fundaram a nação mexicana, sendo o 

poder Legislativo um dos poderes derivados destes documentos, assim, o Congresso não 

possuía a competência de organizar a sua vontade as instituições do governo da nação, pois não 

deveria ultrapassar a vontade popular expressa tanto no Plano quanto no Tratado.605 

O ponto alto, nesse sentido, foi quando o Congresso se viu obrigado a designar Iturbide 

como imperador, em 19 de maio de 1822, por meio de uma demanda vinda do exército para 

que o poder constituinte designasse o regente como imperador, o que contou com a aprovação 

de um terço dos deputados. A discussão sobre onde residia de fato a soberania popular 

incrementava-se, agora, a imposição do imperador e, com isso, as tensões aumentaram. A 

maioria dos deputados constituintes tentou ampliar as faculdades legislativas ao custo de 

atribuições tanto ao imperador, Augustín I, quanto ao Judiciário o que causou a perda de apoio 

para esses deputados de numerosos grupos políticos de todo o país.606 

Os anos entre 1821 e 1823 foram marcados pela intensa disputa entre instâncias locais, 

regionais e nacionais. Os grupos políticos dominantes, a partir de 1821, tentaram abolir muitos 

dos ayuntamientos constitucionais que haviam se multiplicado com o restabelecimento da 

Constituição espanhola, principalmente por parte dos deputados provinciais ao que se referia a 

Repúblicas de Índios que haviam se transformado em ayuntamientos. Num cenário bastante 

conturbado, as divergências ultrapassavam a Cidade do México. Houve mobilização para 

promover levantamentos republicanos por parte de diversos deputados. A principal conspiração 

ocorreu em agosto de 1822, na qual diversos deputados participaram e mais de sessenta pessoas 

foram presas. Tais acontecimentos provocaram o início de uma forte perseguição aos opositores 

por parte do governo imperial.607 

Nessa atmosfera de acentuada instabilidade, começaram a circular uma série de 

demandas em torno do funcionamento do Congresso e, em 31 de outubro, Augustín I ordenou 

 
605 Ibidem.; Ibidem.; Ibidem. 
606 ANNA, “Voto, tierra y soberanía. Cádiz y los orígenes del municipalismo mexicano”... op. cit,; ANNINO, 
“Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”.. op. cit.; GARRIDA, “Orden Juridíco e 
independencia política: Nova España, 1808-1821”...op. cit. 
607 Ibidem.; Ibidem.; Ibidem. 
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a dissolução de tal instituição. Medida que rompeu definitivamente com a frágil aliança que 

havia sido construída entre os distintos grupos políticos em torno do apoio a independência 

mexicana, inclusive que havia logrado articular o próprio Iturbide. O imperador buscou reunir 

novamente os diferentes grupos políticos através do estabelecimento de uma Junta Nacional 

Constituinte, mas sua iniciativa fracassou, como também as dos conspiradores republicanos que 

não conseguiram atrair muitos dos opositores do imperador. Em outubro de 1822, o consenso 

político havia desaparecido por completo. No final de 1822 e início de 1823, diversas 

sublevações de cunho republicano, lideras por Antonio López de Santa Anna, Nicolás Bravo e 

Vicente Guerrero implodiram pelo território exigindo a restituição do Congresso e a abdicação 

de Iturdide, o que ocorreria em março de 1823.608 

Em janeiro de 1823 Joaquin Infante estava preso na cadeia da Inquisíon, na cidade do 

México, por sua oposição contrária ao governo.609 Segundo Carlos María Bustamante, em seu 

Diario historico de México, Infante havia sido preso por uma denúncia realizada por seu 

paisano Antonio José Váldes, que havia sido deputado e era editor em diversos periódicos da 

época: 
 

Libre Dios a la Nación de constituirse bajo tales bases. En esta gavilla de 
pícaros, capitanea J. Valdés el Habanero, harto conocido por su 
inmoralidad, que le ha acarreado el epíteto de vendido al Ministerio, y que 
acaba de comunicar su iniquidad, delatando a su paisano D. Joaquín 
Infante, que gime en un socucho de la Inquisición.610 

 

Segundo Manuel Hernández González, Infante, após ser libertado, colaborou em 

diversos periódicos da época, nos quais publicou sua defesa para a adoção de uma república 

centralista para o México. Provavelmente foi a publicação do seu texto República de Anáhuac 

ou do Disertación sobre Federalismo y Centralismo, ou uma adaptação destes, os quais ele 

havia publicado em abril e junho do mesmo ano.611 Em ambos Infante realiza a defesa da adoção 

 
608 BUSTAMANTE, Cuadro histórico de la revolución mexicana comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el 
ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla... op. cit.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión 
nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 105-6. 
609 Archivo General de la Nación de México (AGN-Mex), Instituciones Gobernamentales: época moderna y 
contemporânea/ Administración Pública Federal S. XIX/ Gobernación Siglo XIX/ Movimiento Marítimo, 
Pasaportes y cartas de seguridade (129)/ Pasaporte/ Volumen 1. Título: Expediente 17, Fecha: 1823, Volumén: 
Fojas 1-3, Productores: ND, Alcance y contenido: México. Notificación del capitán general del ministro del Estado 
sobre el arresto en el edifício de la inquisición de Mariano Ortiz y Joaquín Infante. 
610 BUSTAMANTE, Cuadro histórico de la revolución mexicana comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el 
ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla... op. cit, pp. 137. 
611 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 
106. 
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de uma república centralista para o México ante as discussões acerca do sistema de governo a 

ser adotado no país após a abdicação de Augustin I, em março de 1823. 

No começo de 1824 Infante estava em Puebla, onde solicitou junto ao governo 

passaporte e uma quantia em dinheiro para ir para a Colômbia. Ao que tudo indica, ele não 

conseguiu a quantia que desejava, pois em um de seus pedidos de 12 de fevereiro, escreveu: 

“se me há maltratado de hecho, mismo en la época de Iturbide en la de ese gobierno; y ahora 

con igual objeto solo se me franquearon docentos pesos. ¿A esto conforme a un regime 

liberal?”.612 

Sabemos que em 22 de agosto de 1824, o hispano-cubano estava em Mérida, pela 

publicação do seguinte texto no suplemento do periódico El Águila Mexicana,  

 

Mérida, 21 de julio de 1824 = Habiendo declarado el A. C. en acuerdo de 
15 del mês anterior ser bastante los documentos supletórios que presento 
Dr. C. Joaquín Infante para acreditar que es profesor del derecho, y 
resultando ademais de dichos documentos haber sido recibido abogado en 
Caracas, hoy parte de la Republica de Colombia, Caracas, y haber obtenido 
el empleo de de auditor de los generales Bolivar y Mina se le admite en 
este estado el ejercicio publico de la abogacía avisando-se de esa 
resolución al ayuntamiento de esta capital para su inteligência, y por los 
papeles publicos para conocimiento de los tribunales y litigantes. = López 
de Santa Anna = Joaquín Castellanos.613   

 

Portanto, em 1824 já havia deixado a cidade do México, passado por Puebla e se 

instalado em Mérida, onde foi aceito como advogado pelo governo de Antonio López Santa 

Anna e, posteriormente, ocupou o cargo de assessor deste.614 Em maio de 1823, a Deputação 

provincial de Yucatán foi anexada a República Federal mexicana e, em abril de 1825, foi 

sancionada sua primeira Constituição, momento em que era governada pelo próprio, que havia 

sido designado como comandante militar e logo depois logrou o cargo de governador, nomeado 

pelo então presidente Guadalupe Victoria. O general Santa Anna havia participado ativamente 

 
612 AGN-Mex, Instituciones Gobernamentales: época moderna y contemporânea/ Administración Pública Federal 
S. XIX/ Gobernación Siglo XIX/ Movimiento Marítimo, Pasaportes y cartas de seguridade (129)/ Pasaporte/ 
Volumen 1. Título: Expediente 30, Fecha: 1824, Volumen: Fojas 270-278, Productor: ND, Alcance y contenido: 
México y Puebla. Solicitud de expedición de pasaporte para que salga desterrado a Colombia, Infante, Joaquín. 
613 El Águila Mexicana. 22 de agosto de 1823. Hemeroteca Nacional Digital de México. Universidad Nacional 
Autónoma de México e Biblioteca Nacional de México. 
614 Archivo General de la Nación da Colômbia (AGN-Col), Sección república, fondo funcionarios públicos, tomo 
12, f. XXXX.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... 
op. cit., pp. 106-7. 
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do Plano de Iguala e do Plano de Casa Mata, quando afirmou seu poder regional na zona do 

Caribe mexicano.615 

Provavelmente a adesão de Infante ao governo de Santa Anna se deu por conta da 

expressada aspiração do governador de liberar a Capitania Geral de Cuba do jugo espanhol 

durante seu governo. Santa Anna objetivava enviar uma tropa militar a ilha para a realização 

de uma expedição libertadora, projeto que contou com o amplo apoio dos moradores da região 

devido ao grande aporte econômico que tal conquista poderia gerar, porém não foi aprovado 

pelo governo central.616 

Parece que o advogado hispano-cubano havia sido expulso da cidade do México pelo 

poder Executivo, passando a residir no Estado de Yucatán como advogado e assessor de Santa 

Anna.617 Segundo Hernández González, Carlos Bustamante publicou em 16 de janeiro de 1826, 

uma referência a Infante na qual comenta que as atuações de Santa Anna eram pautadas no 

“dictamen de un doctor Infante, habanero, su asesor, hombre vano, insignificante, inmoral, 

lanzado de México por el Poder Ejecutivo y de antemano perseguido por Bolívar em 

Colombia”.618 Ainda segundo González, em 20 de junho de 1825, o periódico El Águila 

Mexicana reproduziu um poema burlesco sobre López Santa Anna no qual Infante é citado: 

 
Eres Antonio jefe acreditado 
Por tu valor, talento y bizarría 
Y como Libertad sólo te guía 
Eres generalmente idolatrado 
Tu nombre con placer es pronunciado 
Por tu noble carácter y osadía 
Eres patriota, te place la armonía 
Y tratas a los hombres con agrado 
Por esto te señala el Presidente 
Para mandar el cuerpo de ingenieros 
Y aplauden elección tan excelente 
Tus compatriotas y los habaneros 
Que te creen protector de desgraciados 
Y asilo de Patriotas emigrados 
(a) ¿De qué? 
(b) En el Nopalito 
(c) Libertinaje 
(d) De los Rufianes. 
(e) Por ellos. 

 
615 FLORES HERNÁNDEZ, B. & GONZÁLEZ ESPARZA, M. “Vocación y andanzas caribeñas de Antonio 
López de Santa Anna”. Anuario de Estudios Americanos. Sevilla, n. 67, 2, julio-deciembre, 2010, pp. 640-1. 
616 FLORES HERNÁNDEZ, & GONZÁLEZ ESPARZA, “Vocación y andanzas caribeñas de Antonio López de 
Santa Anna”... op. cit., pp. 644. 
617 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 
106-7. 
618 Apud: HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. 
cit., pp. 107. 
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(f) de un estúpido. 
(g) De los fandangos 
(h) A los de su juego 
(i) Por que le tiene miedo 
(j) Pudo hacerlo Sacristán. 
(k) Por antífrasis 
(1) Como el Dr. Infante. 
(m) Hombres perdidos. 
(n) De todo verbo Pícaro.619 

 

No começo de 1825, Santa Anna se dirigiu ao Campeche para tentar impedir que as 

eleições do ayuntamiento fossem vencidas por seus opositores. Porém, em agosto o cargo de 

governador passou para as mãos de José Tiburcio López Constante, depois deste ter sido eleito 

pelo Congresso da província. Com a derrota de Santa Anna, Infante foi deportado do México e 

se dirigiu a Colômbia. Em fevereiro de 1825, desde o porto de Alvarado, seguiu viagem 

juntamente com outros doze deportados.620 Alguns historiadores comentam que ele fez uma 

escala em Havana quando estava a caminho da Colômbia.621 Infante chegou à República da 

Colômbia nesse mesmo ano e enviou uma carta para Bolívar, desde Cartagena das Índias, 

comentando seu regresso. Bolívar respondeu em 2 de março de 1826: 

 
Señor Joaquín Infante: estimado amigo: he recibido con mucho gusto la 
estimable carta de Vmd. Del 15 de diciembre en que participa su regreso a 
Cartagena: y me há sido muy agradable verlo a Vmd. Restituído a su patria 
y su familia. 
Conservo por Vmd. la amistad que siempre le he professado; si puedo serle 
útil, nada me será más satisfactorio. 
Soy de Vmd. affmo. Amigo. 
Bolivar.622   

 

Nesse momento Simón Bolívar ocupava o cargo de presidente da Grã-Colômbia – 

República da Colômbia- resultado da união das antigas divisões administrativas do império 

espanhol que correspondiam ao Vice-reino da Nova Granada, a Capitania Geral da Venezuela 

e a Audiência de Quito em uma unidade política republicana centralista, com sede em Bogotá. 

Criada pela formação de uma unidade entre os dois primeiros territórios no ano de 1819, no 

 
619 Apud: HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. 
cit., pp. 110. Grifo nosso. 
620 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 
110. 
621 BERNAL GÓMEZ, “El primer proyecto de Constitución independentista para Cuba”... op. cit., pp. 64; 
FERNÁNDEZ PIETRO, “Una mirada sobre las independencias americanas: el ideário político de Joaquín Infante, 
de lo local a lo continental”... op. cit, pp. 369; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión 
nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit.,  pp. 110; 9 
622 Archivo del Libertador, Correspondencia personal. Documento 188 – Carta fechada em Magdalena, dirigida 
al Señor Joaquín Infante, correspondiendo a la carta por la que este le participaba su regreso a Cartagena.  



 192 

Congresso de Angostura, o qual previa a união dessas localidades, e eventualmente da 

Audiência de Quito, com entidades separadas sob o comando imediato de vice-presidentes 

regionais. Contudo, em 1821, no Congresso de Cúcuta, houve a adoção de um grau de 

centralização que resultou na conformação de um Estado soberano composto pelos três 

territórios, que anteriormente já haviam estado debilmente unidos entre si, sob o mando direto 

de uma administração central.623 

Em 9 de janeiro de 1826, Joaquín Infante enviou uma carta para o secretário de Interior, 

pedindo que o governo o admitisse como advogado. Nesta carta, ele recupera toda sua trajetória 

até sua chegada ao país: 

 
Yo naci independiente y republicano. Soy unos de los primitivos patriotas 
de la America española de comun patria; pues lo fué desde el año (de) diez, 
por lo cual se me persiguio en La Habana, capital de la isla de Cuba, de 
donde soy oriundo y me refugie á Venezuela. Recibi mis grados en la 
Universidad de Santo Domingo. Fui recibido abogado em Caracas a 
principios del ano 11 por la alta Corte de justicia de Venezuela. El año 12 
fui auditor de guerra y de marina de mi antiguo amigo y compañero el 
general Bolivar. Lo fui de exercito del general Mina, despues de haberse 
perdido Venezuela, y despues de haber sido lanzado de este Paiz por amigo 
del mismo general Bolivar, habiendo admitido antes en él al exercicio de 
mi profesion y pertenecer al colegio electoral que existia cuando Cartagena 
fue Estado independiente.  
Yo he sido prisionero de los españoles en America, Europa y Africa seis 
años y medio: He escrito, he hecho, he (ilegível), he padecido cuanto no es 
dable expresarse. 
En fin, (ilegível) asesor del general Santanna Comandante general y 
gobernador del Estado de Yucatán que derrocó à Iturbide y creó la 
República Mexicana, destino que acepté para procurar recursos con que 
poderme restituir a Colombia.   
... Por lo demas, yo sé trabajar en mi carrera para viver honradamiente sin 
necesidad de mendigar empleos. Si el gobierno me creye util para alguno, 
que me acomode, lo aceptaré y si nó lo renunciaré, pues aunque he ofrecido 
la continuacion de mis servicios en la República és bajo el concepto de 
hombre livre y que necesita de su bien estar y reposo. 
Joaquín Infante.624 

 

Nesse mesmo ano conquistou o cargo de juiz letrado na cidade de Mompox, próxima a 

Cartagena. A Grã-Colômbia desempenhou um papel crucial de sustentáculo da estrutura de 

guerra da libertação da América hispânica, porém vivenciou uma profunda crise econômica em 

 
623 BUSHNELL, El Regimén de Santander en la Gran Colombia... op. cit., pp. 34-5; DEAS, M. “A Venezuela, a 
Colômbia e o Equador: o primeiro meio século de independência”. In: BETHELL, L. (org.). História da América 
Latina. Da Independência a 1870. vol. III. São Paulo: Edusp, pp. 505; REINATO, J. E. Projetos de Fundação 
Nacional na América Meridional 1810-1830. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, FFLCH, 2002, pp. 
194-5. 
624 AGN-Col, Sección república, fondo funcionarios públicos, tomo 12, f. XXXX... op. cit. 
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1826, e político-administrativa acerca de sua unidade em 1830. Uma série de questões precisou 

ser enfrentada durante o processo de edificação da estrutura administrativa e estatal centralista, 

principalmente devido ao fato dos três territórios apresentarem, antes mesmo da unificação, 

complexos problemas econômicos. A própria integração gerou não apenas descontentamento 

com a centralização do poder em Bogotá, como também conduziu a diferentes tipos de 

problemas e conflitos entre as partes.625 

Foram constantes as reclamações e oposições venezuelanas ante a administração 

central, principalmente referente a ausência de possibilidade de participação mais ativa destes 

no seio da governança, agravada pela distância e dificuldade de contato entre Caracas e Bogotá. 

Muitos defendiam que com o fim das lutas independentistas e com a consagração da liberdade 

frente ao inimigo comum espanhol, a Venezuela deveria se constituir como uma nação 

independente da República colombiana.626 

Pouco depois de Infante chegar a Grã-Colômbia, em 1826, ocorreu a primeira 

mobilização consistente de desintegração do território. Foi o movimento denominado La 

cosiata ou rebelião de Valencia, a qual desencadeou um conjunto de respostas regionalistas 

devido a acusação, por parte do senado da República colombiana, de irregulares no comando 

do general venezuelano José Antonio Paéz. Com amplo apoio regional, principalmente da 

cidade de Valencia, Paéz foi proclamado comandante geral da Venezuela e questionou a 

legitimidade tanto do senado quanto da Constituição de Cúcuta, promulgada em 1821 pelo 

Congresso de Cúcuta.627 

Tal movimento se expandiu ao ponto de conduzir algumas municipalidades a 

declararem independência frente ao governo central de Bogotá. Após uma série de conflitos, 

Bolívar, nos meses finais de 1826, buscou um acordo com Páez para solucionar a questão de 

maneira mais pacífica, propondo perdão total dos rebelados em troca do reconhecimento de sua 

autoridade suprema, o que gerou amplo desconforto desde o centro do poder, em Bogotá, pela 

tolerância de Bolívar ante os acontecimentos.628 A partir de 1826, a Grã-Colômbia passaria a 

lidar com uma série de fissuras referente a integração dos territórios que a compunham, 

ocorrendo sua desintegração definitiva em 1830. 

 
625 REINATO, Projetos de Fundação Nacional na América Meridional 1810-1830... op. cit., pp. 194, 202 e 209-
10. 
626 BUSHNELL, El Regimén de Santander en la Gran Colombia... op. cit., pp. 342. 
627 REINATO, Projetos de Fundação Nacional na América Meridional 1810-1830... op. cit., pp. 212. 
628 Ibidem., pp. 212-3. 
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Foi neste contexto que Joaquin Infante, agora como funcionário público do governo 

republicano, sofreu acusação por parte do governador da província de Mompox, Manuel María 

Obregón, em 21 de maio de 1827: 

 
Sr. Secretario de Estado em el Despacho del Interior,  
...creo de mi dever poner en conocimiento del S. P. E. para el organo de V. 
S. los sentimentos y opiniones de algunos de los Ciudadanos 
principalmente si for de los empleados sobre la ocurrencias del día para 
que el Executivo este entendido y sobre segun le dice su sabiduria.     
No me contrahere en este sino a la persona del Abogado D. Joaquín Infante, 
Juez Letrado de esta Prov. el qual en varias conversaciones privadas con 
diferentes indivíduos y aun en propia presencia se ha expresado en los 
términos mas (ilegível) con respecto a los sucesos de Venezuela, 
calificandolos de legales, justos y legítimos aprobando en todo la conducta 
del Gral. Paéz en su (ilegível) y defeccion del (ilegível) Supremo y 
aplaudidas en (ilegível) las medidas adoptadas en Valencia y Caracas con 
vilipendio y (ilegível) del poder ejecutivo. Estas expreciones que ha 
vertido aunque para la naturaleza sean expreciones  de su opinion particular 
en un hombre de su representacion podria inducir a los (ilegível) a 
legitimar los escandalosos sucesos de Valencia y yo lo pongo en 
conocimiento del Goberno para su conocimiento los tres Coronel Concha, 
Francisco Froneoso, y Joaquín Vallyo y Camilo Mendonsa son testigos 
bastante conocidos ante quien ha pasado la conversacion y vertido el Dr. 
Infante los sentimientos  de su opinion que dejo espuestos.629 

 

Conforme aponta o documento, Infante havia manifestado seu apoio ao movimento de 

Valencia, liderado por Páez. A documentação referente a seus anos na Grã-Colômbia é escassa, 

não há informações adicionais sobre o caso, mas sabemos que em 18 de outubro de 1828, a 

então esposa de Infante, Micaela Salgado, alegou ao governo o não pagamento de um tributo 

de seu falecido marido por falta de recursos próprios e por este não ter deixado nenhuma 

herança.630 Portanto, Joaquín Infante faleceu entre maio de 1827 e outubro de 1828. 

 

 

 

 

 

 

 
629 AGN-Col, signatura Negocios – Judiciales: SR. 73, 2, D.21. Título: 21, Fecha inicial: 1827, fecha final: 1829. 
Grigo nosso.  
630 AGN-Col, signatura NEGOCIOS-ADMNISTR:SR. 71, 1, D. 57, agrupación: unidad documental; título: sin 
título; fecha inicial: 1827. 
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Capítulo 3 – Os escritos de Joaquín Infante 

 

Joaquín Infante publicou ao menos quatro escritos durante sua vida. O primeiro deles 

foi seu famoso Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba, que veio a luz em 1812, na 

Venezuela. Infante esteve em terras venezuelanas entre os anos de 1811 e 1813, onde buscou 

abrigo após ser perseguido pelas autoridades hispano-cubanas devido a sua implicação em uma 

suposta conspiração que pretendia instaurar uma Junta governativa independente na cidade de 

Havana. Na Venezuela, atuou não apenas como advogado em Caracas, como também exerceu 

o cargo de auditor de guerra e marinha em Puerto Cabello, sob o comando de Simón Bolívar. 

No momento de sua estadia, parte do território venezuelano declarou sua independência frente 

a metrópole peninsular, instituindo um governo republicano, presidido por Francisco de 

Miranda. Com a adoção dessa nova organização política, a República da Venezuela promoveu 

a elaboração de uma constituição, promulgada no final de 1811. Foi nesta ambiência que Infante 

publicou seu texto constitucional.631 

Seu segundo texto foi publicado em 1820, na cidade de Cádiz, para onde se dirigiu após 

ser libertado do presídio de Ceuta, onde havia permanecido por alguns anos devido a sua 

participação na expedição libertadora da Nova Espanha, realizada em 1817. Liderada pelo 

peninsular Xavier Mina, tal empreitada contou com a participação de Fray Servando Teresa de 

Mier, destacado frade novo-hispano na luta pela independência deste Vice-reino. Durante sua 

participação na expedição, foi responsável pela publicação do Boletín de la División Auxiliar 

de la República Mexicana, no qual publicou um poema denominado Canción Patriótica.632  

 
631 BARCIA, Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana… op. cit.; _____. “Otra vuelta 
a la conspiración de Román de la Luz y los avatares de Joaquín Infante”… op. cit., s.p; BERNAL GÓMEZ, “El 
primer proyecto de Constitución independentista para Cuba”... op. cit.; FERNÁNDEZ ALVARÉZ, Inicios del 
independentismo en Cuba: las conspiraciones de 1809 y 1810… op. cit.; FERNÁNDEZ PIETRO, “Una mirada 
sobre las independencias americanas: el ideário político de Joaquín Infante, de lo local a lo continental”... op. cit.; 
FERNÁNDEZ VICIEDO, “Cuba: una temprana arquitectura constitucional para la independencia”… op. cit.; 
FERRER, Freedom’s mirror – Cuba and Haiti in the age of Revolution… op. cit.; FRANCO, Las conspiraciones 
de 1810 y 1812... op. cit.; GONZÁLEZ-RIPOLL, NARANJO OROVIO, FERRER, GARCÍA, & OPATRNY, El 
rumor de Haití en Cuba: temor, raza y rebeldia, 1789-1844… op. cit.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, 
masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823… op. cit.; KEY-AYALA, “Estudio Bibliográfico”... op. cit.; 
_____. “Una Constitución para Cuba”... op. cit.; MATILLA CORREA, El proyecto de constitución para la isla 
de Cuba de Joaquín Infante. Aproximaciones histórico-jurídicas a propósito de su bicentenario… op. cit.; 
PICHARDO, Documentos para la historia de Cuba... op. cit.; TORRES CAMPOS, Bibliografía española 
contemporánea del derecho y la política, 1800-1880, con tres apéndices relativos a la bibliografía extranjera 
sobre el derecho español, a la hispano-americana y a la portuguesa-brasileña.... op. cit.; SANTOVENIA, Estudio 
preliminar... op. cit.; TRELLES, Apuntes biográficos del Dr. Joaquín Infante. Homenaje a este ilustre bayamés, 
autor del primer proyecto de constitución para la isla de Cuba... op. cit.; VÁZQUEZ CIENFUEGOS, Tan difíciles 
tiempos para Cuba. El gobierno del marqués de Someruelos (1799-1812)... op. cit.         
632 ALAMÁN, Historia de Mejico, desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año 
de 1808 hasta la época presente... op. cit.; BUSTAMANTE, Cuadro histórico de la revolución mexicana 
comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla... op. cit.; GONZÁLEZ 
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Com o retorno do governo constitucional metropolitano, em 1820, Infante foi para Cádiz 

solicitar autorização ante o governo peninsular para retornar a América hispânica. Enquanto 

aguardava a deliberação de seu pedido, publicou na cidade o texto Solución a la cuestión de 

derecho sobre la emancipación de América.633 No início de 1823, já se encontrava no 

independente México. Após um curto período de encarceramento, motivado por sua oposição 

ao governo de Augustín I, publicou na cidade do México, entre abril e junho, outros dois textos: 

República del Anáhuac e Disertación sobre federalismo y Centralismo.634 

Com exceção de seu Proyecto de Constituición, todos os outros textos de Infante foram 

publicados num momento em que grande parte das colônias ibero-americanas já havia 

declarado sua independência, ou estavam em vias de o fazer, e seguiam, mesmo mergulhadas 

em uma série de dificuldades, rumo a conformação de Estados soberanos. Se no texto Solución, 

de 1820, Infante defendeu firmemente a emancipação das colônias hispano-americanas, nos 

textos seguintes, publicados três anos depois, seu tema central se voltou para a defesa da adoção 

de uma República centralista em solo mexicano.  

Neste capítulo abordaremos os quatro textos de Infante e veremos como ele recorreu a 

um arcabouço intelectual, principalmente de caráter doutrinário e programático gestado no final 

do século XVIII e início do XIX, e a experiências históricas, especialmente a exemplos 

históricos concretos de caráter mais recente, para orientar e subsidiar seus discursos.635   

     

 

 
AZUELA, “Estudio III. Xavier Mina, un héroe para las Españas”... op. cit.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823… op. cit.; KEY-AYALA, “Estudio 
Bibliográfico”... op. cit.; ORTUÑO MARTÍNEZ, “Estudio II. Xavier Mina, héroe de México y de España en la 
obra de Antonio García Pérez”... op. cit.; _____. “Liberales españoles en la Independencia de México”… op. cit.; 
_____. “Recuperación de Xavier Mina”... op. cit.; _____. Xavier Mina: fronteras de la libertad… op. cit.; 
ROBINSON, Memorias de la Revolución Mexicana. Incluyen un relato de la expedición del general Xavier 
Mina… op. cit.; SANTOVENIA, Estudio preliminar... op. cit; SPELL, “Samuel Bangs: the first Printer in 
Texas”… op. cit.; TRELLES, Apuntes biográficos del Dr. Joaquín Infante. Homenaje a este ilustre bayamés, 
autor del primer proyecto de constitución para la isla de Cuba... op. cit.; ZÁRATE, México a través de los siglos 
: historia general y completa... op. cit.      
633 FERRER MUÑOZ, La formación de un Estado nacional en México (El Imperio y la República federal: 1821-
1835)…op. cit.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823… 
op. cit.; KEY-AYALA, “Estudio Bibliográfico”... op. cit.; PIMENTA, Tempos e espaços das independências: a 
inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... op. cit.; SANTOVENIA, Estudio preliminar... op. cit; 
SPELL, “Samuel Bangs: the first Printer in Texas”… op. cit.; TRELLES, Joaquín Infante, Homenaje a este ilustre 
bayamés autor del primer Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba... op. cit.; ZÁRATE, México a través de 
los siglos : historia general y completa... op. cit. 
634 BUSTAMANTE, Diario historico de México por el Lic. D. Cárlos María Bustamante... op. cit.; HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823… op. cit.; TRELLES, Joaquín 
Infante, Homenaje a este ilustre bayamés autor del primer Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba... op. 
cit. 
635 PIMENTA, “De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de emancipação da América e sua 
leitura no Brasil”... op. cit. 
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3.1 O Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba  

 
O Proyecto de Constitución para la isla de Cuba foi publicado na Venezuela logo após 

o território ter declarado sua independência e promulgado, em 21 de dezembro de 1811, a 

Constituição dos Estados Unidos da Venezuela, num contexto profundamente marcado pelos 

debates acerca das possibilidades de gestão política e pela própria elaboração de uma 

constituição para o território.636 

A Constituição venezuelana instituiu como forma de Estado a federação, estabeleceu a 

separação dos poderes e um sistema eleitoral e garantiu o direito à liberdade, igualdade, 

propriedade e segurança.637 Apesar da ruptura com a monarquia espanhola representar o fim de 

uma sociedade regida pelos princípios e fundamentos do Antigo Regime, e, consequentemente, 

a dissolução de benéficos que os setores privilegiados há muito tempo gozavam, a nova Carta 

Magna venezuelana, que ficou em vigor por menos de um ano, não produziu uma alteração na 

hierarquia social e a maioria dos indivíduos seguiu excluída dos princípios sancionados por ela, 

mesmo sendo considerados agora cidadãos. 

Infante chegou em terras venezuelanas, em 1811, onde foi recebido como advogado em 

Caracas, depois exerceu a função de auditor de guerra e marinha, em Puerto Cabello, até ser 

detido pelas tropas realistas no ano seguinte. Foi em sua estadia em Caracas que publicou, em 

1812, seu Proyecto na tipografia de Juan Baillío, responsável pelas publicações do Congresso 

do novo governo.638 Segundo Infante afirmou em sua introdução:  
 

El amor á mi Patria me hizo trabajar el Proyecto de Constitución que sigue, 
y que creo el mas acomodado á los intereses de tan precioso territorio [...] 
Para la perfeccion de esta grande obra me pareció preciso cortar de raíz las 
instituciones perjudiciales y abusivas introducidas por los Españoles 
durante su dominación; pues los medios lentos y paliativos no harian sino 
aliviar y prolongar las dolencias, y no las remediarían de una vez, 

 
636 Uma das primeiras referências sobre este texto de Infante está na obra compilatória de Manuel Torres Campos, 
publicada em 1883, acerca da bibliografia existente no período sobre direito no mundo ibérico. No início do século 
XX, alguns historiadores se dedicaram a buscar o texto constitucional de Infante e quando o encontraram, 
reproduziram em alguns de seus trabalhos. Foi graças ao esforço de Emetrio Santovenia, Carlos M. Trelles e 
Santiago Key-Ayala, primeiros a escreverem sobre Infante e seu texto constitucional de maneira mais sistemática, 
que a historiografia entrou em contato com o documento. KEY-AYALA, “Estudio Bibliográfico”... op. cit.; _____. 
“Una Constitución para Cuba”... op. cit.; SANTOVENIA, Estudio preliminar... op. cit., pp. 69-106; TORRES 
CAMPOS, Bibliografía española contemporánea del derecho y la política, 1800-1880, con tres apéndices 
relativos a la bibliografía extranjera sobre el derecho español, a la hispano-americana y a la portuguesa-
brasileña... op. cit., pp. 943; TRELLES, Apuntes biográficos del Dr. Joaquín Infante. Homenaje a este ilustre 
bayamés, autor del primer proyecto de constitución para la isla de Cuba... op. cit., pp. 23-53.  
637 Elaborada pelos representantes de Margarida, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo e Caracas, 
reunidos no Congresso geral. Constitución Federal para los Estados de Venezuela. 21 de Deciembre de 1811. 
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014. 
638 SANTOVENIA, Estudio preliminar... op. cit., pp. 16. 
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conservandolas, y haciendo recaer siempre en su estado fatal, ó quizá 
reagravandolo.639 

 

O texto possui uma linguagem normativa, que apresenta um programa composto por 

cem artigos. Infante iniciou seu discurso defendendo que a crise da soberania espanhola 

legitimava uma ruptura com a dependência política metropolitana, baseado num argumento 

comumente utilizado nesses anos para subsidiar posturas autonomistas: de que a ausência de 

um monarca legítimo e a situação da crise política metropolitana rompia o vínculo da relação 

de soberania entre súditos e vassalos abrindo espaço para a conformação de governos 

alternativos ao espanhol.640 Para ele, em tais circunstâncias, a Capitania Geral de Cuba possuía 

os mesmos direitos que os demais territórios coloniais para declarar sua liberdade e 

independência. 

A partir das posturas revolucionárias adotadas na América Ibérica, a procura de novas 

formas políticas que se pretendiam representativas da nação e defensoras de seus direitos 

começaram a ganhar verdadeiro protagonismo. Iniciada em 1811 pela promulgação da 

Constituição da Venezuela, a América hispânica vivenciou uma série de investidas nesse 

sentido. Foram promulgadas diversas constituições entre 1811 e 1815 em todo território e, 

mesmo com breve duração, se inserem dentro dessa nova busca de formas políticas 

representativas. Dentro do que correspondia ao território do Vice-reino da Nova Granada houve 

uma certa explosão de textos constitucionais nas províncias de: Socorro (1810), Tunja (1811), 

Cundinamarca (1811, 1812), Antioquia (1812 e 1815), Cartagena (1812), Popayán (1814), 

Mariquita (1814), Neiva (1815) e Plamplona (1815). Ademais, outras localidades também 

promulgaram constituições, como foi o caso de Quito (1812), Texas (1813) e Apatzingán 

(1814).641 

 
639 INFANTE, “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”… op. cit., pp. 69. 
640 Ibidem. 
641 Acta de la Constitución del Estado libre e independente del Socorro. 15 de agosto de 1810. Banrepcultural: 
Biblioteca Virtual; Constituición de Cundinamarca. 30 de marzo de 1811, y promulgada el 4 de abril de 1811. 
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006; Constitución del Estado de Antioquía : sancionada por 
los representantes de toda la província y aceptada por el pueblo el 3 de mayo del año de 1812. Alicante: Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2006; Constitución del Estado libre de Neiva, 1815. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, 2015; Constitución de la República de Cundinamarca reformada por el serenisimo colegio 
revisor y electoral em sesiones tenidas desde viente y tres de Diciembre de mil ochocientos once, hasta diez y siete 
de Abril de mil ochocientos doce. Santafe: en la imprenta de D. Bruno Espinosa de los monteiros, por D. 
Nicomedes Lora. Año de 1812; Constitución de la República de Tunja, año de 1811. Santa Fé de Bogotá: en la 
Imprenta de D. Bruno Espinosa, 1811; Constitución de Mariquita. Santafe: en la imprenta del Estado. Por el C. J. 
M. Rios. Impresor del Congreso de las Provincias-Unidas de la N. G. Anõ de 1815; Constitución política del 
Estado de Cartagena de Indias, 14 de junio de 1812. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2015; 
Constitución Provisional de la Provincia de Antioquía (revisada en convención de 1815). Alicante: Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2006; Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, sancionado 
en Apatzingán a 22 de octubre de 1814. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014; Pacto solemne 
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Nesse momento, a ideia da Constituição aparece como forma possível de sanar os 

diversos anseios de normalização e busca por redefinição dos papéis políticos que permitiam 

um novo ordenamento para delimitar e separar os poderes políticos e garantir os direitos dos 

indivíduos, conformando a valorização de uma nova esfera acerca da representação política. 

Tal esfera esteva pautada pela construção de um novo espaço de lutas políticas, no qual novas 

instâncias de negociação davam materialidade ao início dos processos de construção de novos 

Estados.642 

A ideia de composição de uma unidade política que expressasse os interesses da nação  

encaminhou para um debate que ganhou verdadeiro protagonismo na construção das 

constituições modernas: quem se enquadraria na definição de cidadania, não apenas como 

garantia de direitos civis, mas, sobretudo, no aspecto da representação política – quem poderia 

participar dos processos políticos, compreendidos como participação nos processos eleitorais 

(eleger e ser eleito).643 

O estabelecimento dos limites da cidadania foi um ponto fundamental tanto por definir 

o novo pacto social que se procurava gerar quanto como forma de manutenção da estabilidade 

política. Ficou a cargo do estabelecimento da cidadania o abandono do status hereditário e a 

permissão, com base nas definições estabelecidas em cada carta constitucional, que uma nova 

gama de sujeitos pudesse ser incorporada aos direitos civis. Ser cidadão neste momento, era 

uma distinção almejada mesmo que não garantisse consigo direitos políticos.644 

Os franceses e norte-americanos já haviam enfrentado a mesma questão que a América 

ibérica enfrentaria nas décadas de 1810 e 1820: o delicado problema de definir quem era ou 

não cidadão na fundação de uma nova ordem política. No início da década de 1810, o mundo 

ocidental já contava com as contribuições da declaração da Virgínia (1776), da Constituição 

Federal norte-americana (1787) e das demais constituições de seus Estados, da Declaração dos 

 
de sociedad y unión entre las provincias que conforman el Estado de Quito. Quito: Trama Ediciones, 2012; 
Proyecto de Constitución para la provincia de Popayán, 1814. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2018. 
642 MATTOS, Escravidão e Cidadania no Brasil monárquico... op. cit.; SLEMIAN, Sob o império das leis. 
Constituição e Unidade Nacional na formação do Brasil (1822-1824)... op. cit. ____. “Seriam todos Cidadãos? 
Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do constitucionalismo no Brasil (1823-1824)”... op. cit.; 
LYRA, M. L. V. A utopia do poderoso império. Portugale e Brasil: bastidores da política, 1798-1822. Rio de 
Janeiro: Sette Letras, 1994.    
643 Ibidem. 
644 GRINBERG, K. O fiador dos brasileiros. Cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira 
Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002; SLEMIAN, Sob o império das leis. Constituição e Unidade 
Nacional na formação do Brasil (1822-1824)... op. cit. 
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Direitos do Homem e do Cidadão (1789), das Constituições francesas do período 

revolucionário (1791, 1793, 1795 e 1799) e do Código napoleônico (1804).645 

Ao redigir seu projeto, Joaquín Infante tinha à sua disposição tanto a Carta Magna da 

Venezuela, como experiência constitucional, como alguns dos outros textos pontuados acima, 

e, ademais, nesse momento ocorriam os debates constitucionais acerca da elaboração da 

Constituição de Cádiz, e seu projeto havia circulado durante o ano de 1811. Veremos que o 

advogado hispano-cubano, além de utilizar como exemplo alguns dos documentos 

supracitados, também se serviu de exemplos históricos tradicionais, como Grécia e Roma, para 

compor seus argumentos. 

Seu texto está organizado em introdução, dez títulos e advertência. Os títulos 

compreendem: do Estado, do poder legislativo; do poder judiciário, do poder militar; da 

administração das rendas; da religião; das disposições relativas a funcionários públicos e 

indivíduos do Culto; da revisão da Constituição e disposições gerais.646      

Infante propôs uma república unitária para a Capitania Geral de Cuba, pautada nos três 

poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo; adicionado a um quarto: o Militar.647 Das 

doutrinas constitucionais do período, baseadas na divisão dos poderes em apenas três instâncias, 

nas quais a força militar geralmente se encontrava subordinada aos poderes Executivo e/ou 

Legislativo, Infante sugeriu algo diferente, dando grande valor à força militar. Em uma nota 

Infante explicou:  
 
Aunque los políticos sujetan la fuerza armada al Poder Ejecutivo, me ha 
parecido conveniente hacer de ella un Poder distinto en una isla que, 
pudiendo ser invadida por muchos puntos excéntricos en una pequena 
latitude, y agitada en los de forticifación, concurrencia o agricultura, es 
preciso dedicarse constantemente a su defensa exterior y a su conservación 
interior, a que no podría estar siempre atento el Poder Ejecutivo por la 
grande extensión de sus atribuiciones.648   

 

Além de pensar em como garantir a emancipação política que deveria fazer frente a 

possíveis investidas contrárias da metrópole, ele reconheceu a fragilidade defensiva da 

Capitania Geral de Cuba, que em meados do século XVIII, durante a Guerra dos Sete Anos, já 

havia tido a cidade de Havana, considerada na época um lugar fortificado e defensivo, ocupada 

pelos britânicos. Quanto ao poder Militar, acrescentou ainda que este deveria se sujeitar a 

 
645 La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América. Washington, DC: Cato 
Institute, 2003. 
646 INFANTE, “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”… op. cit. 
647 IIbidem., pp. 70. 
648 Ibidem., pp. 70. 
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nomeação do Executivo e deliberou "una guardia cívica de la clase blanca para La Habana, 

castillos y poblaciones de la Isla”, deixando a incorporação de mulatos e negros livres somente 

por meio das milícias segregadas.649 

Em termos gerais, Infante defendeu a diminuição de cargas por meio da instauração de 

uma organização mais simples e redução de funcionários. O poder Legislativo deveria ser 

exercido por seis deputados, representantes de seis jurisdições nas quais a ilha deveria ser 

dividida. A eleição se daria por meio do voto indireto:  

 
El nombramiento de los seis conviene se haga en La Habana 
provisionalmente por una reunión de hombres buenos y de juicio, que 
pueda facilitarse en el momento de una revolución, cuidándose no obstante 
en estas circunstancias de que recaiga en americanos blancos, naturales o 
vecinos de los países referidos, si los hubiera capaces; y si no, en otros que 
siendo americanos blancos y capaces tengan su naturaleza o vecindad en 
cualquier parte de la isla, de treinta años de edad y que no se hallen incursos 
en delito grave... Así los americanos blancos naturales o vecinos de la isla 
tendrán la voz pasiva en las elecciones y ejercerán los otros poderes.650 

 

Infante excluiu os europeus dos cargos "por la oposición de intereses, de sentimientos y 

aun de pasiones que necesariamente ha de asistirles respecto a nuestra emancipación y sus 

consecuencias", mas não da participação do sufrágio de eleitores.651 Estes deveriam ser maiores 

de idade, isentos de crimes e cujas propriedades alcançassem em Havana um valor de 300.000, 

e para outra localidades estabeleceu valores menores. Para defender sua decisão, Infante 

mencionou tanto a Roma quanto as Constituições francesas de 1791 e 1793:   

 
Los propietarios son, sin duda, el apoyo de un Estado, los que se interesan 
preferentemente en su felicidad y, por tanto, los más distantes de engaño y 
corrupción en la elección de mandatarios. En Atenas tenían derecho a 
sufragio activo por clases los ciudadanos cuya herencia producía desde 
quinientas medidas de trigo o aceite hasta menos de doscientas. En Roma 
lo tenían gradualmente y también por clases aquéllos que poseían de 
100.000 ases abajo. Según las constituciones francesas de 1791 y del año 
3 de la República, era necesario para elector en las ciudades de más de 
6.000 almas ser propietarios, usufructuarios o locatarios de un equivalente 
al valor local de 200 jornales y en las ciudades de menos de 6.000 almas 
de un equivalente al valor local de 150.652 

 

 
649 Ibidem., pp.78-9. 
650 Ibidem., pp. 71. 
651 Ibidem., pp. 73. 
652 Ibidem., pp. 72. 
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E em seguida, justificou a exclusão de negros de qualquer participação argumentando 

que: 
 
Sin necesidad de otras razones, las desgracias acaecidas en Surinhan y en 
las costas de la Guayana holandesa, en las islas francesas de Barlovento, 
en Santo Tomás y Curaçao, en la Jamaica, en la Carolina, en la Georgia y 
Nueva Orleans, y aun los movimientos con que ha sido amenazada la isla 
de Cuba, convencen que no es de esperarse una combinación permanente 
entre los blancos y la gente de color, mucho menos para dividirse el 
Gobierno sin distúrbios.653 

 

Ademais, como as constituições da época, defendeu a liberdade de imprensa. No que 

concerne à religião, advogou a favor da tolerância religiosa: “La Religión Católica será 

dominante; pero se tolerarán las demás por el fomento y prosperidad que proporciona a la isla 

la concurrencia de hombres de todos países y opiniones”.654 O mesmo ocorreria no Brasil, em 

1824, com a diferença de que, mesmo se tendo postulado a religião católica, estabeleceu-se 

liberdade de culto a outras religiões desde que fossem exercidas de forma particular, 

respeitassem o Estado e não ferissem a moral pública.655 

A Constituição norte-americana deliberou tal liberdade e a carta constitucional 

venezuelana proclamou a religião católica, apostólica, romana como religião oficial do Estado 

e exclusiva de todos os habitantes. Quase todas as cartas constitucionais que estavam vigentes 

nesses anos na América hispana seguiram os passos da Venezuela, as de Socorro, de 1810, e 

de Tunja, de 1811, se declararam confessionais, porém sem manifestar a superioridade da Igreja 

católica. E a Constituição de Cartagena, de 1812, decretou que estrangeiros poderiam praticar 

outros credos.656 

Sobre os direitos políticos, o advogado hispano-cubano defendeu que as eleições 

deveriam ser de forma indireta, nas quais os homens brancos naturais ou vecinos, com mais de 

trinta anos de idade, que não tivessem cometido delito grave e com renda mínima definida 

(rendas distintas para cada cargo) poderiam se candidatar à cargos políticos. Os votantes seriam 

os homens americanos, excluíndo americanos naturalizados, maiores de idade, isentos de 

 
653 Ibidem., pp. 71-2. 
654 Ibidem., pp. 85. 
655 GRINBERG, O fiador dos brasileiros. Cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira 
Rebouças... op. cit.; SLEMIAN, Sob o império das leis. Constituição e Unidade Nacional na formação do Brasil 
(1822-1824)... op. cit.; ____. “Seriam todos Cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do 
constitucionalismo no Brasil (1823-1824)”... op. cit. 
656 ALÁRCON BERNAL, E. Las primeras constituciones democraticas en Colombia (1810-1815). Bogota: 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Polícias y Sociales, 2013, p. 77 e 176. 
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crimes e cujas propriedades chegassem a determinados valores (para cada região existia um 

valor definido).657 

Sobre esse assunto, apenas a constituição francesa jacobina (1793), que nunca chegou a 

entrar em vigor, estabeleceu o sufrágio universal, tentando garantir o acesso de todos aos 

processos eleitorais. As demais experiências constitucionais da época instauraram eleições 

indiretas, permitindo apenas que um corpo definido de eleitores e elegíveis pudesse atuar sob a 

égide dos direitos políticos. Portanto, as constituições elaboradas neste contexto promoveram 

medidas restritivas sobre tal aspecto.658 

Na ordem política, Infante expressou predileção pelos brancos em relação aos pardos, e 

destes sobre os morenos, sustentando uma hierarquização étnica. Característico de uma 

sociedade de castas, Infante defendeu o critério de branqueamento dos indivíduos para dividi-

los em função da ascendência étnica. Nesse sentido, a questão da cidadania no projeto de Infante 

pretendia outorgar favorecimento aos brancos para cargos civis e militares. O autor definiu que 

os cidadãos seriam: “compreendidos en la clase blanca, precediendo matrimonio o sin él los 

indios, mestizos y aquellos que, descendiendo siempre de blancos por línea paterna, no 

interrupiéndose por la materna el ordem progresivo de color, ni interviniendo esclavitud, se 

hallen ya en la cuarta generación”.659  

Sua concepção de igualdade derivava também das prerrogativas políticas e sociais 

pautadas na diferença entre indivíduos proprietários e não proprietários. Estipular quem seria 

cidadão foi abordado de forma bastante distinta nas constituições no mundo americano. Na 

carta norte-americana não se determinou quem era cidadão da nova República, não havendo, 

portanto, uma cidadania determinada no âmbito nacional. Já na venezuelana, a cidadania foi 

concedida à população livre, incorporando pardos e índios. A solução brasileira encontrada 

tempos depois, na Constituição de 1824, incorporou os libertos nascidos no Brasil, assimilando, 

assim, os indivíduos que tivessem alforria e obtivessem meios dignos de sustento e ascensão. 

Já em Cádiz se adotaram critérios rígidos que excluíam da cidadania as castas pardas, ou seja, 

todos os indivíduos livres descendentes em qualquer grau de escravos de origem africana.660 

 
657 INFANTE, “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”… op. cit., pp. 71-72. 
658 BERBEL, MARQUESE & PARRON, Escravidão e política, Brasil e Cuba, 1790-1850… op. cit.; 
FIORAVANTI, Constitución. De la Edad Antigüidad a nuestros días… op. cit.; GRINBERG, O fiador dos 
brasileiros. Cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças... op. cit.; SLEMIAN, 
Sob o império das leis. Constituição e Unidade Nacional na formação do Brasil (1822-1824)... op. cit.  
659 INFANTE, “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”… op. cit., pp. 100. 
660 FRADERA BARCELÓ, “A cultura das castas e a formação do cidadão moderno (um ensaio sobre a 
particuparidade do império espanhol)”... op. cit.; GRINBERG, O fiador dos brasileiros. Cidadania, escravidão e 
direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças... op. cit. 
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Aqui, vale mencionar que, independente da deliberação de cada Estado, a maioria das 

sociedades americanas necessitava promover um arranjo cuidadoso para lidar com o fato de 

suas populações serem pluriétnicas. Incluir ou não os descendentes de escravos africanos, os 

próprios escravos e os indígenas, representava uma decisão central no peso que cada força 

social deveria desempenhar no cenário dos novos governos.  

No Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba a escravidão negra foi defendida 

abertamente, argumentando em uma nota explicativa: 
 
Las producciones agrícolas son las que hacen la riqueza de la América, 
especialmente en las islãs. Sin brazos no puede haberlas, y es constante 
que los blancos no bastan, no son tan a propósito como los negros, ni se 
dedican al trabajo sino dispendiosamente, de manera que, abolindose la 
esclavitud, no sólo serían prejudicados los proprietarios, sino el Estado 
mismo con la falta de este manatial de prosperidade pública, y con la 
afluencia de unos individuos cuya mayor parte desertaría de su destino y 
se entregaría a lso vicios al verse sin superioridade económica.661        

 

O documento de Infante estabelecia que tanto a agricultura quanto a mão de obra escrava 

eram fatores essenciais para o desenvolvimento econômico e para a garantia do progresso da 

ilha. O advogado deu suporte à escravidão negra, defendendo que esta deveria ser mantida na 

Capitania Geral de Cuba enquanto fosse necessária: “la esclavitud, mientras fuere precisa para 

la agricultura, continuará bajo principios conciliadores de equidad, justicia y retribución”.662 

Em uma nota explicativa do artigo, Infante utilizou a experiência norte-americana como 

exemplo para ilustrar como uma sociedade poderia ser tanto republicana quanto escravocrata: 

“nuestros Hermanos del Norte tienen un millón o más de esclavos, y no por eso dejan de ser 

republicanos”.663 Nesta mesma nota, completou sua justificativa a favor da existência de mão 

de obra escrava alegando que as produções agrícolas eram a base da riqueza da América e que 

sem essa mão de obra não seria possível explorá-las: 

 
Las producciones agrícolas son las que hacen la riqueza de la América, 
especialmente en las islas. Sin brazos no puede haberlas, y es constante 
que los blancos no bastan, no son tan a propósito como los negros, ni se 
dedican al trabajo sino dispendiosamente, de manera que, aboliéndose la 
esclavitud, no sólo serían perjudicados los propietarios, sino el Estado 
mismo con la falta de este manantial de prosperidad pública, y con la 
afluencia de unos individuos cuya mayor parte desertaría de su destino y 
se entregaría a los vicios al verse sin superioridad económica. Si se 
examina con detención la materia hay más aparente o exagerado, que de 

 
661 INFANTE, “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”… op. cit., pp. 102. 
662 Ibidem. 
663 Ibidem., pp. 103. 



 205 

real y positivo. Compárase la suerte de los salvajes de Africa en sus países 
según las relaciones de los mejores viajeros con la que les cabe en nuestras 
posesiones, y prescindiendo de uno u otro caso particular se conocerá que 
siempre es preferible ésta a aquélla.664 
 

 
Com argumentos comuns à época acerca da defesa da escravidão, Infante, como um 

criollo bayamês, conhecia bem o contexto hispano-cubano e as modificações que a ilha 

vivenciava desde o século anterior com sua prosperidade relacionada ao incremento da mão de 

obra escrava. Ao finalizar, o constitucionalista hispano-cubano indicou a leitura de alguns 

capítulos do texto Idea del valor de la Isla Española que de ella puede sacar su monarquía, 

produzido por um clérigo, Antonio Sánchez Valverde, na década de 1780, “en fin, véase al 

Padre Valverde en los capítulos 20, 21 y 22 de su obra Idea del valor de la isla Española, que 

habló por cálculo y experiência”.665 

Sánchez Valverde utiliza a experiência bem-sucedida da plantation francesa para 

discorrer sobre as diferenças entre Saint-Domingue e Santo Domingo. Com a mesma base 

ideológica de Arango y Parreño para a Capitania Geral de Cuba, o texto apresenta a importação 

de mão de obra escrava africana com ponto chave para o crescimento econômico de Santo 

Domingo e critica o fato de o tráfico negreiro não ser realizado diretamente por espanhóis. 

Outro aspecto importante abordado pelo eclesiástico é o tratamento dado aos cativos das 

colônias hispânicas, o qual acreditava ser brando e sem método, facilitando a obtenção de 

alforrias.666 Valverde utilizou a base da colônia caribenha francesa de Saint-Domingue, 

marcada por uma produção concentrada em único produto, baseada na mão de obra escrava 

africana e com poucas oportunidades de obtenção de alforria, como exemplo a ser seguido.  

No âmbito da mobilidade social, o projeto de constituição de Infante adotou um 

endurecimento das barreiras raciais, decretando o fim da obtenção da alforria por meio de 

pagamento ou consentimento dos senhores de escravos. A partir de seu projeto, os cativos só 

poderiam obter manumissão por via legal (juízes civis) realizando serviços importantes em 

benefício de seus donos ou da comunidade: “Los esclavos que hicieren servicios importantes a 

sus señores o al público adquirirán la libertad por ministerio de la ley, y los que no fueren dignos 

del derecho de ciudadanos no poderán redimirse por dinero, ni por consentimento de los 

señores”.667 

 
664 Ibidem. 
665 Ibidem.; VALVERDE, A. S. Idea del valor de la Isla Española que de ella puede sacar su monarquía. Ciudad 
Trujillo, R.D.: Edición anotada, Editora Montalvo, Biblioteca Dominicana, serie I, vol. I, 1948. 
666 VALVERDE, Idea del valor de la Isla Española que de ella puede sacar su monarquía…op. cit., pp. 168-176. 
667 INFANTE, “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”… op. cit., pp. 102. 
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Na Constituição norte-americana essa questão ficou a cargo da esfera estadual, o que 

compôs um cenário polarizado no qual os Estados do norte dos Estados Unidos adotaram leis 

antiescravistas e os do sul, escravistas. Este arranjo legal permitiu a integração desses diferentes 

Estados numa mesma união, deixando a cidadania – e a questão da escravidão – ser definida 

nos âmbitos estaduais. Foi a solução encontrada pelos atores políticos envolvidos na elaboração 

dessa experiência constitucional para lidar com a difícil tarefa de manter ou não a escravidão e 

lidar com a consideração de uma parcela importante da população dentro ou fora dos novos 

marcos civis.668 

No caso da Venezuela o documento constitucional de 1811 proibiu o comércio de 

escravos, que já havia sido outorgado pela Junta Suprema de Caracas, em agosto de 1810, e 

decretou revogadas as antigas leis que degradavam a população livre venezuelana denominada 

de parda; porém, no que se refere à escravidão nada foi deliberado e o assunto não aparece na 

letra constitucional.669 

Como já mencionamos, nas Cortes de Cádiz, foi apresentado por um dos deputados da 

Nova Espanha, José Miguel Guridi y Alcócer, um texto solicitando a abolição imediata do 

tráfico negreiro transatlântico para todas as províncias do Ultramar. A resposta contrária e 

taxativa veio do deputado hispano-cubano Andrés Jaurégui, que elaborou um protesto de 

impropriedade da medida proposta. Rapidamente, os representantes da elite criolla hispano-

cubana se mobilizaram para reverter a pequena força de Jaurégui no plenário e Arango y 

Parreño enviou um texto à metrópole repudiando a colocação de deputado novo-hispano.670 Ao 

final, a Constituição de Cádiz aboliu a República dos índios, mas acabou utilizando um 

 
668 LOPES, J. R. L. “A Constituição Moderna”. In: BERBEL, & OLIVEIRA, A experiência constitucional de 
Cádis. Espanha, Portugal e Brasil... op. cit., pp. 285-309; BERBEL, & MARQUESE, “A escravidão nas 
experiências constitucionais ibéricas, 1810-1824”... op. cit., pp. 78-117. Na Constituição norte-americana a 
questão da proporcionalidade na representatividade foi resolvida por meio da cláusula dos três quintos, ou seja, a 
quantidade de pessoas não livres seria reduzida a três quintos e somada ao número de pessoas livres de cada Estado. 
Sobre a Constituição norte-americana, veja-se: WOOD, G. S. The Creation of the American Republic. Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1998. 
669 ARTIGAS D., Y. “Pardos, indios y esclavos en el orden constitucional venezolano de 1811. Aproximación a 
su estudio”. Presente y Passado. Revista de Historia. año 17, n. 33, enero-junio 2012, pp. 67-80. 
670 BERBEL, & MARQUESE, “A escravidão nas experiências constitucionais ibéricas, 1810-1824”... op. cit.; 
BREÑA, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión 
historiográfica del liberalismo hispánico… op. cit.; CHUST,  La cuestión nacional americana en las Cortes de 
Cádiz.. op. cit.; PASCOAL, P. La unión con España: exigencia de los diputados americanos en las Cortes de 
Cádiz. Madrid; Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, 2011; RODRÍGUEZ O., La independencia de 
la América española… op. cit.; PORTILLO VÁLDES, “Un problema de la identidad entre monarquía y nación en 
la crisis hispana, 1808-11812”. In: ÁLVAREZ CUARTERO, & SÁNCHEZ GÓMEZ, Visiones y revisiones de la 
independencia americanaLa independencia de América: la Constitución de Cádiz y las Constituciones 
Iberoamericanas... op. cit, pp. 53-70. 
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argumento claramente racial que excluiu os africanos tanto da cidadania como do cálculo 

demográfico para a composição das bancadas parlamentares.671 

A Constituição de Cartagena estabeleceu a proibição da importação de escravos, assim 

como a de Mariquita, que também revogou uma lei de ventre livre. A de Antioquia, apesar de 

em sua Carta Magna não estabelecer direito algum aos escravos, seu governador foi o primeiro 

a apresentar um projeto de lei no Congresso das Províncias Unidas para a concessão de 

liberdade aos ventres de escravas.672 A Constituição de Cundinamarca, de 1812 e 1815, 

estabeleceu medidas protetivas aos indígenas, concedendo a estes de gozarem de igual direito 

e demais bens do novo texto constitucional, com exceção do direito de representação. A de 

Pamplona também concedeu direito a população indígena e, juntamente com a de Mariquita, 

pontuaram que frente a existência de diferenças entre as castas, afirmando que umas eram mais 

desfavorecidas que outras, criaram o direito da propriedade do solo. As Constituições de 

Socorro e de Tunja não tocaram no tema dos escravos e indígenas.673 

Infante ao redigir seu Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba, se enquadrava 

num certo afã constitucionalista que a América hispânica vivenciou naqueles tempos. A 

imersão num contexto profundamente marcado pelo início das revoluções hispano-americanas 

levou os coevos a buscarem delinear seus propósitos com relação a criação de um novo Estado, 

que salvo diferenças, radicavam no desejo de um governo civil, representativo e constitucional. 

 
 
 

3.2 O Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América 

 

O texto Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América foi 

publicado na cidade de Cádiz, em 1820, na tipografia de Juan Roquero, a mesma que imprimia 

o periódico Diario Gaditano e que esteve em intensa atividade nesse período.674 Para compor 

sua defesa a favor da independência, Infante organizou seu texto em Razones Filosóficas e 

Razones Políticas, utilizando como argumentos centrais em seu texto argumentos comuns à 

 
671 Ibidem. 
672 ALÁRCON BERNAL, Las primeras constituciones democraticas en Colombia (1810-1815)... op. cit., pp. 130-
3. 
673 Ibidem., pp. 27. 
674 O Diario Gaditano acabou se enquadrando como uma publicação na linha dos liberais exaltados, incluso sendo 
vista com receio por parte dos moderados. Roquero publicou tal periódico apenas de setembro de 1820 até o 
começo de 1821, pois teve um desentendimento com o editor da publicação. SÁNCHEZ HITA, B. “Libertad de 
Prensa y lucha de Partidos en el Trienio Constitucional: los Procesos contra el Diario Gaditano de José Joaquín de 
Clararrosa”. El Argonauta espanõl. 2005, s/p, consultado em 24 de junho de 2019: 
https://journals.openedition.org/argonauta/1194?gathStatIcon=true&lang=es#text 



 208 

época: de que haveria uma superação natural que levaria o continente americano a ser livre da 

Europa e que essa definitiva separação de destinos era um processo inevitável, no qual não 

adiantaria as metrópoles tentarem buscar uma restauração da unidade entre Europa e América 

que supostamente já estava perdida.675 

O ambiente intelectual promovido pela literatura disponível acerca de temas que 

discorriam sobre as relações entre colônias e metrópoles, textos como de Raynal e De Pradt, 

foram essenciais para pautar, no início do século XIX, não apenas visões de mundo como 

também comportamentos coletivos acerca dos processos emancipatórios ibero-americanos, nos 

quais a ideia de ruptura entre metrópole e colônias eram gestadas. Ademais, os recentes 

acontecimentos que desembocaram nas independências dos Estados Unidos da América e do 

Haiti, e a experiência revolucionária francesa, constituíam elementos vivos que forneciam aos 

coevos parâmetros de ação política.676  

A obra de Guillaume Thomas François Raynal (1713-1796), abade francês que publicou 

Historie philosophique et politique des établissements et du commerce des européeans dans les 

deux Indes, primeiramente em Amsterdã, em 1770, a qual abordou a história dos impérios 

coloniais europeus desde a descoberta da América, difundindo o prognóstico de que a América 

se desligaria do Velho Mundo, foi um dos maiores sucessos do mercado editorial francês do 

século XVIII.677 Traduzida, publicada e difundida no mundo ibero-americano, conforme pontua 

João Pimenta sobre a colônia luso-americana, a obra de Raynal, juntamente com as inéditas 

experiências históricas da revolução francesa e das independências dos Estados Unidos da 

América e Haiti, se incorporaram ao imaginário político da época fomentando a concepção de 

uma ruptura política entre colônias e metrópoles.678  

De maneira geral, as leituras da Historie de Raynal serviram para subsidiar os protestos 

contra as atrocidades coloniais e a afirmação do princípio da liberdade e da independência. O 

autor afirmou que existiam três tipos de liberdade: a liberdade natural, relativa ao homem; a 

liberdade civil, relativa ao cidadão; e a liberdade política, própria de um povo, a qual era 

entendida como o estado de um povo que elabora suas próprias leis ou está associado, em parte, 

 
675 MOREL, “O caminho incerto das Luzes francesas: o abade De Pradt e a Independência brasileira”... op. cit.; 
PIMENTA, “De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de emancipação da América e sua 
leitura no Brasil”... op. cit. 
676 PIMENTA, “De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de emancipação da América e sua 
leitura no Brasil”... op. cit., pp. 88-9. 
677 RAYNAL, G-T. F. Historie philosophique et politique des établissements et du commerce des européeans dans 
les deux Indes.Amsterdam, 6 vol., 1773. 
678 PIMENTA, “De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de emancipação da América e sua 
leitura no Brasil”... op. cit, pp. 89-90; VENTURA, “Leituras de Raynal e a ilustração na América Latina”... op. 
cit., pp. 40.  
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a sua legislação. Através desse pensamento, concluiu que os habitantes das colônias, fossem 

escravos ou homens livres, estavam submetidos a tirania e ao despotismo. Seis anos após a 

primeira publicação da Historie, os Estados Unidos da América declaravam sua independência 

frente a Inglaterra, evento que favoreceu a circulação da obra de Raynal no mundo ibero-

americano e reflexões acerca de temas que envolviam a subordinação política das colônias às 

metrópoles ibérica.679  

Conforme veremos adiante, a Solución de Infante é um ótimo exemplo de como a 

presença desses textos de caráter doutrinário e programático, juntamente com exemplos 

históricos concretos dessa ruptura, balizaram a elaboração de discursos acerca da defesa das 

independências ibero-americanas.680 

As obras elaboradas pelo francês Dominique-Georges-Frédéric de Riom de Prolhiac du 

Four De Pradt (1759-1837), o abade De Pradt, foram amplamente traduzidas e circularam no 

mundo ibero-americano, se tornando importante referência intelectual e de legitimação acerca 

das independências ibero-americanas.681 Suas concepções estão fortemente presentes ao longo 

das considerações elaboradas por Infante, como poderemos constatar adiante. De Pradt 

escreveu diversos livros e folhetos abordando temas centrais da época como 

constitucionalismo, política francesa, Igreja católica, relações internacionais europeias, entre 

outros, mas, sobretudo, acerca das relações entre as Américas e Europa e, especificamente, a 

questão da dominação colonial versus independência.682  

No início do XIX publicou uma vasta produção, em 1801-2 saiu em Paris sua primeira 

obra de grande impacto, Les trois âges des colonies, or de leur état, présent et à devenir, e em 

1817, Des Colonies et de la révoluction actualle de l’Ámérique, na qual revisou e reafirmou 

algumas de suas principais hipóteses. Posteriormente vieram a luz publicações sequenciais que 

 
679 VENTURA, “Leituras de Raynal e a ilustração na América Latina”... op. cit., pp. 48-9. 
680 PIMENTA, “De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de emancipação da América e sua 
leitura no Brasil”... op. cit. 
681 De Pradt era abade, figura de peso intermediário entre padres e bispos que geralmente se destacava do restante 
do clero pela atividade intelectual ou projeção política. Os mais presentes na vida pública não ocupavam cargos 
de chefia nas ordens religiosas ou nos mosteiros, mas eram incorporados nas diferentes classificações existentes 
que tal título adquiriu na vida eclesiástica, política e intelectual. Foi arcebispo de Malinas e deputado do clero da 
Normandia nos Estados Gerais Franceses. Durante a revolução francesa foi uma liderança contra-revolucionária e 
monarquista e, posteriormente, ocupou importantes postos na ordem napoleônica. MOREL, “O caminho incerto 
das Luzes francesas: o abade De Pradt e a Independência brasileira”... op. cit, pp. 113-6 e PIMENTA, “De Raynal 
a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de emancipação da América e sua leitura no Brasil”... op. cit., 
pp. 94. 
682 MOREL, “O caminho incerto das Luzes francesas: o abade De Pradt e a Independência brasileira”... op. cit, 
pp. 114-6. 
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visavam acompanhar “passo a passo” o desenrolar das independências e conjunturas do mundo 

ibero-americano para verificar se seus prognósticos se confirmavam.683 

Conforme pontua Marco Morel, a denominada questão colonial só começou a ser 

considerada uma questão após a independência da América do Norte, e foi justamente a partir 

deste contexto que o desígnio colônia passou a ser entendido como antagônico ao de metrópole, 

e, nessa alteração, a produção De Pradt apresentou um papel importante. Em termos gerais, o 

abade francês utilizou a expressão sistema colonial para explicar que os impérios ibéricos 

estariam ruindo e daí a urgente necessidade de repensá-los e reformulá-los para evitar uma série 

de prejuízos em ambos territórios. Ao apresentar sua teoria das “três idades das colônias”, De 

Pradt afirmou que a separação entre as colônias e metrópoles era algo inevitável, sugerindo 

uma solução acordada na qual a emancipação seria produzida por meio de um acordo comum.684  

Adiante, ao longo da análise do texto de Infante, o qual inclusive cita diretamente tal fonte, 

levantaremos diversos pontos apresentados pelo autor francês. 

Para defender a emancipação das colônias hispano-americanas, Infante levantou uma 

série de questões e foi abordando-as, discorrendo sobre diversos pontos, apresentando como 

argumentos centrais a separação geográfica e da própria constituição natural que existia entre 

os dois continentes, sobre uma nova ordem das coisas advinda com a época das luzes e todo 

seu novo arcabouço intelectual e, com isso, a obtenção da maturidade por parte das colônias 

americanas para seguir seu destino emancipatório e sobre o contágio das insurreições 

americanas.685 

Elaborado num contexto bem distinto do vivido no início da crise ibérica, em 

1808/1810, neste novo momento Infante já tinha plena consciência de que diversas colônias 

hispano-americanas caminhavam, mesmo em meio a muita dificuldade, em direção à instituição 

 
683 Diversos escritos relativos a América publicados em Paris que foram traduzidos e comentados em diferentes 
idiomas: DE PRADT, D. G. F. R. P. F. Des trois derniers mois de l’Amérique et du Brésil. Paris: F. Béchet, 1817; 
_____. Pièces reatives á Saint Domingue et á l’Amérique. Paris, 1818; _____. De la révolution actuelle de 
l’Espagne et de ses suíts. United States: Kessinger Publishing, 2010; _____. L’Europe et l’Amérique depuis le 
Congrès de Aix-la-Chapelle; Par M. De Pradt, ancien archevêque de Malines. Tome premier. Paris: Chez Bechet 
aîné, Libraire, quai des Augustins, n. 57, et a rouen, Chez Béchet fils, Libraire, rue Grand-Pont, n. 73, 1821, 
emprimerie de denugon; _____. L’Europe et l’Amérique en 1821. Paris: Rouen, Béchet aîné, 1822; _____. Examen 
du plan aux Cortes sur la reconnaissance de l’independénce de l’Amérique espagnole, Par M. De Pradt, ancien 
archevêque de Malines. Paris: Chez Bechet aîné, Libraire, quai des Augustins, n. 57, rouen, Chez Béchet fils, 
Libraire, rue Grand-Pont, n. 73, 1822, entre outros. MOREL, “O caminho incerto das Luzes francesas: o abade De 
Pradt e a Independência brasileira”... op. cit, pp.  115-6; PIMENTA, “De Raynal a De Pradt: apontamentos para 
um estudo da idéia de emancipação da América e sua leitura no Brasil”... op. cit, pp. 94. 
684 MOREL, “O caminho incerto das Luzes francesas: o abade De Pradt e a Independência brasileira”... op. cit, 
pp. 115-6. 
685 INFANTE, “Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América”... op. cit. 



 211 

de Estados soberanos.686 Separando seus argumentos em dois tipos, as Razões filosóficas 

apresentadas por Infante estavam pautadas nas diferenças físico-territoriais, de costumes e de 

disponibilidade de recursos econômicos que definiam a artificialidade das uniões políticas,  

 
La naturaleza ha constituído las naciones, trazándoles un círculo en que se 
estrechen, y separándolas por barreras cuya violación es siempre funesta. 
(...) Contrayendo esta evidencia al Nuevo Mundo respecto ao Viejo ¿puede 
haber un límite más marcado que el de la duplicidad de continente?687 
   

Infante utilizou a separação desses espaços pela própria natureza de cada um afirmando 

que havia uma separação que emanava da própria estrutura natural de cada continente para 

argumentar que a demarcação política deveria estar sujeita a demarcação física e qualquer tipo 

de sujeição sem uma união “natural” seria violenta e precária. Adicionou ainda, a desproporção 

da extensão territorial, da quantidade populacional e de matéria-prima entre um e outro lugar 

para endossar sua argumentação sobre a falta de uma natureza comum, apontando a 

artificialidade dessa união.688 

Os temas de cunho físico-geográficos eram assuntos centrais de uma quantidade 

significativa de livros que estava sendo publicada desde meados do XVIII e circulando pelo 

mundo letrado americano e europeu, e tanto o pensamento de De Pradt quanto de Raynal 

estavam relacionados diretamente às essas produções.689 

Após argumentar sobre a separação natural, Infante aproveitou para recorrer a existência 

de “instituiciones son liberales en los puntos extremos, han de facilitar insesiblemente la 

separación natural que existe; y si opresivas, produciendo una explosión más pronta han de 

causar, a su tiempo, el mismo efecto”.690 Ou seja, inevitavelmente se chegaria a separação, mas 

apoiou-se no nascente liberalismo espanhol, e todas suas prerrogativas, e nos movimentos 

independentistas a partir da declaração de independência Venezuelana, em 1811, e a adoção de 

sistemas políticos constitucionais que também foram diretamente influenciados pela 

experiência de Cádiz de 1810-14, para defender o processo da separação natural que já existia. 

Além da emancipação ser algo inevitável, Infante apontou que tal separação já deveria ter 

acontecido se a coroa tivesse permitido que suas colônias americanas governassem a si mesmas, 

 
686 PIMENTA, “De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de emancipação da América e sua 
leitura no Brasil”... op. cit, pp. 97. 
687 INFANTE, “Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América”... op. cit., pp. 111-1. 
688Ibidem., pp. 111-2. 
689 MOREL, “O caminho incerto das Luzes francesas: o abade De Pradt e a Independência brasileira”... op. cit., 
pp. 117. 
690 INFANTE, “Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América”... op. cit., pp. 112. 
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deixando os principais cargos para os naturais de ali.691 Nesse ponto, Infante concluiu que além 

de natural seria algo inevitável, ambas ideias aportadas tanto nos prognósticos de Raynal quanto 

de De Pradt.  

Aqui, é importante mencionar que o retorno do regime constitucional espanhol, que foi 

abordado em diversos momentos por Infante para subsidiar seus argumentos, abria um novo 

horizonte de reflexões e prognósticos sobre o futuro do continente americano que endossavam 

posicionamentos como os de De Pradt. Ele próprio aproveito para reforçar sua teoria da 

independência com a caída do absolutismo em 1820.692 

Infante abordou seis resultados advindos da oposição as essas razões “naturais” 

explicitadas acima para concluir suas Razones filosóficas. Começou pela dizimação da 

população nativa da América hispânica e seu quase total desaparecimento, dando como 

exemplo as ilhas caribenhas, e a “mais dura” escravização dessa população e seu terrível 

tratamento, entrando no tema dos estigmas sociais e estatutos jurídicos impostos a população 

indígena que deixaram esse contingente populacional em situação extrema de escravidão, de 

inferioridade e de marginalização. Infante adicionou uma crítica a escravidão negra, “que fue 

querer remediar un mal con outro igual o peor por sus consecuencias”, referindo-se, para além 

da crítica em si da escravidão, aos levantamentos protagonizados por escravos.693 Infante 

acompanhou de perto a revolução de Saint-Domingue. Durante a última década do século 

XVIII, enquanto realizava seus estudos, provavelmente, na região oriental da Capitania Geral 

de Cuba e, inclusive, esteve na vizinha Santo Domingo, onde cursou direito. Nessa época, viu 

a chegada massiva de refugiados civis e escravos e de soldados derrotados, além de sua 

proximidade com as narrativas criadas a época em torno do evento. Porém, também 

acompanhou de perto o vertiginoso crescimento econômico da Capitania Geral de Cuba em 

função, principalmente, da entrada massiva de mão de obra africana e defendeu abertamente 

em seu projeto constitucional, publicado anos antes, em 1812, a escravidão negra. Infante não 

apresentou uma preocupação real com o tema, apenas o mobilizou de diferentes maneiras para 

reforçar seus argumentos a favor da independência. 

Os argumentos utilizados por Infante no texto Solución sobre as atrocidades que 

acometeram as colônias ibero-americanas após a conquista dos impérios ibéricos também 

podem ser vistos dentre os assuntos levantados pelos abades Raynal e De Pradt. Outra questão 

 
691 Ibidem., pp. 112. 
692 MOREL, “O caminho incerto das Luzes francesas: o abade De Pradt e a Independência brasileira”... op. cit., 
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e sua leitura no Brasil”... op. cit., pp. 96. 
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é o tema da escravidão e a revolução de Saint-Domingue como contraexemplo, algo que 

permeou constantemente os escritos de De Pradt.694   

Para o advogado hispano-cubano, outro resultado da oposição espanhola frente a natural 

separação existente entre ambos lugares, foi o saque realizado pelos espanhóis e que estes 

deram o nome de governo, fazendo com que os produtos hispano-americanos alimentassem a 

economia espanhola e europeia. Acrescentou ainda que mesmo assim ocorrendo, a Espanha 

não foi capaz de se livrar do estado debilitado em que se encontrava economicamente desde o 

século XVIII. Antes de recuperar brevemente a história da Espanha, Infante afirmou que as 

localidades americanas colonizadas por ela deixaram de prosperar com a descoberta e possessão 

do território, mas os pontos que foram abandonados pelos espanhóis e acabaram caindo em 

mãos estrangeiras floresceram pela doçura da administração ou por sua emancipação oportuna, 

e aqui Infante se referia ao processo de colonização britânico da América do norte e a 

emancipação das Treze colônias como contraponto.695  

A falência do sistema colonial e com isso o grave prejuízo que essa trazia para ambas 

as partes também já havia sido abordada por Raynal e De Pradt. Aqui aparece uma concepção 

de progresso como o desenvolvimento natural das coisas, exemplificado tanto pelo progresso 

do império britânico, o qual fez florescer suas colônias, como pela independência norte-

americana em relação a esse, em sua emancipação oportuna.696 

Para concluir os resultados apresentados no texto, Infante abordou “que aumentándose 

la opinión a par de la población y desenvolviéndose las luces, se haya procurado sacudir el yugo 

tan pronto como la ocasión se presentó”.697 Assim, apesar dos resultados negativos, Infante 

apresentou uma ideia que utilizou em diversos momentos do texto: que todo o substrato 

intelectual advindo da ilustração influiu diretamente para a contestação da ordem estabelecida. 

E completou afirmando que quando apareceu a oportunidade, que para ele foi a invasão 

napoleônica de 1808 à península ibérica e seus desdobramentos, a América “sacudiu” a ordem 

de submissão em que se encontrava. 

Para reforçar a ideia apresentada acima, o advogado hispano-cubano fez um paralelo da 

guerra de sucessão espanhola do início do século XVIII, que deu início a dinastia Bourbon, 

francesa, no trono espanhol, e que nesse momento, os americanos foram apenas espectadores e 

 
694 MOREL, “O caminho incerto das Luzes francesas: o abade De Pradt e a Independência brasileira”... op. cit., 
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696 MOREL, “O caminho incerto das Luzes francesas: o abade De Pradt e a Independência brasileira”... op. cit., 
pp. 15-8. 
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se sujeitaram porque não tinham “todo el vigor, ilustración y peso necesario para la 

emancipación”.698 Porém, com a invasão dos franceses à península, quase todas as províncias 

da América, sem conseguir se colocar em acordo com a metrópole pela distância – questão 

natural – “dieron un mismo y simultaneo grito... porque ya tenian las luces, madurez y 

consistencia que producen meritablemente la emancipación”.699 Assim, além da separação ser 

natural e inevitável, a América hispânica contava com “reflexões” que também a auxiliariam a 

caminhar para essa inevitabilidade. Aqui, Infante fez uso de outro elemento comum na época, 

a ideia de maturidade, de que quando as colônias alcançassem a maturidade, essa as levaria a 

emancipação. Ideia que retomaremos um pouco mais adiante quando Infante a abordou por 

meio de uma metáfora.  

Joaquín Infante também discorreu sobre o contágio revolucionário, expondo “No se 

oponga el que todos los países de América no han mostrado aún sintomas de revolución; porque 

al fin su contagio há de cundir a todos por la ley imperiosa del ejemplo e imitación”, também 

uma ideia muito comum na época.700 A historiadora Ada Ferrer, ao abordar como a revolução 

de Saint Domingue foi sentida na Capitania Geral de Cuba, comenta que uma das interpretações 

sobre os acontecimentos revolucionários da colônia francesa caribenha que marcou 

profundamente o mundo atlântico foi a ideia de que a ameaça de revolução não se limitava 

apenas aos solo francês, sendo provável uma espécie de contágio, ou seja, a propagação da 

agitação política como a progressão natural de uma doença física, como um ato que dificilmente 

poderia ser evitado com previsão ou estratégia.701  

Após discorrer sobre o inevitável contágio revolucionário na América hispânica, Infante 

concluiu: “porque esto está en el orden necesario de los acontecimientos humanos...”, 

culminando em suas Razones filosóficas e seu argumento de que o processo natural e inevitável 

seria a emancipação.702 Nessa época, a ideia de eventos revolucionários como exemplos 

potencialmente propagadores foi algo bastante difundido no mundo ibero-americano.703  

Ademais, Infante comentou sobre os obstáculos que poderiam se impor frente as 

mudanças almejadas, dando como exemplo a própria restituição do regime constitucional 

espanhol que, apesar de fortes oposições, logrou uma “feliz” restauração. E, neste aspecto, 
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como defensor do governo constitucional espanhol, Infante precisava lidar com a contradição 

entre o novo regime e a busca dos espanhóis, tanto em 1810-14 quanto em 1820, para manter 

ou recuperar as colônias hispano-americanas. Infante afirmou que as melhorias que a 

constituição espanhola poderia produzir no ultramar desembocaria na separação, como se a 

aplicação do próprio liberalismo espanhol só poderia resultar na ruptura entre metrópole e 

colônia.704 

Mesmo com seu apoio ao recém instituído governo espanhol, Infante argumentou que 

quanto maior a distância entre o centro do poder e suas instituições mais enfraquecida ficaria a 

relação, assim os naturais deveriam governar a si mesmos porque as instituições só poderiam 

ser benéficas se emanassem daqueles que se interessam diretamente por elas e sendo eles 

próprios seus executores, do contrário ocorreria o que Infante chamou de inconveniente e de 

dificuldade que tornariam as instituições ilusórias e ineficazes, utilizando como exemplo a 

representação americana nas Cortes de Cádiz, em 1810.705 

Uma das grandes referências sobre a defesa de uma distribuição igualitária entre os 

deputados espanhóis e americanos nas Cortes de Cádiz foi elaborada pelo espanhol Álvaro 

Flórez Estrada. Veremos adiante, no final de sua Solución, Infante evoca e cita o pensamento 

de Flórez Estrada pela endossar seus argumentos.706  

Para finalizar essa parte, o advogado hispano-cubano retomou a ideia de maturidade 

com a metáfora do filho, que quando deixa de necessitar da tutela de seus pais e alcança sua 

maturidade, chega o momento de emancipar-se. E o mesmo se poderia colocar para as colônias 

hispano-americanas com relação a metrópole, a Madre Patria.707 Tal metáfora biológica 

utilizada para compreender relações históricas numa perspectiva orientada pela determinação e 

evolução, na qual as colônias estariam em um processo de desenvolvimento semelhante ao ser 

humano, que do mesmo jeito que esse ao nascer se vincula a mãe e somente após certo 

amadurecimento poderia, naturalmente, adquirir sua autonomia, as colônias também se 

desenvolveriam para, ao final, obterem a emancipação. Essa metáfora também utilizada por De 

Pradt, em sua primeira obra de 1801-2, foi um recurso comumente utilizado para explicar as 

relações colônia/metrópole.708 

 
704 INFANTE, “Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América”... op. cit., pp. 114-5. 
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Após expor os aspetos apresentados como resultados da oposição espanhola frente a 

natural separação americana, os quais Infante ordenou em seis itens, e concluir suas reflexões, 

seguiu com as Razones Políticas para dar continuidade a sua defesa em nome da emancipação 

hispano-americana.709 Infante iniciou essa parte discorrendo sobre a decadência do império 

espanhol e, apesar de reconhecer a importância e liderança de tal império na época da 

descoberta e conquista das “Índias”, argumentou que a deterioração promovida pela inquisição 

e pelas guerras europeias levou a Espanha a uma fragilidade que culminou na entrada da casa 

francesa dos Bourbons no trono espanhol. E que, desde então, a agricultura, o comércio, a 

marinha e as artes desapareceram na Espanha, evidenciando a fragilidade espanhola frente a 

outras nações europeias.710  

Após apontar a debilidade, principalmente econômica, da Espanha, Infante condenou a 

guerra travada contra os territórios insurgentes, afirmando que estava sendo algo maléfico para 

ambas as partes e apontou como consequência das lutas o fato da própria América hispânica se 

encontrar economicamente fragilizada, “Sólo su independencia podrá restablecerla dentro de 

poco”.711 Nesse momento, recorreu ao exemplo da denominada guerras dos oitenta anos e a 

independência dos Países Baixos, que logrou sua independência frente ao império espanhol e, 

conforme pontou Infante, após oitenta anos em guerra alcançou, em dez anos de independência, 

tornar-se uma poderosa potência marítima. E finalizou com a pergunta: “¿Qué será, pues, la 

América con los recursos inagotables de un vasto suelo que la naturaleza há privilegiado?”.712 

Ainda contra o empenho espanhol de combater os processos de independência hispano-

americanos, Infante, desta vez, apelou explicitamente ao evento de Saint-Domingue e a 

conquista da independência do Haiti mesmo a França tendo investido alta quantidade de 

dinheiro e de homens para tentar impedir tais acontecimentos. Aqui, a independência do Haiti 

é utilizada como exemplo positivo de resistência frente a sua metrópole, que passou anos em 

guerra, mas ao final logrou alcançar a independência frente a força francesa.713  

Após recuperar brevemente a história do império espanhol e apontar seu estado de 

debilidade, criticando durante a guerra travada por este para impedir a emancipação de suas 

colônias americanas, Infante defendeu a ideia do rompimento de um laço que unia ambos 

espaços, no qual as colônias se sujeitavam a metrópole por vontade (opinião) própria, mas que 
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com esse rompimento o “acordo” entre as partes se desfez, e para haver uma reconciliação o 

único caminho seria o da emancipação: 

  
Faltando, pues, la confianza mutua, y siendo implacable hoy el odio entre 
españoles y americanos, se ha roto para siempre el lazo que unía las 
colônias a la metrópole y no queda otro arbitrio para la reconciliación tan 
suspirada que la emancipación. No era la fuerza, sino la opinión y buena 
armonía, lo que sujetaba las colônias a la metrópole. Cambió la opinión y 
desapareció el acuerdo: la separación quedó hecha. Emplear ahora la 
fuerza para restablecer el antiguo sistema, sería aniquilarlo por el hecho 
mismo, aun cuando la mudanza no existiera.714    

 

Argumentou ainda que a Espanha não possuía dinheiro e nem uma marinha eficaz para 

empreender tal oposição, ponto que mais adiante ele voltaria a evocar com uma citação do 

próprio abade De Pradt. Ademais, pontou que se seguissem o plano de tentar a reconquista, os 

custos recairiam sobre a população em geral por meio de taxações exorbitantes. Mas, para ele, 

tal empreitada seria impossível de realizar, pois, por mais que se alcançasse exterminar a 

iniciativa insurgente em uma localidade, outra surgiria em outro ponto, dando como exemplo a 

ideia de um incêndio no qual as labaredas cessam, mas a chama segue sempre acesa podendo 

voltar a provocar novas flamas.715 

Outro aspecto que o constante estado de guerra provocava era a fragilidade de ambos 

territórios, que poderiam sofrer investidas estrangeiras a qualquer momento. Colocar atenção 

sobre o perigo de ataques estrangeiros foi algo que De Pradt reforçou em diversos de seus 

escritos a partir da década de 1810. Infante afirmou que se a Grã-Bretanha, como potência 

marítima, que havia até então se aproveitado apenas do comércio, poderia investir contra essas 

localidades, e, por isso, a Espanha precisava reconhecer rapidamente a independência que a 

América tanto aspirava.716 

Sobre o tema da guerra, Infante aproveitou para discorrer sobre o caso recente da 

mobilização liderada por Rafael Riego e a recusa de suas tropas de irem para a América lutar 

contra os insurgentes hispano-americanos, movimento que deu início a volta do regime 

constitucional espanhol. E reconheceu que a continuação da guerra seria uma contradição com 

as instituições liberais que regiam a Espanha naquele momento, reivindicando que “la 

emancipación es una consecuencia precisa”.717 
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Para concluir seus argumentos, Infante discorreu sobre as vantagens que a 

independência da América hispânica traria para a Espanha. Primeiro desenvolveu um 

argumento pautado no livre comércio que seria adotado por ambos territórios e que, nesse 

aspecto, a América daria preferência para a Espanha, não apenas pela facilidade do idioma, mas 

por ambos lugares compartilharem uma mesma identidade, e está ser a relação mais forte que 

há entre homens. Adicionou ainda, a vantagem da proximidade geográfica entre a península 

ibérica e a América e concluiu que ambas deveriam estabelecer relações de amizade e comércio 

ao invés de dominação e dependência.718 “La efusión de sangre, la animosidad y la miséria 

cesarían entonces, y españoles y americanos, dándose un ósculo de paz, renovarían sus antiguas 

conexiones. Sin pretensión de superioridad los unos los otros, trabajarían todos de concierto 

por su felicidad mútua”.719 

Utilizou novamente como exemplo positivo a Grã-Bretanha e as vantagens adquiridas 

por esta após a independência das Treze colônias, baseando-se na diminuição de gastos com 

funcionários e de investimentos de defesa por terra e mar, que ocorreu devido a independência 

dos Estados Unidos da América, acrescentando que o compartilhamento de costumes, idiomas 

e origem, frente as demais nações, promovia certas vantagens a Grã-Bretanha: “una 

emancipación que la necesidad, la razón y las conveniencias recíprocas exigen”.720 

Para terminar seu texto, Infante recorreu explicitamente à dois intelectuais e seus 

pensamentos para apoiar sua defesa e tentar prevenir uma ideia de parcialidade pelo fato de ser 

um americano defendendo a causa americana. Evocando o texto Examen imparcial sobre las 

discensiones de la América con la España (1811), de Álvaro Flórez Estrada (1766-1853), 

apresentado no texto como atual deputado das Cortes espanholas, Infante o citou para endossar 

a defesa do fim da guerra contra a América hispânica, empregando os argumento expostos por 

Flórez Estrada, no qual o deputado espanhol criticava severamente a guerra contras os 

movimentos independentistas hispano-americanos, advertindo que as investidas espanholas não 

seriam bem sucedidas.721 

O espanhol Flórez Estrada advogou a favor do princípio que os homens e os países 

possuíam o direito imprescindível de procurar a felicidade, remediar seus males e reformar os 

abusos que sofriam. Infante recorreu a esse autor para defender a ideia de que quando a Espanha 
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descobriu e iniciou o processo de colonização na América começou também um processo de 

decadência espanhol, no qual as indústrias e a agricultura na Espanha estagnaram devido ao 

fato de que a partir disso os produtos passaram a vir das colônias hispano-americanas.722 

O segundo pensador citado no texto Solución foi De Pradt. Infante recorreu ao abade 

para endossar a ideia sobre a incapacidade da Espanha de combater os movimentos 

independentistas hispano-americanos, citando um trecho da obra La revolución de España y 

sus consecuencias (1820), na qual De Pradt afirmava que a América meridional já era 

plenamente independente e que o fato da Espanha não conseguir fazer frente a essa situação 

traria mais força para os movimentos hispano-americanos. Acrescentou ainda uma citação 

direta sobre os benefícios que a Espanha poderia adquirir com a independência americana por 

essas compartilharem uma identidade comum. Ideia que também foi abordada em diversos 

momentos do texto.723  

Assim, é possível identificar como o texto Solución de Infante foi composto por uma 

série de ideias que estavam sendo fomentadas e discutidas entre os letrados do mundo ocidental. 

Para concluir, Infante recuperou outra vez a metáfora da mão/filho e a experiência dos Estados 

Unidos da América para encerrar sua defesa. A Espanha, como a mãe pátria, deveria olhar para 

o exemplo da Louisiana, que também já havia sido “um filho espanhol” – origem comum -, 

como irmão das colônias hispano-americanas, e que já era independente, dando fim a guerra e 

seus prejuízos em ambos territórios.724 

Para fechar, indicou o caso dos Estados Unidos da América como um parâmetro 

positivo: 
 

Quiera el cielo que mi voz mueva los corazones de los dignos 
representantes de la nación española y les excite a la gloria de consultar al 
noble Rey la acta de emancipación del Este, Oeste y Sur América, como la 
tuvo el generoso Pitt (William) cooperando a la del Norte, a cuyos 
habitantes estimo honrados por la rectitud y firmeza con que promovieron 
y sostuvieran contra el poder de la Inglaterra la causa de su nacionalidad, 
hasta obtener un triunfo que las armas justas y sensibles en todas edades 
aplaudirán con las efusiones más inocentes y afectuosas.725   
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Em suas Razones filosóficas e Razones políticas Infante utilizou todo um substrato 

intelectual disponível identificado em ideias como inevitabilidade, progresso natural e desejo 

que compunham um mesmo espectro multifacetado de discursos que organizavam o conceito 

de emancipação.726 

Foi possível encontrar referências sobre a publicação deste texto de Infante em Puebla 

e na Cidade do México, em 1821, ano que a Nova Espanha conquistou definitivamente sua 

independência frente a Espanha depois de mais de dez anos de lutas travadas entre insurgentes 

e realistas.727 Provavelmente a Solución de Infante foi publicada em diversas outras localidades 

hispano-americanas como importante recurso para os discursos pró-independentistas. O texto 

foi também utilizado na colônia luso-americana com o mesmo fim. Publicado em 1822, na 

então capital da colônia luso-americana, pelo periódico Revérbero Constitucional Fluminense, 

a publicação de trechos do Solución ganhou uma tradução comentada em notas de rodapé.728 

Em Portugal, a invasão napoleônica ocasionou a vinda da família real para o Rio de 

Janeiro, o que provocou a transferência do centro do Império português de Lisboa para essa 

colônia americana. O translado da Corte portuguesa gerou a impressão de um cenário oposto 

ao hispano-americano, porém, mesmo com a garantia imediata da soberania real portuguesa e 

a integridade de seus domínios americanos, a colônia luso-americana, agora como novo centro 

das decisões políticas imperiais, enfrentou um período marcado por incertezas.729 
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reimpreso en Puebla, y por su original en México, en la oficina de D. José María Betancourt, calle segunda de la 
Monterilla, núm. 7, año de 1821. FERRER MUÑOZ, La formación de un Estado nacional en México (El Imperio 
y la República federal: 1821-1835)…op. cit. 
728 PIMENTA, “De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de emancipação da América e sua 
leitura no Brasil”... op. cit. O Revérbero Constitucional Fluminense foi publicado na cidade do Rio de Janeiro. 
Com uma vida curta, aspecto comum das publicações periódicas da época, circulou somente entre setembro de 
1821 e outubro de 1822. Sobre esse periódico, ver: FANNI, R. Os horizontes da independência: operações 
discursivas no Revérbero Constitucional Fluminense (1821-1822). Monografía de Bacharelado, Universidade 
Federal de Ouro Preto, DEHIS, 2010; SILVA, V. R. O Revérbero Constitucional Fluminense: constitucionalismo 
na imprensa do Rio de Janeiro à época da independência. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal 
Fluminense, 2010. 
729 Sobre o período da Corte portuguesa no Brasil, veja-se DEL PRIORE, M. “Cotidiano, permanência e rupturas 
no Rio de Janeiro à época da família real”. In: IPANEMA, R. M. (org.). D. João e a cidade do Rio de Janeiro 
1808-2008. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, 2008, pp. 67-80; GOUVEIA, M. 
F. S. “As bases institucionais da construção da unidade. Administração e governabilidade no período joanino 
(1808-1821)” In: JANCSÓ, I. (Org). Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec/FAPESP, 2005, 
pp. 707-752; LOPEZ, E. C. R. Festas Públicas, Memórias e Representação. Um estudo sobre as manifestações 
políticas na Corte do Rio de Janeiro, 1808-1822. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004; MALERBA, J. A 
Corte no exílio. Civilização e poder no Brasil às vésperas da independência (1808-1821). São Paulo: Cia das 
Letras, 2000; SILVA, M. B. N. Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1978; SLEMIAN, Vida política em tempo de crise: Rio de Janeiro (1808-1824)...op. cit. 
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O deslocamento da família real garantiu o fortalecimento dos laços entre os súditos e o 

monarca, mas também inaugurou um novo espaço que possibilitou aos colonos americanos 

acompanharem e debaterem, cada vez mais de perto, as ações da monarquia portuguesa. A nova 

conjuntura de proximidade dos colonos americanos com o eixo organizador imperial permitiu 

maior imersão destes no universo político português e a ampliação de chances na participação 

dos assuntos de gerência pública.730 

Durante a década de 1810, o governo joanino esteve marcado por ações de caráter 

provisório advindas da própria situação inusitada e sem precedentes vivida no período em 

questão. Somado a esse clima de tensão, proveniente da própria emergência do reordenamento 

político, as autoridades portuguesas também se viram atreladas a uma realidade de convulsões 

políticas, a qual acompanharam atentamente. A proximidade da colônia luso-americana com os 

acontecimentos revolucionários hispano-americanos fez o governo luso temer a possibilidade 

de influência e adesão a soluções políticas semelhantes aos de sua vizinhança. Tal receio levou 

governantes portugueses a adotarem uma série de medidas preventivas para conter um possível 

contágio revolucionário como o que vivenciava a América hispânica. Numa época na qual já 

havia se tornado assunto público a possibilidade de que o império português seguisse caminho 

semelhante ao do espanhol, a Corte portuguesa se empenhou em silenciar e manipular notícias 

sobre os acontecimentos do mundo hispânico e manter sob vigilância o afluxo de estrangeiros, 

principalmente espanhóis e franceses.731 

Os contatos com a realidade vizinha permitiram não somente a conformação de uma 

consciência sobre os eventos hispânicos e a introdução de elementos de uma linguagem de 

fundamentos revolucionários como também incentivaram a elaboração de críticas internas ao 

próprio governo bragantino.732 Um grande fluxo de informações, publicações estrangeiras e 

rumores que chegavam à colônia luso-americana provinha das rotas comerciais, legais e ilegais, 

instauradas entre as diversas regiões com a América hispânica e Europa. No início da década 

seguinte, com a Revolução do Porto, instauração das Cortes de Lisboa e o retorno da 

 
730 DEL PRIORE, “Cotidiano, permanência e rupturas no Rio de Janeiro à época da família real”... op. cit.; 
GOUVEIA, “As bases institucionais da construção da unidade. Administração e governabilidade no período 
joanino (1808-1821)”... op. cit.; LOPEZ, Festas Públicas, Memórias e Representação. Um estudo sobre as 
manifestações políticas na Corte do Rio de Janeiro, 1808-1822... op. cit.; MALERBA, Corte no exílio. Civilização 
e poder no Brasil às vésperas da independência (1808-1821)... op. cit.: SILVA, Cultura e Sociedade no Rio de 
Janeiro (1808-1821)... op. cit.; SLEMIAN, Vida política em tempo de crise: Rio de Janeiro (1808-1824)...op. cit. 
731 PIMENTA, A independência do Brasil e a experiência hispano-america (1808-1822).... op. cit. 
732 Ibidem. 
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promulgação da Constituição de Cádiz, houve um considerável aumento na quantidade de 

notícias que circularam nestes espaços.733 

Conforme pontua João Pimenta, uma importante dimensão dos espaços públicos de 

discussão política no mundo ibero-americano foi a presença de escritos de caráter doutrinário 

e programático que no universo luso-americano, pautados no que se passava na América 

hispânica, além de publicarem notícias de cunho informativo, divulgavam análises e previsões 

sobre os destinos da América ibérica. A proliferação e circulação de publicações com esse viés 

promoveram debates e incentivaram novos prognósticos acerca do que ocorreria na América 

portuguesa.734 E foi neste contexto que o periódico Revérbero publicou parte do texto Solución 

a la cuestión de derecho sobre la emancipación de América, que acrescido de uma série de 

comentários, foi utilizado como recurso consciente e deliberado para aproximar os contextos 

luso e hispânico em um só e sugerir que a colônia luso-americana também poderia caminhar na 

mesma direção das colônias hispano-americanas:735 

 
O Brasil também suportou o jugo do domínio Espanhol, e as vicissitudes 
da guerra, que à Espanha fazia a Holanda (tendo arvorado o estandarte da 
sua Liberdade), porque o seu estado de luzes e de vigor, que andava na 
proporção do ciúme das Metrópoles para com as Colônias, não lhe 
franqueava a precisa energia para então soltar o grito da independência; e 
se não soltou quando a América Espanhola declarou, que era chegada da 
sua virilidade, foi porque então viu o Mundo um espetáculo novo; isto é a 
passagem do Rei para o Brasil, passagem que mudou inteiramente o regime 
Colonial, que quebrou os ferros da opressão de três séculos... para 
evidenciar-se que a Independência da América é um efeito necessário da 
atual Civilização, bem que ainda inferior à da Europa, atendam-se à 
situação do Brasil. O Rei saindo de Portugal sustou a Revolução do Brasil, 
apesar das promessas lisonjeiras dos Deputados Europeus no Congresso de 
Lisboa. Este sucesso, favorecido grandemente pelo partido de certos 
homens, que se fizeram Oráculos naquele Congresso, nasce da irresistível 
tendência de todas as Colônias para a sua Liberdade.736            

 

 
733 MOREL, “Em nome da opinião pública: a gênese de uma noção”... op. cit.; _____. As transformações dos 
espaços públicos. Imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-184)0... op. cit; 
PIMENTA, A independência do Brasil e a experiência hispano-america (1808-1822)... op. cit..; ROMERO, 
Latinoamerica: las ciudades y la ideas... op. cit.: SLEMIAN, Vida política em tempo de crise: Rio de Janeiro 
(1808-1824)... op. cit. 
734 PIMENTA, “De Raynal a De Pradt: apontamentos para um estudo da idéia de emancipação da América e sua 
leitura no Brasil”... op. cit., pp. 90. 
735 PIMENTA, Tempos e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... 
op. cit. 
736 Revérbero Constitucional Fluminense. Tomo II, n. 17, 17 de setembro de 1822, pp. 214 e 215. Trecho retirado 
de: FANNI, Os horizontes da independência: operações discursivas no Revérbero Constitucional Fluminense 
(1821-1822)… op. cit. 
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Assim como Infante em sua Solución, o Revérbero também se apoiou na ideia da 

emancipação da América ser uma tendência natural, que no caso luso-americano, só não havia 

sido iniciada ao mesmo tempo que as colônias hispano-americanas devido a um “espetáculo 

novo” que foi a vinda da Corte para o Rio de Janeiro. A utilização do texto do advogado 

hispano-cubano para subsidiar argumentos pró-independentistas na colônia luso-americana 

reforça como um conjunto de elaborações realizadas a partir de leituras de experiências 

históricas hispano-americanas forneceu aos partícipes dos processos independentistas ibero-

americanos parâmetros de ação e inspiração, indicando novas possibilidade de planejamentos 

para o futuro.737 

 

 

3.3 Dois textos de Joaquín Infante 

 

Joaquín Infante chegou ao México no final de 1822 ou início de 1823 e na sequência 

esteve preso, por um curto período, por sua oposição ao governo de Augustín I.738 Após a 

declaração de independência deste território, em setembro de 1821, foi instaurado um governo 

monárquico constitucional, o denominado império mexicano, que adotou a Constituição 

espanhola de 1812 e criou uma Junta provisória que nomeou uma Regência composta por cinco 

membros, enquanto Fernando VII ou alguém da casa dos Bourbons era aguardado para assumir 

o posto real. Mergulhado em uma série de dificuldades, em maio de 1822, Augustín de Iturbide, 

que ocupava o cargo de presidente no governo regencial, logrou sua proclamação como 

imperador do México por meio de um golpe de Estado. O curto governo de Augustín I esteve 

marcado por ações de caráter bastante centralizador, como a dissolução do poder Legislativo e 

suspensão de garantias, que corroboraram na intensificação de manifestações contrárias ao 

governo e a perseguição de seus opositores, época em que muitos políticos foram detidos e 

encarcerados.739 Foi neste contexto que, em janeiro de 1823, Infante se encontrava preso na 

 
737 PIMENTA, Tempos e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830)... 
op. cit. 
738 BUSTAMANTE, Diario historico de México por el Lic. D. Cárlos María Bustamante... op. cit, pp. 121-133; 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823… op. cit., pp. 105-
10. 
739 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit.; ARENAL, J. “Iturbide y Arámburu, 
Augustín de”. In: ÁVILA, A.; GUEDEA, V. & IBARRA, A. C. (coord.). Diccionario de la independencia de 
México. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Universitaria para los festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexiana, 2010, pp. 78-85; CHUST, & 
FRASQUET, Las independencias en América... op. cit. 
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cidade do México, na cadeia da Inquisición, por conta de uma denúncia acerca de sua conduta 

contestatória frente ao governo, realizada por seu paisano, Antonio José Váldes.740 

É importante mencionar que o Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, 

decretado em dezembro de 1822, assinado pelo próprio Váldes, que era deputado por Jalisco, e 

outros dois sujeitos, Toribio González, deputado por Guadalajara, e Ramón Martínez de los 

Ríos, deputado por Potosí, aboliu a Constituição espanhola e criou um novo texto constitucional 

provisório que endossava o Plano das Três Garantias. Sobre a liberdade de imprensa, o 

Reglamento decretou: 

 
Art. 17.- Nada mas conforme á los derechos del hombre, que la libertad de 
pensar y manifestar sus ideas: por tanto, así como se debe hacer un racional 
sacrificio de esta facultad, no atacando directa ni indirectamente, ni 
haciendo, sin previa censura, uso de la pluma en materias de religion y 
disciplina eclesiástica, monarquía moderada, persona del emperador, 
independencia y unión, como principios fundamentales, admitidos y 
jurados por toda la nacion desde el pronunciamiento del plan de Iguala, así 
también en todo lo demas, el Gobierno debe proteger y protegera sin 
excepcion la libertad de pensar, escribir y expresar por la imprenta 
cualquier concepto o dictámenes, y empeña todo su poder y celo en alejar 
cuantos impedimentos puedan ofender este derecho que mira como 
sagrado.  
Art. 19.- Como quiera que el ocultar el nombre en un escrito, es ya una 
presuncion contra él, y las leyes han detestado siempre esta conducta, no 
se opone á la libertad de imprenta la obligacion que tendrán todos los 
escritores de firmar sus producciones con expresión de fecha, lo que 
también es utilísimo á la nacion, pues así no se darán á la faz de las 
naciones cultas.741  

 

A liberdade de imprensa foi limitada com a proibição de “ataques” à determinados 

assuntos e publicações anônimas ou assinadas por pseudônimos. Infante foi enquadrado nesse 

novo marco, algo que não foi incomum no período. Muitos defensores do republicanismo foram 

perseguidos e censurados, entre eles Servando Teresa de Mier, por seu texto Memoria político-

instructiva, publicado em 1821, e Carlos María Bustamante, editor do La Abispa de 

Chilpancingo: escrita para perpetuar la memoria del primer congreso instalado allí el dia 12 

 
740 Archivo General de la nación (AGN-Mex)/ Instituciones Gobernamentales: época moderna y contemporânea/ 
Administración Pública Federal S. XIX/ Gobernación Siglo XIX/ Movimiento Marítimo, Pasaportes y cartas de 
seguridade (129)/ Pasaporte/ Volumen 1. Título: Expediente 17, Fecha: 1823, Volumén: Fojas 1-3, Productores: 
ND, Alcance y contenido: México. Notificación del capitán general del ministro del Estado sobre el arresto en el 
edifício de la inquisición de Mariano Ortiz y Joaquín Infante. BUSTAMANTE, Diario historico de México por el 
Lic. D. Cárlos María Bustamante... op. cit, pp. 121-133; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y 
cuestión nacional en Cuba. 1808-1823… op. cit., pp. 105-10. 
741 Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, 1822. México: Universidade Nacional Autónoma do México, 
Coordinación de Humanidades, Museo de las Constituiciones, 2017; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, 
masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 106. 
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de septiembre de 1813 por el Señor D. José María Morelo.742 Com a caída de Iturbide, em 

março de 1823, Infante foi libertado e, segundo Manuel Hernández González, colaborou 

ativamente na imprensa mexicana, se envolvendo em embates com figuras públicas da época.743 

Veremos adiante que um de seus textos, o Disertación sobre federalismo y centralismo, de 27 

de junho, recebeu uma réplica, em 17 de julho, elaborada por Francisco García Salinas.744 

Apesar dessas novas limitações acerca da liberdade de imprensa, o antigo Vice-reino da 

Nova Espanha vivenciava um crescimento de publicações desde o começo do século XIX. Um 

dado significativo foi o salto do número de oficinas tipográficas na cidade do México que, em 

1812, eram em torno de quatro estabelecimentos e, em menos de quarenta anos, já seriam mais 

de setenta.745 No início do século XIX, na Nova Espanha, apesar da circulação de impressos 

ser ainda restrita e bastante irregular, geralmente com curta duração, o aumento do gênero de 

escritos públicos como panfletos, pasquins, periódicos, diários, revistas, etc., consolidou um 

espaço público que, a partir da guerra insurgente, vivenciou um fenômeno de intensa 

politização. Os insurgentes novo-hispanos, ao longo da guerra, carregaram imprensas e oficinas 

tipográficas portáteis e fizeram circular uma variedade de breves publicações, as hojas volantes, 

com tons propagandísticos tanto em espanhol quanto em nahuatl. Inaugurado pela publicação 

do El Despertador Americano, em dezembro de 1810, o próprio movimento publicou uma série 

de periódicos entre os anos de 1810 e 1817, espalhados por diversas regiões.746 Semelhante ao 

Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana que Infante dirigiu também em terras 

novo-hispanas durante sua participação na expedição libertadora em 1817. 

Além das incessantes tentativas para censurar tais publicações, o governo do Vice-reino, 

através da imprensa de caráter oficial, desatou uma verdadeira guerra propagandística contra o 

movimento insurgente, condenando seus líderes e defendendo a ordem estabelecida. Tais 

publicações realistas se concentraram nas grandes cidades e capitais. Nesse momento, a 

 
742 ÁVILA, “Pensamiento Republicano hasta 1823”... op. cit., pp. 177. 
743 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Liberalismo, masonería y cuestión nacional en Cuba. 1808-1823... op. cit., pp. 
105-6. 
744 GARCÍA SALINAS, F. Contra la disertación sobre federalismo y centralismo. Imprenta de Mariano Ontiveros, 
1823. In: SUTRO LIBRARY, Latin American History and Culture: Series 3: Parts 1-4: The Mexican Pamphet 
Collection, 1606-1888. California State Library: Califórnia. Texto cedido pela Biblioteca do Estado da Califórnia.       
745 SANTIAGO GÓMEZ, A. U. “La edición y la imprenta em México, 1800-1850”. Anuario 2000. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, pp. 206; PÉREZ STOCCO, S. “La influencia de la prensa en 
el proceso de independencia de México”. Revista de Historia Americana y Aregentina. Mendoza: Universidad 
Nacional de Cuyo, vol, 50, n. 1, 2015, pp. 167.  
746 Com curta duração, o El Despertador Americano funcionou até 16 de janeiro de 1811, sendo publicados sete 
números. PÉREZ STOCCO, “La influencia de la prensa en el proceso de independencia de México”... op. cit., pp. 
169-72. 
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imprensa ia adquirindo um papel estratégico e uma importante função política dentro do 

cenário.747 

Neste contexto, Carlos María Bustamante, que mencionou a prisão de Joaquín Infante, 

em 1823, em seu Diario historico de México, editou o El Juguellito, que aproveitou a curta 

liberdade de imprensa, em 1812, para criticar abertamente os realistas.748 Por sua postura, 

Bustamante foi perseguido pelo governo e precisou fugir para Oaxaca, onde foi recebido por 

José María Morelos, que o nomeou brigadeiro do exército insurgente e editor do El Correo 

Americano del Sur. Foi neste momento que Bustamante radicalizou suas posturas políticas e se 

involucrou no movimento insurgente. Após a morte de Morelos, em dezembro de 1815, foi 

capturado, permanecendo preso por três anos, e reaparecerá, no início da década seguinte, 

atuando novamente no universo das publicações, inclusive na La Abispa de Chilpancingo, 

como já mencionado.749 

Entre os anos de 1817 e 1820, com o movimento insurgente reduzido praticamente a 

região sul do território, o número de publicações de cunho político diminuíram. Foi no contexto 

da independência e, principalmente a partir dela, que esses retornam aos debates públicos com 

verdadeiro protagonismo. Nessa época, a maioria das publicações respaldou a independência, 

utilizando comumente como justificativa para tal a ideia do estado deteriorado em que se 

encontrava o Vice-reino pela incompetência da Espanha enquanto metrópole e, nesse sentido, 

a ruptura com esta significava alcançar finalmente a prosperidade, o que garantiria a existência 

da nova nação; argumento bastante utilizado no mundo ibero-americano, como vimos 

anteriormente. A conservação da religião católica, garantida pelo novo programa político 

constitucionalista impulsionado por Iturbide, também foi amplamente apoiada pelos 

 
747 Ibidem., pp. 172-4. 
748 Mesmo com a promulgação do decreto de novembro de 1810, que instituía a liberdade de imprensa, o Vice-rei 
novo-hispano, Francisco Xavier Venegas, recusou a coloca-lo em vigor devido ao temor de que essa nova liberdade 
impulsionasse as ações insurgentes no território. Pressionado principalmente pelos deputados criollos que 
participavam das Cortes de Cádiz, em fevereiro de 1812, uma ordem emitida pela Regência o obrigou a acatá-lo, 
o que ocorreu apenas em setembro. E alguns meses depois Venegas voltou a suspendê-lo. PÉREZ STOCCO, “La 
influencia de la prensa en el proceso de independencia de México”... op. cit., pp. 164.       
749 PÉREZ STOCCO, “La influencia de la prensa en el proceso de independencia de México”... op. cit., pp. 174. 
O El Correo Americano del Sur iniciou suas atividades em 5 de dezembro de 1812 até 23 de janeiro de 1813. 
Conforme pontua Moisés Guzmán Pérez, não se conhece nenhum exemplar desta publicação, apenas evidências 
de sua existência por meio de fontes indiretas. O autor acredita que suas publicações foram diárias, totalizando o 
número de cinquenta exemplares. GUZMÁN PÉREZ, M. Impresores, editores de la independencia de México, 
1808-1821. México: Editorial Porrúa, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 2010. Sobre a imprensa insurgente novo-hipana no período, consultar: OLIVATO, L. 
Insurgência impressa: Uma análise do periodismo no primeiro movimento de independência mexicano. 
Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, FFLCH, 2012.  
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publicistas, inclusive aparecendo, para os intelectuais religiosos, como causa fundamental da 

própria independência, pois para eles o desígnio do Novo Mundo era o catolicismo.750  

Portanto, salvo raras exceções, tanto a independência quanto a primazia da religião 

católica não foram questionadas nesse primeiro momento. Quanto a instalação de um governo 

monárquico constitucional, houve um certo consenso entre as publicações na aceitação do novo 

regime como o adequado para ser adotado, apoio que foi manifestado, em termos gerais, com 

o argumento de que a monarquia constitucional era uma forma de governo que possuía as 

melhores características tanto da monarquia quanto da república, com poder Executivo 

eficiente, representação política e uma constituição. E quando o Tratado de Córdoba, que 

ratificou o Plano de Iguala, não foi reconhecido pelas Cortes espanholas e tampouco por 

Fernando VII, um grande número de publicações sugeriu, inclusive, a ocupação do trono 

imperial por Iturbide.751 

Durante o primeiro ano após a declaração de independência, a defesa do regime 

monárquico constitucional na opinião pública gravitou na defesa de uma ordem liberal e não 

precisamente na forma de governo. Consistiu em não valorizar tanto a importância do regime 

adotado, mas sim que este garantisse a adoção de instituições representativas e a concessão de 

liberdades públicas. Tal posicionamento foi utilizado tanto por aqueles que eram leais ao 

império iturbidista, quanto pelos defensores do trono ser ocupado por um Bourbon. A diferença 

entre ambos residiu no fato de que o discurso dos primeiros acerca do debate sobre as formas 

de governo esteve diretamente vinculado ao patriotismo em sua argumentação, qualificando 

seus opositores, fossem defensores do republicanismo ou da monarquia bourbônica, como 

“traidores da pátria”.752 Conforme pontua Alfredo Ávila, na filosofia política novo-hispana 

houve uma expressiva corrente que buscou limitar os poderes reais para evitar abusos de poder, 

porém não questionou a natureza sagrada destes.753  

Dentro do repertório compartilhado de justificativas contra o republicanismo, 

argumentos como a falta de ilustração para instituir uma república, a extensão territorial, o 

fundamento católico da monarquia, a desordem e anarquia e a ausência de uma cidadania 

 
750 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 319-20. Sobre a imprensa mexicana 
durante o processo de independência, principalmente acerca dos eventos luso-americanos e destes em relação ao 
Vice-Reino da Nova Espanha, veja-se: ALVES, Na América, dois impérios: os encontros entre Brasil e o México 
na imprensa periódica (1802-1822)... op. cit. 
751 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 319-20; ROJAS, “La frustración 
del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 392. 
752 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 401-2. 
753 ÁVILA, “Pensamiento Republicano hasta 1823”... op. cit., pp. 169. 
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virtuosa para sua adoção, foram empregados. Porém, o que predominou entre os monarquistas, 

durante os anos de 1821-3, foi a identificação da república como um regime que fomentava a 

oscilação entre anarquia e o despotismo pelo caráter eletivo de seu chefe de governo.754 Rafael 

Rojas aponta que a percepção gradualista e positiva do republicanismo, como um regime 

perfeito ou ideal, mas que não poderia ser aplicado no México pela “imaturidade de sua cultura 

política”, inspirou um curioso republicanismo mexicano que preferiu, no primeiro momento 

pós independência, um império com príncipe nacional.755 Nesse interessante argumento 

pautado na falta de maturidade, os monarquistas acabavam defendendo, nas entrelinhas, que a 

república era a melhor (ideal) forma de governo.756 

Desde a declaração da independência também não faltaram vozes favoráveis ao governo 

republicano. Apesar da majoritária manifestação favorável ao novo regime adotado pelo 

governo, alguns periódicos manifestaram oposição a adoção do governo monárquico. Segundo 

Alfredo Ávila, Juan Ortiz Escamilla, José Antonio Serrano Ortega e Enrique Florescano, 

inicialmente a defesa de distintas formas de governo foi escassa, sendo poucos os defensores 

do republicanismo que criticaram o império, mas, aos poucos, com o aprofundamento do 

processo de reorganização política, questionamentos acerca da adoção da monarquia 

constitucional foram ganhando maior presença e força. Na nascente opinião pública mexicana, 

duas importantes vozes dessa defesa foram as do frade Servando Teresa de Mier e de Vicente 

Rocafuerte.757 

A concepção de república na Nova Espanha, na segunda metade do século XVIII, se 

referia de maneira genérica a corpos sociais organizados e sujeitos a um governo, podendo ser 

concebida, por exemplo, como um corpo o qual o rei era responsável, sem apresentar, num 

princípio, incompatibilidade entre monarquia e república. Porém, compreender esta como 

distinta e oposta a monarquia, apesar de não ter sido comum, não foi uma novidade para a 

época, e cuja origem radicava na literatura sobre a Antiguidade clássica.758  

 
754 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 331; ROJAS, “La frustración del 
primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 404-6. 
755 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 407-8. 
756 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 333. 
757Alguns meses após sua aparição, o texto foi reimpresso no México na oficina de Mariano Ontiveros. ÁVILA, 
ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la independencia. 
Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 319-20; ROJAS, “La frustración del primer 
republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 397-8. 
758 ÁVILA, A. “República”. In: FERNÁNDEZ SEBÁSTIAN, J. (dir.) Diccionario político y social del mundo 
iberoamericano. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 11 vols, en 2 tomos, 2009 y 2014, pp. 
1332-3. 
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A concepção mais frequente gravitou em torno da ideia de corpo político, e os processos 

revolucionários francês e estadunidense aproximaram o termo a uma forma de governo na qual 

não havia monarca. Nesse sentido, as repúblicas modernas derivadas de tais revoluções e 

edificadas sob constituições escritas, divisão de poderes, órgãos representativos e cargos 

públicos via eleição, eram significativamente distintas das anteriores clássicas, porém ambas 

compartilhavam um aspecto comum: a ausência do rei.759 

Durante o movimento insurgente novo-hispano, estes cultivaram grande interesse pelo 

vizinho Estados Unidos da América, demonstrando simpatia a sua forma de governo. Inclusive, 

o já mencionado periódico insurgente, El Despertador Americano, expressou em seu primeiro 

número admiração por estes. Nos primeiros quatros anos do movimento, praticamente não há 

referência ao termo república e entre os documentos produzidos por estes, não aparece esta 

palavra. Com poucas exceções, até 1813, não houve relação do termo república com uma forma 

de governo que pudesse ser instituída na Nova Espanha. Nesta época, surgiu no Texas um 

“exército republicano do norte”, e a Constituição texana, de 1813, adotou o termo “República 

mexicana” para assinalar o enorme território ao norte do rio Bravo ou Grande, e em ambos 

casos demonstram a importância do exemplo norte-americano na adoção do conceito moderno 

de república no México. Em 1815, os insurgentes passaram a fazer referência a “República 

mexicana” como o país que pretendiam edificar e, utilizaram também “Estados Unidos 

Mexicanos”. Em 1817, a expedição libertadora liderada por Xavier Mina, da qual Infante fez 

parte, o exército foi nomeou de “republicano”, como ocorreu com a publicação que Infante 

dirigiu durante a expedição: “Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana”.760 A 

própria Canción patriótica escrita por Infante durante a expedição mencionava que: “En vuestra 

insurrección/ todo republicano/ toma gustoso acción/ quiere daros la mano”.761 

Foi no contexto do império mexicano, que trouxe consigo o debate acerca de formas de 

governo, que a ideia de governo republicano foi amplamente difundida, com os próprios textos 

de Mier e Rocafuerte. Neste momento, o termo republicano sofreu importante mudança, seu  

emprego nos textos anteriores ao processo de independência foi geralmente para adjetivar, ou 

seja, para caracterizar algo que era próprio da república, e a partir da instalação do império, 

passou a ser empregado também como substantivo, como apontamos acima nas discussões que 

 
759 Importante mencionar que as revoluções Francesa e norte-americana dotaram a forma de governo republicano 
de muitos e diferentes sentidos no mundo ibero-americano nas primeiras décadas do século XIX. ÁVILA, 
“República”... op. cit., pp. 1333. 
760 ÁVILA, “República”... op. cit., pp. 1333-5 
761 ZAMORA, Constituciones Políticas en América... op. cit., pp. 984-986. 
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se iniciaram após a independência e veremos a seguir nas obras como as de Mier e 

Rocafuerte.762 

Nascido no seio de uma família criolla em Guayaquil, em 1783, Rocafuerte realizou 

seus estudos na França, onde durante a última década do século XVIII e início do XIX, conviveu 

com intelectuais europeus e hispano-americanos. Após seu retorno, em 1809, a sua cidade natal, 

ocupou o cargo de alcalde e, posteriormente, deputado pela mesma nas Cortes de Cádiz, em 

1813. Abandonou a Espanha com o retorno do absolutismo e passou a defender a independência 

e o regime republicano. Em 1821, se encontrava nos Estados Unidos da América comissionado 

por uma sociedade secreta de Veracruz que o encarregou de adquirir barcos para auxiliarem na 

evacuação de soldados espanhóis e escrever uma obra contra as ideias monárquicas.763 Durante 

sua permanência nos Estados Unidos, Rocafuerte manteve estreita relação com os enviados 

diplomáticos colombianos e mexicanos. Juntamente com Manuel Torres, que havia auxiliado a 

expedição libertadora da Nova Espanha durante a passagem desta por terras estadunidenses, 

Rocafuerte trabalhou para obstaculizar o reconhecimento do império mexicano pelos Estados 

Unidos. Torres foi um grande defensor das independências hispano-americanas e, assim como 

Mier, para ele a instituição de governos monárquicos na América formava parte de um plano 

das monarquias europeias para não perderem o poder sobre as antigas colônias.764 

Em 1821, na Filadélfia, Rocafuerte publicou seu livro Ideas necesarias a todo pueblo 

americano que quiere ser libre (1821), que incluía a tradução do Disertación sobre los primeros 

principios del gobierno, de Thomas Paine, um discurso de John Quincy Adams acerca da 

comemoração da independência dos Estados Unidos e outros dois artigos deste autor. Veremos 

adiante que uma das ideias centrais defendidas por Paine para argumentar a favor da república, 

sobre a tendência inevitável do governo monárquico - tanto absoluto quanto constitucional – ao 

despotismo, foi amplamente difundida e mobilizada nessa época.765 

Em suas Ideas necessárias, Rocafuerte condenou o governo monárquico, afirmando que 

somente com a supressão deste os direitos representativo e constitucional seriam garantidos, e 

recomendou a adoção de regime republicano como o do Estados Unidos, como melhor modelo 

 
762 ÁVILA, “República”... op. cit., pp. 1336. 
763 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 330-1; GUTIÉRREZ ARDILA, D. 
“Iturbide y Bolívar: Dos retratos diplomáticos acerca de la cuestión republicana (1822-1831)”. Revista de Estudios 
Sociales. n. 38, enero de 2011, pp. 54. 47-63.; ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... 
op. cit., pp. 396. Sobre Vicente Rocafuerte, consultar: RODRÍGUEZ O., J. E. El nascimiento de Hispanoamérica: 
Vicente de Rocafuerte y el hispanoamericanos. México: Fondo de Cultura Económica, 1980.    
764 ÁVILA, “Pensamiento Republicano hasta 1823”... op. cit., pp. 175. 
765 ROCAFUERTE, V. Ideas necesarias a todo pueblo americano que quiera ser libre. Philadelphia: Published 
by D. Huntington, T. & W. Mercein printers, 1821. 
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que poderia ser adotado. Também teceu críticas a revolução Francesa e ao despotismo de 

Napoleão e, apesar de reconhecer os progressos que envolviam as monarquias constitucionais, 

afirmou que estas seriam substituídas rapidamente por um governo que necessitasse somente 

de um chefe do poder Executivo, um presidente como os Estados Unidos, e não de famílias 

privilegiadas e de coroas. A ideia de imitar os Estados Unidos foi um discurso recorrente entre 

os defensores do republicanismo, acrescidos de argumentos como a monarquia não era 

compatível com as luzes ou com as circunstâncias americanas.766 No ano seguinte Rocafuerte 

publicou Bosquejo de la situación de Mégico antes del grito de Iguala (1822) também na 

Filadélfia. Texto dedicado a criticar o Plano de Iguala, a adoção da monarquia e as “ambições 

e hipocrisias” de Augustín de Iturbide.767 

Foi durante a estadia de Rocafuerte na Filadélfia que ele conheceu e estabeleceu relação 

com Mier, encontro que contribuiu para adesão deste ao republicanismo. Mier havia sido 

capturado, em 1817, juntamente com Joaquín Infante durante a expedição libertadora liderada 

por Xavier Mina. Após ser encaminhado para a prisão da Inquisición, na cidade do México, 

onde permaneceu por dois anos, em 1820 foi decretada sua transferência para a cadeia da Corte, 

localizada em Madrid. Durante a viagem de sua transferência, realizada em 1821, a embarcação 

parou em Havana e ali ele logrou fugir para os Estados Unidos, se estabelecendo na Filadélfia, 

onde publicou sua Memoria político-instructiva.768 Rapidamente difundida em terras 

mexicanas, a Memoria em defesa dos princípios republicanos criticava o estabelecimento de 

monarquias no Novo Mundo, pontuando que eram oriundas de projetos das casas reinantes 

europeias como meio de manter o poder sobre a América. Afirmava que a independência não 

seria plena pela via de um regime monárquico, pois este não garantia liberdade. Ademais, para 

Mier, mesmo com a vigência em solo mexicano da Constituição de Cádiz, que garantia um 

conjunto de direitos que ele associava ao republicanismo, a experiência espanhola recente 

demonstrava que os monarcas tendiam sempre ao absolutismo.769  

 
766 ÁVILA, “Pensamiento Republicano hasta 1823”... op. cit., pp. 179; ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, 
SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la independencia. Guerra, pensamiento e 
instituiciones, 1808-1825... op. cit., pp. 330-1; ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... 
op. cit., pp. 392-4. 
767 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 395-6. ROCAFUERTE, V. 
Bosquejo de la situación de Mégico antes del grito de Iguala. Philadelphia: Impr. De Teracrouef & Naroajeb, 
1822. 
768 Ibidem., pp. 392; FERNANDO VIZCARRA, & PULIDO HERRÁEZ, “Cronología”... op. cit., pp. 530. MIER, 
S. T. Memoria político-instructiva, enviada desde Filadelfia en agosto de 1821, á sus gefes independientes del 
Anáhuac, llamado por los epsanõles de Nueva España. Imprenta de Filadelfia: Juan F. Hurtel, 1821. 
769 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 330; ÁVILA, “Pensamiento 
Republicano hasta 1823”... op. cit., pp. 176.  
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Foi na Memoria político-instructiva que a conversão de seu pensamento ao 

republicanismo foi expressa. Segundo Rojas, a radicalização de Mier se deu, em boa parte, 

como uma resposta ao projeto monárquico do Plano de Iguala e carregada de um forte 

antimonarquismo.770 Anteriormente, Mier havia defendido que as possessões ultramarinas 

hispano-americanas eram reinos autônomos reconhecidos pelas Leis das Índias como entidades 

confederadas a coroa de Castela. Pensamento expresso em seus textos: Historia de la 

Revolución de la Nueva España (1813) e Idea de la Constitución dada a las Américas por los 

reyes de España antes de la invasión del antiguo despotismo (1821).771 Como argumento 

comumente utilizado pelos criollos novo-hispanos, a defesa por via autonomista da 

independência esteve relacionada a influência do modelo monárquico da Grã-Bretanha. Em sua 

Memoria, Mier apresentou uma definição mais acabada do sistema político republicano, 

deslocando, de certa maneira, sua referência do modelo britânico para o estadunidense.772 

Ademais, Mier criticou profundamente a concepção de uma constituição histórica do Vice-

reino da Nova Espanha, como reino autônomo dentro do império, ideia que era defendida por 

De Pradt em seu De las colônias y de la revolución actual de la América (1817).773  

O texto de Mier parte de um antimonarquismo, que compreende um republicanismo por 

via negativa, para dotá-lo, ao longo da narrativa, de sentido positivo, expondo as vantagens de 

um governo republicano, e, inclusive, encontrando um legado histórico no Congresso de 

Chilpancingo (1813) e de sua Constituição, de 1814 (Apatzingán). A república para ele, assim 

como para Rocafuerte, é compreendida não pela representação liberal, mas como forma de 

governo determinada pela titularidade do poder Executivo.774 E conforme veremos adiante, 

Mier e Joaquín Infante, em termos gerais, apresentaram posturas semelhantes. 

 
770 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 330; ÁVILA, “Pensamiento 
Republicano hasta 1823”... op. cit., pp. 176; ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. 
cit., pp. 396-8. Sobre o pensamento de Mier, veja-se: MIER, F. S. T. Obras Completas, IV. La formación de un 
Republicano. Introducción, recopilación, edición y notas Jaime E. Rodríguez O. México: UNAM, Nueva 
Biblioteca Mexicana, 1988 e O’GORMAN, “Fray Servando Teresa de Mier”, en Seis estudios históricos de tema 
mexicano... op. cit. 
771 MIER, S. T. Historia de la Revolución de la Nueva España Antiguamente Anáhuac, ó verdadero origen y 
causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1823. Londres: en la imprenta de 
Guillermo Glindon, 1813; _____. “Idea de la Constitución dada a las Américas por los reyes de España antes de 
la invasión del antiguo despotismo”. In: MIGUEL I VERGÉS, J. M. & DÍAZ-THOMÉ, H. Escritos inéditos. 
México: El Colegio de México, 1985, pp. 231-330. 
772 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 396-9. 
773 Ibidem., pp. 396-8. Rafael Rojas pontua que está ideia foi mobilizada pela política criolla novo-hispana desde 
o projeto de instituição da Junta governativa na cidade do México, em 1808, até o Plano de Iguala, em 1821, com 
exceção do momento republicano sob a liderança de José María Morelos. DE PRADT, Des Colonies et de la 
révoluction actualle de l’Ámérique... op. cit. 
774 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 397-9. 
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No debate instituído entre republicanismo e monarquia constitucional durante o ano de 

1822, Rocafuerte e Mier foram as primeiras vozes ecoantes que defenderam o republicanismo. 

Neste ano, Mier regressou para o México, onde encontrou uma opinião pública ainda 

predominantemente marcada pela defesa de um império que deveria ser governado por um 

príncipe mexicano ou por uma regência até a chegada de um Bourbon.775 As tensões dentro do 

Congresso Constituinte, instituído em fevereiro de 1822, após a proclamação de Iturbide como 

imperador, em maio, ficaram cada vez mais agudas, o que resultou na dissolução deste por 

ordem do imperador, em outubro do mesmo ano. Um pouco antes, Mier, juntamente com outros 

inimigos de Iturbide, como Carlos María Bustamante e diversos deputados do Congresso, 

participaram de uma conspiração republicana que foi duramente reprimida pelo governo e 

resultou na prisão de diversos implicados, entre eles Mier e Bustamante. Ambos foram enviados 

para a mesma que cadeia na cidade do México que Infante ficaria preso em janeiro de 1823. O 

frade recuperou sua liberdade apenas em meados de março, quando Agustín I abdicou do trono 

imperial. Provavelmente Infante foi posto em liberdade neste mesmo momento.776 

Nos meses seguintes, com a profunda falta de consenso político dentro do governo, 

começou a estourar uma série de sublevações pelo país reivindicando a restituição do Congresso 

e a abdicação de Iturbide (Plano de Veracruz), de caráter republicano. No início de 1823, foi 

proclamado o Plano da Casa Mata, no qual os próprios militares encarregados de combater os 

rebeldes exigiram o restabelecimento do Congresso. Sob forte pressão política e militar, em 

março, Augustín I acabou abdicando do trono e o Congresso, que havia retomado suas 

atividades poucos dias antes, instituiu um governo provisório, no qual o poder Executivo ficou 

a cargo de Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria e Pedro Celestino Negrete. Nesta conjuntura, os 

mexicanos iniciaram o intenso debate acerca das bases sobres as quais se edificariam o 

Estado.777  

Com um consenso sobre a renúncia da forma monárquica e a convocatória do Congresso 

para a elaboração das novas bases constitucionais, em maio de 1823, o debate político mexicano 

passou a ser dominado pela alternativa entre república federal ou república centralista, algo que 

 
775 Ibidem. 
776 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 339; FERNANDO VIZCARRA, & 
PULIDO HERRÁEZ, “Cronología”... op. cit., pp. 530; ROJAS, “La frustración del primer republicanismo 
mexicano”... op. cit., pp. 400-1. 
777 ÁVILA, ORTIZ ESCAMILLA, SERRANO ORTEGA, & FLORESCANO, Actores y escenarios de la 
independencia. Guerra, pensamiento e instituiciones, 1808-1825... op. cit, pp. 335-6. 



 234 

ocorreu também na nascente opinião pública, que vivenciou o abandono massivo de suas 

discussões centradas na alternativa entre monarquia e república.778 

Em abril de 1823, Joaquín Infante já havia recuperado novamente sua liberdade e 

publicou, na cidade do México, seu texto República del Anáhuac, no qual pretendia fazer, 

conforme ele mesmo afirmou, uma resenha acerca das vantagens do “governo democrático 

representativo” em relação aos demais governos, focando na monarquia constitucional, para 

deixar “la decision á los hombres juiciosos e imparciales” de qual forma seria a mais adequada 

para o México.779 

Impresso em 5 de abril, Infante iniciou seu texto mencionando brevemente seu 

envolvimento na expedição libertadora da Nova Espanha, de 1817, “Habiendo en el año 17 

proclamado Yo juntamente con el general Mina el gobierno republicano en este país, no se 

estrañará que lo sostenga hoy á luz de la razon y en obsequio de la causa publica”, explicitando 

e ressaltando sua própria experiência pessoal na busca por um governo republicano.780 Assim, 

Infante abriu seu discurso recordando seus leitores não apenas de seu passado implicado na 

defesa do republicanismo, mas na própria defesa da independência do país.  

Antes de apresentar algumas vantagens do governo democrático representativo, Infante 

comentou brevemente sobre a invasão napoleônica à península ibérica e a instauração da luta 

insurgente no território novo-hispano e, posteriormente, condenou as ambições de Iturbide e 

dos que o rodeavam após a conquista da emancipação. Infante o acusou de cometer os 

desacertos mais monstruosos que conduziram o país ao limite do precipício, assim como 

Rocafuerte em seu Bosquejo de la situación de Mégico antes del grito de Iguala, publicado em 

1822, o qual também atacou Iturbide por suas “ambições e hipocrisias”.781 Ambos endossaram 

o amplo repúdio ao governo de Iturbide que havia conduzido sua abdicação do trono imperial 

um mês antes do texto de Infante ser publicado.782 Segundo Rafael Rojas, nas sessões do 

 
778 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 393. 
779 O texto de Infante foi publicado pela oficina tipográfica de Alejandro Váldes, um destacado impressor que 
atuava desde a última década do século XVIII, oriundo de uma família do ramo. Esta oficina era o estabelecimento 
tipográfico mais antigo do território, criado por Bernardo Calderón, em 1631, e havia sido herdado pela família 
Jáuregui, de quem Váldes havia comprado em 1817. GARONE GRAVOER, M. & SUÁREZ RIVERA, M. 
“Balance y entrega de la imprenta de María Fernández de Jáuregui a Alejandro Váldes en 1817 y su importancia 
para el estudio de la cultura tipográfica del período de la prenta manual”. Estudios de Historia Novohispano. 
Instituto de Investigaciones Históricas, n. 53, 2015, pp. 80-1. 79-89.; INFANTE, J. República del Anahúac. 
Imprenta de Valdés. México, 1823, 8 p. IN: BRITISH LIBRARY. System number: 001799165, General Reference 
Collection: 9770.bb.14.(41.)    
780 INFANTE, República del Anahúac… op. cit.; ROCAFUERTE, Bosquejo de la situación de Mégico antes del 
grito de Iguala... op. cit. 
781 INFANTE, República del Anahúac… op. cit. 
782 Ibidem. 
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Congresso Constituinte, que seria instalado em maio, nenhum deputado ousou defender o 

regime de governo monárquico.783 

Ademais, Infante exaltou Simón Bolívar e George Washington como contraexemplo a 

figura de Iturbide. Anteriormente, Carlos María Bustamante, nas páginas do La Abispa de 

Chilpancingo, também já havia evocado Bolívar e Washington e solicitado que Iturbide 

seguisse tais exemplos, o que implicou em sua perseguição pelo tribunal de liberdade de 

imprensa por meio das restrições impostas pelo Reglamento, promulgado em 1822.784 

Infante afirmou ainda que “es constante que la independencia sin la libertad ninguna 

ventaja daba al Anáhuac”785, e teceu uma crítica a monarquia baseada em conhecidos 

argumentos sobre a opressão desse tipo de governo e o favorecimento que proporcionavam 

apenas a si próprios, enfatizando que na América não havia monarquia e seria uma “demência” 

tentar introduzi-la.786 Em posicionando enfaticamente contrário a hereditariedade da 

monarquia, Infante tocou na questão vivenciada no México logo após sua independência com 

a promulgação do Tratado de Córdoba, que ratificava o Plano de Iguala. A nulidade deste por 

parte da coroa espanhola, segundo Infante, acarretou na ausência real do trono imperial 

decretado pelo Tratado, o que deixou o México nas mãos do governo provisório regencial e 

abriu espaço para Iturbide ocupar o trono: “la ilegalidad del plan de Iguala ...arruinaba el 

proyecto de un império factício, pero Iturbide que parece haber previsto semejante resultado, 

se suplantó á los Borbones, apropriandose el pais que acababa de quitar al gobierno español, y 

nosotros no hicimos sino cambiar de amo”.787 Acrescentou ainda sobre as monarquias,  

 
Fuera de esto, el origen vicioso de todos los monarcas, la 
imprescriptibilidad de los derechos del pueblo, la suma de males que de 
bienes que hicieron siempre aquellos, los desórdenes de las regencias en 
las minoridades de los príncipes, y de los favoritos durante su influencia, 
la propension natural de los monarcas al absolutismo, todo convence la 
injusticia de este poder.788 

 

Para subsidiar seu ataque contra a monarquia hereditária, Infante citou diretamente 

Thomas Paine. No trecho selecionado por Infante, Paine discorre sobre o direito de cada nação 

de governar a si mesma da forma que mais lhe agrade, acrescentando que o governo de sucessão 

 
783 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 393. 
784 ÁVILA, “Pensamiento Republicano hasta 1823”... op. cit., pp. 177. 
785 INFANTE, República del Anahúac… op. cit 
786 Ibidem. 
787 Ibidem. 
788 Ibidem. 
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hereditária não era condizente com uma nação.789 Paine foi um destacado intelectual britânico 

que elaborou um discurso antimonárquico que foi amplamente difundido na América. Seu livro 

Common Sense, de 1776, foi uma grande referência no discurso da crítica a monarquia, no qual 

ele elabora uma contraposição entre governos por eleição e representação e governos por 

sucessão hereditária, advogando que os últimos eram tirânicos, não importando se sua adoção 

fossem parlamentária e constitucional.790 Argumento que vai exatamente de encontro com os 

discursos que prevaleceram nos debates públicos políticos acerca da adoção da monarquia 

constitucional no império mexicano em 1821-2. Conforme pontua Rafael Rojas, o aspecto 

antibritânico no pensamento de um republicano britânico atraiu intensamente intelectuais e 

políticos americanos.791 

Acerca desse tema, Infante utilizou exatamente este ponto de Paine e escreveu “en las 

repúblicas todos los poderes marchan de consuno hácia el bien general, como sucede en el 

Norte-America. En las monarquías, aun las constitucionales como Inglaterra, el choque 

continuo del gobierno y la representacion nacional pone muchas veces en peligro al estado y le 

causa siempre males de bastante trascendencia”.792 O mesmo autor foi bastante utilizado por 

Mier e Rocafuerte. Alfredo Ávila menciona que Paine foi uma importante leitura entre os 

insurgentes e republicanos mexicanos.793 

A versão original do Common Sense já circulava pela América hispânica quando este 

foi traduzido pela primeira vez para o espanhol, em 1811. Dois anos depois, Mier traduziu um 

trecho e o publicou em sua Historia de la Revolución de Nueva España (1813), e, 

posteriormente, Rocafuerte, publicou uma tradução da versão completa em suas Ideas 

necessárias, de 1821.794  

Infante afirmou que “El gobierno democratico representativo es el mas justo de los 

gobiernos; porque en él todos los ciudadanos tienen derecho a las primeras dignidades segun 

su talento y virtud; y en los aristocráticos una ó algunas familias gozan esclusivamente de ese 

derecho”.795 Nesse sentido, para apoiar seu argumento de que o governo representativo era mais 

justo por garantir os direitos do cidadão por suas virtudes, Infante utilizou como exemplo 

positivo os Estados Unidos da América, afirmando que neste país era o mérito que garantia 

 
789 Ibidem. 
790 PAINE, T. Common Sense. Addressed to the Inhabitants of America, On the following interefting subjects. The 
Second Edition.Philadelphia: Print and sold, by R. Bell, in Third-Street, 1776; ROJAS, “La frustración del primer 
republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 394. 
791 Ibidem., pp. 400. 
792 INFANTE, República del Anahúac… op. cit 
793 ÁVILA, “Pensamiento Republicano hasta 1823”... op. cit., pp. 171. 
794 Ibidem. 
795 INFANTE, República del Anahúac… op. cit. 
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nomeações e eleições e não a influência.796 Infante seguiu mobilizando os Estados Unidos como 

um bom exemplo para abordar sobre as diferenças de gastos entre um governo democrático e 

uma monarquia, afirmando que nos Estados Unidos as despesas eram significativamente 

menores dos que nas monarquias, e ainda completou: “la sencillez del gobierno democrático le 

hará siempre preferible á la pompa onerosa de tantos funcionarios como las monarquias 

ecsigen”.797 

O advogado hispano-cubano realizou ainda uma comparação entre os cargos políticos 

em um governo democrático e em uma monarquia, argumentando que no primeiro a 

rotatividade desses que, além do processo eleitoral pelo qual eram submetidos, quando 

prescreviam os sujeitos que os ocupavam se tornavam outra vez cidadãos comuns, diferente da 

monarquia na qual as nomeações eram arbitrárias e repletas de abusos. E, nesse sentido, 

complementou que nos governos populares os problemas poderiam ser rapidamente corrigidos 

nas próximas eleições.798 As comparações entre monarquia e governo republicano permitiam 

Infante ir, não apenas cimentando bases argumentativas a favor do governo republicano, como 

também dar contorno ao governo representativo democrático que ele se propunha defender. 

Infante também defendeu a facilidade que envolvia a manutenção de um governo 

democrático e reforçou que razões comumente utilizadas para sustentar a monarquia como 

governo, como extensão territorial, grande riqueza e bons costumes, e para atacar o 

republicanismo, como fanatismo, eram as mesmas que também poderiam ser utilizadas 

inversamente para advogarem a favor de repúblicas e criticarem a monarquia.799 

Para concluir seu República del Anáhuac, Infante inverteu as razões para defender a 

república: 

 
En las repúblicas se mejoran las costumbres, y en las monarquías se 
corrompen. Vease la causa de la desmoralizacion del Anáhuac. La misma 
miséria y el estado deplorable del pais en todos los ramos útiles ecsijen 
imperiosamente un gobierno popular; porque ¿como ha de restablecerse, si 
continúan las dilapidaciones y desórdenes de los anteriores gobiernos? La 
diferencia de castas desaparece cuando todos los indivíduos son iguales en 
derechos; y la libertad de imprenta desterrará las plagas de la ignorancia y 
fanatismo.800 

  

 
796 Ibidem. 
797 Ibidem. 
798 Ibidem. 
799 Ibidem. 
800 Ibidem. 
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Após apresentar uma série de vantagens do governo democrático representativo, Infante 

finalizou seu texto com uma defesa de uma república centralista, utilizando a Colômbia como 

exemplo, e criticando o federalismo como um sistema débil devido a ideia de fragmentação. 

Pontos que, conforme vermos a seguir, foram novamente abordados em seu texto publicado 

dois meses após este. 

  
Me resta hablar de la especie de república que conviene á este pais. Es sin 
duda la central é indivisible. La federacion es un mal necesario, que supone 
la separacion anterior de pequeños estados independientes, que para su 
defensa y engrandecimiento tienen que coligarse. Pero un vasto pais, que 
jamas ha estado desmembrado, antes bien contenido bajo una sola mano, 
separarse despues para volverse á unir, seria describrir un círculo vicioso, 
y esto carece de sentido comun. Estando el centro del poder dentro del 
territorio, la estension de la circunferencia no perjudica, como no sea 
escesiva. Su concentracion hará su fuerza, virtus unita fortior; y siguiendo 
el ejemplo de Colombia, el Anáhuac completará su prosperidad y su 
dicha.801 

 

Para defender a república central e indivisível, Infante argumentou sobre a conformação 

antiga do território derivar do que seria um vasto país e não de pequenos territórios coligados e 

sobre a extensão territorial, não importando o tamanho, pois importava ter um centro de poder 

forte.  Algo comum aos discursos da época, em seu República del Anáhuac Infante partiu de 

um antimonarquismo, subsidiado por Thomas Paine, e como crítico principalmente a 

hereditariedade monárquica, passando pela exposição de um conjunto de vantagens do 

republicanismo, construído através da comparação deste com o regime monárquico. 

Diferentemente do República, o Disertación sobre Federalismo y Centralismo, 

publicado em 27 de junho, discorre exatamente sobre as diferenças entre os dois sistemas, 

discussão que vinha ganhando protagonismo nos debates públicos nesses meses de 1823.802 A 

opinião publica mexicana, durante o ano de 1823, foi dominada pela defesa do federalismo 

mexicano, sem ter retomado qualquer discussão semelhante a ocorrida no ano anterior, quando 

ainda estava na mesa a discussão sobre formas de governo. Conforme menciona Rafael Rojas, 

a forma republicana de governo já estava indiretamente compreendida no debate que se iniciava 

entre federalismo e centralismo.803  

As ideias de Rocafuerte, expressas em suas Ideas necessárias, endossavam a defesa do 

federalismo. Como pontuamos, seu texto propunha uma imitação do modelo estadunidense, 

 
801 Ibidem. 
802 INFANTE, Disertación sobre Federalismo y Centralismo... op. cit. 
803 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 412. 
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ideia presente nos principais defensores do republicanismo na época. Bustamante também já 

havia tecido diversos elogios ao país vizinho e alimentado a defesa a favor deste modelo de 

governo. Entre os argumentos, os republicanos apontavam o harmonioso equilíbrio entre os três 

poderes alcançados nos Estados Unidos, passando uma imagem de república próspera e 

pacífica.804 Bustamante, assim como Mier, alertou sobre o perigo de um federalismo extremo e 

publicou, em 1823, o Examen crítico sobre la federación de las provincias del territorio 

mexicano (1823), diferente de sua posição anterior de defesa ao modelo estadunidense, ele 

previa que a adoção deste levaria a uma inevitável fragmentação do território mexicano. E Mier, 

em colocação realizada no Congresso Constituinte de dezembro de 1823, defendeu uma 

federação moderada para fugir do perigo de uma excessiva descentralização.805 

Outro texto difundido na época foi El Pacto Federal de Anáhuac (1823), de Priscilano 

Sánchez, antigo deputado no Congresso Constituinte e governador por Jalisco. Sánchez 

defendeu que o federalismo era o verdadeiro elemento antimonárquico, ideia que, apesar de ser  

contrariada pelas experiências federais e semifederais de diversos reinos europeus, foi 

amplamente difundida pelos defensores do federalismo, conforme pontua Rojas.806 Sánchez 

publicou outro escrito no mesmo ano, Contrato de asociación para la República de los Estados 

Unidos del Anáhuac por un ciudadano del Estado de Xalisco, extensa publicação que propunha 

uma radical utopia republicana para os mexicanos, a qual foi pouco conhecida pela literatura 

da época. Sánchez vinculou o centralismo a formas despóticas e retrógradas das monarquias 

absolutas europeias.807 

Em sentido contrário ao de Sánchez, Infante publicou seu Disertación sobre federalismo 

y centralismo, em 17 de junho de 1823, para defender uma república centralista. Infante 

apresentou definições acerca da confederação e centralismo para depois apresentar vantagens 

deste e desvantagens do outro. Iniciou afirmando que o federalismo era propício para pequenos 

Estados que desde o princípio se edificaram independentes e, posteriormente, foram obrigados 

a unirem-se para prosperar ou para sua defesa. Infante defendeu que “para un gran pais, que 

 
804 ÁVILA, “Pensamiento Republicano hasta 1823”... op. cit., pp. 179. 
805 BUSTAMANTE, C. M. Examen crítico sobre la federación de las provincias del territorio mexicano. Carta 
primera a um oaxaqueño. México: Imprenta del Ciudadano Alejandro Váldes, 1823; ROJAS, “La frustración del 
primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 412-3. 
806 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 414; SÁNCHEZ, P. El Pacto 
Federal de Anáhuac. México: Reimpreso en Guadalajara en la oficina del ciudadano Mariano Rodríguez, impresor 
del gobierno, 1823. 
807 ROJAS, “La frustración del primer republicanismo mexicano”... op. cit., pp. 413-4; SÁNCHEZ, P. Contrato 
de asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac por un ciudadano del Estado de Xalisco. 
Guadalajara, Jalisco: em la Imprenta de la viuda de D. José Fruto Romero. 
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siempre ha estado compacto bajo una sola mano, la division ulterior y una confederacion 

subsecuente, serian un absurdo político”.808 

Exatamente um mês após a impressão do texto do Infante, foi publicado, também na 

cidade do México, um texto se posicionando contrariamente ao de Infante, “el deseo de rebatir 

opiniones que creo contrarias al bien de mi patria, me obligan á tentar una empresa superior a 

mis fuerzas, estendiendome á lo que permitan los limites á que la premura del tiempo me há 

ceñido”.809 Tal texto foi escrito por Francisco García Salinas, que elaborou uma réplica para o 

Disertación, no qual abordou contrapontos frente as vantagens expressadas por Infante. 

Francisco García Salinas era oriundo de Zacatecas, havia estudado para o sacerdócio, 

mas abandou e foi trabalhar com minério, em Vetagrande, onde desenvolveu amplos 

conhecimentos sobre mineração. Na época da declaração de independência já havia voltado 

para sua cidade de natal e, em 1821, era membro do ayuntamiento desta. Em seguida, 

representou Zacatecas no Congresso Constituinte e exerceu o cargo de secretario da instituição. 

Em 1823 colaborou para diversos periódicos da cidade do México e após a instauração do novo 

governo federal, ocupará diversos cargos e, inclusive, será governador do Estado de 

Zacatecas.810  Sobre a questão da extensão territorial, García pontou que justamente pelo amplo 

território o México se caracterizava por sua diversidade, e a existência de um só corpo político, 

“lejos der ser ventaja es um defecto”.811 

Infante, diferente do que Sánchez apresentou em El Pacto Federal de Anáhuac, 

reconhecia que o republicanismo não era exclusivo das repúblicas: “el federalismo no es 

esclusivo de las repúblicas. Puede surprehender a todos los gobiernos, grandes ó pequeños, 

cuyo, intereses sean comunes. Actualmente esiste la confederacion de los principales monarcas 

del continente europeo para oprimir los pueblos, y la América libre piensa oponerle otra capaz 

de frustrar los planes de ambicion que quieran estender hasta ella”.812  

O hispano-cubano tentou vincular o federalismo a uma certa instabilidade, afirmando 

que este tipo de governo poderia desaparecer por isolamento de seus territórios ou população, 

ou por interesses de uns ou outros Estados, que por ambição de algum deles poderia colocar 

fim a causa que os uniu.813 Posteriormente, explicou o que era uma confederação, comentando 

 
808 INFANTE, Disertación sobre Federalismo y Centralismo... op. cit. 
809 GARCÍA SALINAS, Contra la disertación sobre federalismo y centralismo... op. cit. 
810 AMADOS, E. “Don Francisco García Salinas”. Lecturas históricas mexicanas. 5 tomos, selección, prefacio, 
notas y tablas cronológicas de Ernesto de la Torre Villar, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, t. 2, pp. 650-7. 
811 GARCÍA SALINAS, Contra la disertación sobre federalismo y centralismo... op. cit.  
812 INFANTE, Disertación sobre Federalismo y Centralismo... op. cit. 
813 Ibidem. 
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que cada Estado tem dentro de seu seio os três poderes que constituem um governo 

independente, e o centro de unidade reside num congresso de senadores e representantes, eleitos 

pelos respectivos Estados, que deliberam em comum sobres as questões mais importantes da 

união. Encerra mencionando que os Estados Unidos é melhor confederação que se conhece.814 

Entrando em sua comparação entre centralismo e federalismo, Infante defendeu o 

centralismo por sua uniformidade de legislação, que resultava em facilidade das formas 

políticas, a igualdade de decisões jurídicas, um mesmo sistema de renda, defesa por mar e terra 

submetidas a somente um chefe, “en una palabra, la armonia y coherencia que produce la 

marcha unisona del orden público... el gobierno central es por su naturaleza el mas enérgico, y 

el federal el mas débil de todos los gobiernos”.815 Ademais, vinculou o federalismo a alta 

quantidade de funcionários que o deixava dispendioso se comparado com um governo central. 

Garcia contestou a pontuação de Infante defendendo: “el gobierno central cualquiera 

que se o el sistema de rentas, nunca podera velar sobre la conducta y versacion de los empleados 

como un gobierno que está á la vista de sus operaciones”,816 defendo que o federalismo permitia 

ao governo acompanhar de perto seus empregados.  

Para Infante o federalismo era efêmero, pois “no tiene suficiente energia para forzar a 

los diferentes cuerpos del sistema político á seguir la linea de que jamás deberian separarse”.817 

Infante comenta sobre a República da Colômbia e o que havia passado no território 

anteriormente, anos em que ele próprio esteve por lá: 

 
Yo he sido testigo de los males que afligieron á Venezuela y Cundinamarca la 
primera época de su revolucion, por haberse separado las provincias de las 
metropolis, y despues confederádose. Desunidas y agitadas entre si, se vieron 
sin fuerzas que oponer á Morillo, y todas cayeron bajo su yugo. Desengañadas 
al restaurarse, lejos de volverse a separar, se han concentrado tres grandes 
paises, que estuvieron divididos durante el gobierno español, á saber, dichas 
Venezuela y Cundinamarca, y Quito, para formar la república indivisible de 
Colombia.818 
 

Referência de sua instância tanto na Venezuela, em 1811-2, quanto em Cartagena, em 

1814, e do fracasso de suas respectivas primeiras experiências independentistas. Ademais, 

Infante defende que a recuperação destas localidades veio justamente por meio da união de um 

governo central republicano. María Teresa Calderón e Clément Thibaud discorrem que na 

 
814 Ibidem. 
815 Ibidem. 
816 GARCÍA SALINAS, Contra la disertación sobre federalismo y centralismo... op. cit. 
817 INFANTE, Disertación sobre Federalismo y Centralismo... op. cit. 
818 Ibidem. 
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época do Congresso de Cucuta, em 1821, os debates colombianos se organizaram justamente 

ao redor do sistema de governo, e a defesa do federalismo, desde um ponto de vista moral, 

gozou de grande prestígio, sendo apontada como a forma perfeita. Porém, dois tipos de 

argumentos se projetaram contra o federalismo; o fracasso deste na Venezuela e Nova Granada 

anteriormente e que o estado de guerra o qual vivenciavam demandava um poder unitário e 

central.819 Exatamente a argumentação que Infante mobilizou no texto.  

Acerca da extensão do México e de toda a diversidade que este abarcava, Infante se 

questionava:  

 
en oposicion al centralismo, la imposibilidad de dividirse las 
províncias, de modo que sean igualmente poderosas, á fin de 
asegurarse el equilíbrio, y de que las mas fuertes no se absorvan á 
las mas debiles... En los estados de Norte-América existia ya desde 
mas de un siglo la division cuando se confederaron, y esta es muy 
diferente en un estado indivisible al tratarse de subdividir en 
províncias ó departamentos para su mejor administracion. ¡Quien 
pues haria la division, y cual seria su base? Porque si se atendiese á 
la sola estencion, las provincia internas por ejempio, se igualarian 
en superficie á las outra, pero no en poblacion; si se atendiese á esta, 
México, por ejemplo seria superior a las demas; y si se atendiese á 
la calidad del terreno, es decir, a su feracidad o esterilidad, a la 
produccion ó improduccion mineralógica, &c., que son las fuentes 
de la riqueza y del poder, unas serian mas felices que otras. Aun 
suponiendo que combinados esos elementos pudiese hacerse sobre 
el mapa una division adecuada, ¿se conformarian con ella los 
pueblo? ¿Consentia una parte de alguna provincia en unirse en otra 
y formar en adelante un solo estado? ¿No seria todo violencia y 
confusion?820 

  

Em sua resposta, García pontou que para estabelecer o equilíbrio necessário ao sistema 

federal nenhuma província sozinha poderia possuir mais poder que as outras, ou seja, que 

colocasse em perigo as demais. Ainda mencionou que existem leis próprias para 

contrabalancear esses inconvenientes.821       

Antes de encerrar o texto, Infante se propõe a defender dois erros comuns em voga nos 

federalistas: alertando que os federalistas que acreditavam que os empregos em cargos públicos 

das províncias seriam de naturais, não se equivocassem porque os mais lustrosos seriam de 

reserva do governo geral que comumente preferia dar aos conhecidos; e a crença das províncias 

 
819 CALDERÓN, & THIBAUD, La majestad de los pueblos en la Nueva Granada y Venezuela... op. cit., pp. 196-
8. 
820 INFANTE, Disertación sobre Federalismo y Centralismo... op. cit. 
821 GARCÍA SALINAS, Contra la disertación sobre federalismo y centralismo... op. cit.  
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de que estando “separadas” uma das outras não precisariam contribuir com contingente armado 

e dinheiro.822  

Para finalizar, o hispano-cubano recorreu novamente a República da Colômbia, 

  
En semejantes circunstancias, cuando los paises mismos federados 
manifiestan sintomas de desfederacion, y cuando los que lo estubieron, 
como Venezuela y Cundinamarca, á vista de sus desgracias pasadas, se han 
unido juntamente con Quito, para formar una sola república, fuerte y 
poderosa, es un delirio de las provincias que componen el Anáhuac, que 
estuvieron siempre unidas bajo la denominacion de Nueva-España, querer 
separarse ahora para confederarse despues, que es un circulo vicioso, como 
he dicho ya.823 

 
Para concluir o texto, Infante reforçou a defesa do centralismo com o exemplo do 

fracasso do federalismo na Venezuela e na antiga Nova Granada e que, por isso, esses territórios 

decidiram se unir para formar uma república forte e poderosa. 

Em seu início, o Contra la disertación sobre federalismo y centralismo, de García, 

afirmou que o sistema federal era clamado pelas instituições e pela opinião e elaborou um 

paralelo entre a república centralista e a monarquia moderada, no qual ambas seriam um mal 

necessário, uma etapa para chegar ao amadurecimento pleno, ou seja, um governo republicanos 

federalista. Portanto, para García a monarquia constitucional e a república centralista eram 

apenas estados de transição.824

 
822 INFANTE, Disertación sobre Federalismo y Centralismo... op. cit. 
823 Ibidem. 
824 GARCÍA SALINAS, Contra la disertación sobre federalismo y centralismo... op. cit 
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Considerações finais 

 

Joaquin Infante, por meio de suas atuações nos movimentos independentistas ibero-

americanos e de suas ideias expressas em seus textos políticos, personifica vários tempos e 

espaços das independências.825 

A observação e análise de sua vida e obra permite compreender diferentes momentos 

que então se articulavam tensamente: o Absolutismo, a Ilustração, o surgimento e consolidação 

de repúblicas americanas, a vigência de monarquias, o advento do constitucionalismo, a 

manutenção e recriação da escravidão e do escravismo atlânticos, e os embates oitocentistas 

entre catolicismo e maçonaria. Cada tempo com suas marcas e ritmos próprios, por vezes 

convergentes, muitas vezes divergentes; e quando não imbricados, no mínimo paralelos. Todos 

eles constituindo a tessitura histórica de uma época. Os lugares onde Infante esteve, sobre os 

quais ele pensou e nos quais atuou, e onde seus escritos foram publicados, nos permitem 

aproximar lugares como Cuba, Venezuela, Nova Granada/Colômbia, México, Estados Unidos, 

Espanha, África (onde esteve preso) e Brasil. À sua maneira, Infante contribuiu para que, de 

modos desiguais, todos esses espaços compusessem, em última instância, uma mesma e única 

unidade histórica. O que mais integra as relações concretas estabelecidas em torno de nosso 

personagem, até onde mais sua vida e obra nos levam, e de que modo estas podem ser mais 

densamente tomadas como representativas das grandes e profundas transformações ocorridas 

no mundo das primeiras décadas do século XIX, é algo que futuras investigações poderão dizer. 

Que esta tese tenha contribuído para isso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
825 Para nos valermos, mais uma vez, da expressão de PIMENTA, J. P. Tempos e espaços das independências: a 
inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830). São Paulo: Intermeios: USP – Programa de Pós-Graduação 
em História Social, 2017. 
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ANEXO A – PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LA ISLA DE CUBA (1812)826 
 
PROYECTO DE CONSTITUCION PARA LA ISLA DE CUBA                
 
INTRODUCCION 
 

Emancipada la América por la separación de la dinastía de Borbón del trono de España, 
y ocupación de éste por otra dinastía, respecto de la cual no hay vínculos que obliguen a la 
continuación de una sujeción que, además fue siempre opresiva, es consiguiente haber 
adquirido el poder de establecer la forma de Gobierno que ajuste mejor a su felicidad y que, 
una vez adquirido, no puede cesar, aun cuando se repusiera el sistema anterior*. En tales 
circunstancias, la isla de Cuba tiene un derecho igual a los demás países de América para 
declarar su libertad e independencia y elegir entre sus habitadores quienes. la gobiernen en 
sabiduría y justicia, impidiendo a un mismo tiempo los males de la anarquía y del despotismo, 
que se hacen sentir hoy con más fuerza que nunca. 

El amor a mi Patria me hizo trabajar el proyecto de Constitución que sigue, y que creo 
el más acomodado a los intereses de tan precioso territorio ; porque para promoverse su fomento 
deben disminuirse sus cargas, y esto no podrá conseguirse sino por la simplicidad de la 
organización y por la reducción de los funcionarios**. Para la perfección de esta grande obra 
me pareció preciso cortar de raíz las instituciones perjudiciales y abusivas introducidas por los 
españoles durante su dominación, pues los medios, lentos y paliativos, no harían sino aliviar y 
prolongar las dolencias y no las remediarían de una vez, conservándolas, y haciendo recaer 
siempre en su estado fatal o quizá reagravándolo. 

Malogrado el conato que dio motivo a este proyecto, a lo menos me lisonjeo haber 
procurado la regeneración de mi patria y espero todavía que pueda servirle, si la Providencia se 
digna facilitar una empresa la más conforme a sus altos designios, por más que los tiranos se 
opongan. 

 
* In perpetuum enim sublata obligatio restitui non potest. L. 98, ff. de solutionibus, et 
liberationibus. 
** Juan Santiago Rousseau ha demostrado que cuanto más numerosos son los Magistrados, 
tanto más débil es el Gobierno. Contr. Soc., lib. 3, cap. 2. 

 
 

TÍTULO I 
 
Del Estado 
 
ARTÍCULO PRIMERO 
El Estado de la isla de Cuba se compondrá de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y Militar*, que equilibrándose entre sí, constituyan una forma de Gobierno templada, 
por una proporción capaz de prevenir inconvenientes ruinosos. 

 
*Aunque los políticos sujetan la fuerza armada al Poder Ejecutivo, me ha parecido conveniente 
hacer de ella un Poder distinto en una isla que, pudiendo ser invadida por muchos puntos 
excéntricos en una pequeña latitud, y agitada en los de fortificación, concurrencia o agricultura, 
es preciso dedicarse constantemente a su defensa exterior y a su conservación interior, a que no 
podría estar de sus ibuciones y que los jefes del Poder Militar tendrán exclusivamente por objeto 

 
826 INFANTE, J. “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”. In: SANTOVENIA, E. Estudio Preliminar. 
Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959, pp. 69-107. 
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el ejercicio de este importante ramo de la administración, al que deben darse todos los 
ensanches que exija la seguridad currencia o siempre atento el Poder Ejecutivo por la grande 
extensión pública y la perfección de que es capaz. 

 
TITULO II 
 
Del Poder Legislativo 
 
2. El Poder Legislativo se ejercerá por un Consejo de seis diputados, a saber: uno por 

La Habana, otro por San Antonio, Santiago y Bejucal, otro por Guanabacoa, Santa María del 
Rosario, Jaruco y Matanzas, otro por los cuatro Lugares, otro por Puerto Príncipe, Bayamo y 
Guisa, y otro por Santiago de Cuba, Holguín y Baracoa, inclusas las jurisdicciones respectivas. 
Si después se erigiesen en Villas y ciudades otras poblaciones, se agregarán a las expresadas, o 
podrá aumentarse el número de diputados. 

3. El nombramiento de los seis conviene se haga en La Habana provisionalmente por 
una reunión de hombres buenos y de juicio, que pueda facilitarse en el momento de una 
revolución, cuidándose no obstante en estas circunstancias de que recaiga en americanos 
blancos, naturales o vecinos de los países referidos, si los hubiera capaces; y si no, en otros que 
siendo americanos blancos y capaces tengan su naturaleza o vecindad en cualquier parte de la 
isla, de treinta años de edad y que no se hallen incursos en delito grave. 

4. Así los americanos blancos naturales o vecinos de la isla tendrán la voz pasiva en las 
elecciones y ejercerán los otros poderes. Los no-americanos de todas clases, establecidos o 
naturalizados, tendrán juntamente con los americanos de todas clases, naturales o vecinos, la 
voz activa en las elecciones de su domicilio y en él concurrirán los blancos a los empleos civiles, 
y ellos, y los de color libres, a los militares de su respectiva clase *. 

 
*La Política dicta que en nuestros Estados se excluya de la supremacía a los del otro hemisferio 
por la oposición de intereses,de sentimientos y aun de pasiones que necesariamente ha de 
asistir-les respecto a nuestra emancipación y sus consecuencias. La misma política dicta la 
exclusión de la gente de color a la supremacía, em pleos civiles y militares de la clase blanca. 
Sin necesidad de otras razones, las desgracias acaecidas en Surinhan y en las costas de la 
Guayana holandesa, en las islas francesas de Barlovento, en Santo Tomás y Curaçao, en la 
Jamaica, en la Carolina, en la Georgia y Nueva Orleans, y aun los movimientos con que ha sido 
amenazada la isla de Cuba, convencen que no es de esperarse una combinación permanente 
entre los blancos y la gente de color, mucho menos para dividirse el Gobierno sin disturbios. 
Fuera de que, no habiendo acepción de personas en la distribución de la justicia, siendo además 
defensores de la Patria unos y otros, teniendo el derecho del sufragio activo, honores que los 
romanos economizaron tanto, gozan proporcionalmente de las ventajas de ciudadanos a menos 
costa, no siendo los empleos públicos en los Estados bien gobernados sino una carga. Al fin, 
todas las especies de Gobierno son susceptibles de más o menos y tienen también mucha latitud, 
pudiendo ocupar todo un pueblo o limitarse a la mitad, o de la mitad hasta el más pequeño 
número indeterminadamente. Rousseau, Contr. Soc., lib. 3, cap. 3. 

 
 
5. Establecido ya un nuevo orden de cosas, sea para la ratificación o renovación de los 

diputados o elección renovación de suplentes para los casos de muerte, ausencia o delito grave, 
la forma será la siguiente. Avisándose seis meses antes por el Consejo constituído a los jueces 
civiles que se hallen entonces en función, los que deban sustituirles en cada uno de los lugares 
fuerA de la jurisdicción de La Habana, convocarán a los ciudada nos de edad mayor, exentos 
de crímenes y cuyas propiedades lleguen en La Habana a un valor igual al de 100.000 pesos, 
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en Trinidad, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba al de 30.000, en Matanzas, Santa Clara y 
Bayamo al de 20.000, en Guanabacoa,. San Juan de los Remedios y Santo Espíritu al de 16.000 
y en los demás lugares al de 8.000*. 

 
* Los propietarios son, sin duda, el apoyo de un Estado, los que se interesan preferentemente 
en su felicidad y, por tanto, los más distantes de engaño y corrupción en la elección de 
mandatarios. En Atenas tenían derecho a sufragio activo por clases los ciudadanos cuya 
herencia producía desde quinientas medidas de trigo o aceite hasta menos de doscientas. En 
Roma lo tenían gradualmente y también por clases aquéllos que poseían de 100.000 ases abajo. 
Según las constituciones francesas de 1791 y del año 3 de la República, era necesario para 
elector en las ciudades de más de 6.000 almas ser propietarios, usufructuarios o locatarios de 
un equivalente al valor local de 200 jornales y en las ciudades de menos de 6.000 almas de un 
equivalente al valor local de 150. 

 
 
En la convocatoria se señalará un término breve y los el día prefijado darán su sufragio 

a dos sujetos, los que crean más a propósito para diputado, y suplente de las calidades que 
expresa el artículo 3. 

Se hará un escrutinio y los que resulten tener más número de sufragios serán candidatos. 
En caso de singularidad se repetirán los sufragios y en caso de igualdad decidirá la suerte.  

Los jueces civiles darán cuenta inmediatamente al Consejo constituído de los candidatos 
que hayan resultado. EL Consejo entonces, por un nuevo escrutinio, sacará de entre los 
candidatos nombrados por cada lugar elector un diputado para los que corresponda, según el 
orden establecido em el artículo 2, y un suplente para los casos señalados ya.  

Si alguno de los consejeros existentes fuere candidato no tendrá voz en el segundo 
escrutinio. Lo mismo se entenderá de los suplentes, si se hallaren en función. 

Respecto de La Habana, como por la preponderancia de su población no esté unida a 
otro lugar, hecha la convocatoria en su jurisdicción de orden del Consejo constituído, bastará 
un solo escrutinio por los jueces civiles para la elección, que será también por mayoridad de 
sufragios, repetidos hasta que la haya y por suerte en caso de igualdad.  

Si renunciaren los electos se procederá a nueva elección hasta que se verifique la 
aceptación, que en los Lugares deberá indagarse de cada candidato, por si fuere electo, antes de 
darse cuenta, a fin de que no haya demoras. 

Los jueces civiles por quienes se practique la convocatoria, recepción, único escrutinio 
respecto de La Habana, primero respecto de los demás Lugares, decidirán instructivamente y 
sin grado cualquier dificultad que ocurra en estos actos. 

Los diputados electos comparecerán sin pérdida de tiempo a prestar juramento y entrar 
desde entonces en el ejercicio de sus funciones, con cesación de los que fueren reemplazados. 
Lo mismo practicarán los suplentes en su caso.  

Los primeros consejeros nombrados según el artículo 3 prestarán juramento sobre los 
Evangelios ante el Obispo o clero, y los entrantes en manos de los salientes, así como los 
ministros, jueces supremos, Estado militar y demás empleados. Lo mismo se observará en las 
villas y ciudades respecto de los que se nombren estando en ellas. La fórmula será ésta : "Juro 
guardar la Constitución y las leyes, desempeñar, según ellas, el empleo que se me confía y 
cooperar cuanto sea posible al bien y prosperidad de la isla de Cuba, con preferencia a mi interés 
privado". 

6. Al Consejo pertenece el nombramiento de los que deben ejercer los poderes 
Ejecutivo, Judicial y Militar de Ejército y Marina, de los individuos de Rentas y demás 
empleados; pertenece la creación de leyes civiles y penales, su modificación, aumento, 
abolición e interpretación, según las circunstancias; pertenece el examen, conservación o 
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anulación de todo acto inconstitucional, arreglo del culto nueva imposición de derechos o 
disminución de los impuestos, concesión de naturalizaciones, recompensas y privilegios; 
pertenece el batir moneda o establecer papel-moneda, declarar la guerra, mantener o expedir 
ejércitos y armadas, despachar patentes de corso, ordenar represalias, hacer tratados de paz, 
alianza, amistad, neutralidad y comercio com las otras potencias, aprobar o desaprobar las 
medidas sobre todos los ramos públicos, residenciar y juzgar a sus miembros, a los ministros, 
jueces supremos, Estado Militar de Ejército y Marina, Obispo y Vicario general; perdonar, 
excepto en las acusaciones de traición* y ejercer cuanto pertenezca al soberano, conforme a la 
Constitución y leyes que estén en observancia. 

 
* La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica da esta facultad al Presidente; siendo 
así que es privativa de la soberanía del pueblo representada por el Poder Legislativo. 

 
 
 
TITULO III 
Del Poder Ejecutivo 
 
7. El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Ministerio de tres. a saber: un ministro de 

Guerra y de Marina, un ministro de Rentas y un ministro de lo Interior. 
8. A cada uno de los ministros toca en la extensión de sus atribuciones cumplir cuanto 

le comunique el Consejo, promulgar sus deliberaciones en los cuatro días siguientes a la 
emisión, despachar en su nombre, y presenta [ilegible.....] que conciba útiles: también les toca 
reclamar a [ilegible.....] aquellas prevenciones del Consejo que puedan atraer inconvenientes 
de gravedad; pero si se ratificaren después de un examen, o discusión, que les es permitido 
sostener, están obligados al cumplimiento: y toca, en fin, a ellos cuanto concierne al Príncipe. 

9. El ministro de Guerra y de Marina, junto con el Estado Mayor Militar, y comandante 
de Marina, formará reglamentos para el mejor gobierno de uno y otro ramo, y los pasará al 
Consejo para su adopción o repulsa. Recibirá embajadores y cónsules, expedirá los que nombre 
el mismo Consejo y firmará los tratados con las otras Potencias. Por su conducto prevendrá el 
Consejo lo que convenga a los jefes del Estado Mayor y Marina. 

10. El ministro de Rentas, de acuerdo con el Colector, Tesorero y Administrador 
principales, formará también reglamentos para el buen manejo de las Rentas, y los pasará al 
Consejo para su adopción o repulsa, se entenderá con los empleados en este ramo, y les 
comunicará las órdenes del mismo Consejo. 

11. El ministro de lo Interior propondrá al Consejo cuantas medidas contribuyan al 
fomento y prosperidad de la isla, tales como abertura y composición de caminos, construcción 
de canales, puentes y acueductos, establecimiento de poblaciones en los puntos convenientes, 
demolición o traslación de las establecidas, extensión de la agricultura, comercio, industria, 
ciencias y artes, reglas para el aseo, orden, seguridad y salubridad públicas, etc., se entenderá 
con el Clero, y Juzgado de Policía en lo dispositivo o económico; y por su conducto se dirigirán 
los recursos extraordinarios al Consejo. 

 
 
 

TITULO IV 
 
Del Poder Judicial 
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12. El Poder Judicial se ejercerá por un Tribunal de seis Jueces, quienes oirán 
apelaciones en lo civil, y conocerán de todos los juicios, contr[ilegible......]es se reclame la 
violación de las formas, o la contravención expresa de la Ley*. Las decisiones quedarán 
ejecutoriadas [ilegi ble...] o interponiéndose apelación, o demanda en casación del término 
legal, o concluyéndose una, u otra. 
*Conviene en parte con la Constitución francesa del año 8, y las anteriores después de la 
revolución de Francia. 

 
 
13. Habrá en La Habana un juez de policía, que cuide del orden, salud, aseo y sosiego 

públicos, y otro de paz ante quien deban acudir las partes con preferencia en los negocios civiles 
de gravedad a fin de procurarse su conciliación por transacción o arbitramiento, y en los de 
poca importancia para su decisión. Las providencias correccionales del juez de policía en 
materia grave serán apelables ante el Tribunal Supremo; y sin una certificación de 
inconciliación del juez de paz no podrá admitirse un juicio civil considerable. 

14. Habrá en La Habana dos jueces civiles que conocerán en primer grado de las causas 
civiles de todos los ciudadanos, y dos criminales para instruir los hechos delincuentes que 
ocurran, aprehender los reos, secuestrar sus bienes en los casos del artículo 98, y formar las 
listas para el sorteo del jury*. 

 
* Esta admirable institución del jury, como la llama el ciudadano Perreau en sus Elementos de 
Legislación natural, se halla en uso en Inglaterra, en Francia y en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

 
 
15. Extramuros, y en las demás villas y ciudades bastará un juez civil con funciones de 

juez de paz, y un juez criminal con funciones de Juez de policía. 
16. En los partidos y poblaciones pequeñas habrá jueces rurales que cuidarán de 

promover la agricultura, aderezar los caminos y situaciones, evitar desórdenes, vigilando sobre 
la conducta de padres, hijos, esclavos y demás que residan en los campos o caseríos, e instruir 
las ocurrencias criminales, aprehendiendo a los reos, secuestrando sus bienes en los casos del 
artículo 98, y remitiéndolos con el proceso al juez criminal de la jurisdicción.  

17. El número de abogados se fijará a treinta en La Habana, a nueve extramuros, a doce 
en Puerto Principe, a diez en Bayamo y Santiago de Cuba y a cuatro o seis en los demás lugares. 
De su seno se elegirán los jueces supremos e inferiores, aumentándose el número si fuere 
menester. Les sustituirán en todos los casos de interinidad, e inhibición por mayoría de edad, y 
su examen y recepción pertenecerá a los mismos jueces supremos. 

18. En los lugares mayores de la isla habrá dos notarios públicos, uno para guardar los 
procesos concluídos y despachar los extractos, copias o certificaciones que ordenen los jueces, 
y otro para registrar los instrumentos, cu ya extensión será breve y precisa. En los lugares 
menores bastará uno que reúna ambos encargos. 

 
 
 
 
TITULO V 
Del Poder Militar 
 
19. El Poder Militar de ejército se confiará a un Estado Mayor, compuesto de un general 

en jefe, un mariscal de campo y dos brigadieres. 
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20. El Estado Mayor cuidará de levantar batallones o regimientos según el número de 
la población, desde la edad de quince años hasta la de cincuenta y cinco, en todas las clases de 
blancos, pardos y morenos libres, sin otra excepción que un carácter público actual o anterior 
de supremacía, y ocupación en el ministerio de la Iglesia, eligiéndose lo que tuvieren caballos 
para la caballería, y los demás para la infantería, con distribución proporcional de artilleros, 
minadores, ingenieros, granaderos, fusileros, etc. 

21. La instrucción en los ramos científicos dependerá del establecimiento de escuelas 
militares en La Habana y Santiago de Cuba, bajo la conducta de facultativos com sueldo y grado 
de coroneles. Otros facultativos con el mismo grado y sueldo serán directores y celadores de 
las obras públicas, y de fortificación o ataque. 

22. Los cuerpos de milicias serán disciplinados según la táctica moderna. Se buscarán 
buenos maestros, y se pagarán por el Tesoro público. Se procurará colocar en cada compañía o 
cuerpo a los individuos de un mismo partido o población, y se señalarán tiempos por gradación, 
y con intervalo para el aprendizaje o ejercicios, todo a fin de no perjudicarse a la agricultura, 
comercio y artes. Las divisiones y compañías se reducirán a un número menor, y se aumentará 
el de los oficiales y jefes para facilitarse el adelanto y perfección. Los oficiales responderán de 
las companías, los coroneles y comandantes responderán de las divisiones o cuerpos y el Estado 
Mayor nombrará cada seis meses sujetos de su confianza para revistar las tropas en La Habana, 
extramuros, castillos y demás lugares. 

23. Los coroneles de los cuerpos blancos, comandantes de pardos y morenos, y oficiales 
de unos y otros serán nombrados por el Consejo, quienes cogerán para estos empleos personas 
pudientes, a propósito, y de concepto. Los subinspectores, ayudantes y garzones blancos de los 
cuerpos de čolor quedarán suprimidos y se sujetarán inmediatamente, como los de blancos, al 
Estado Mayor. 

24. El Estado Mayor organizará una guardia cívica de la clase blanca para La Habana, 
castillos y poblaciones de la Isla. Esta guardia será pagada perpetuamente por el Tesoro público, 
pero las milicias no tendrán sueldo alguno sino en caso de invasión o ataque, que serán 
empleadas en el número suficiente. El mecanismo, disciplina v reunión en los casos urgentes, 
con cuanto más concierna al ramo de guerra, se dispondrá en el reglamento a que se refiere el 
artículo 3. 

25. En La Habana, extramuros, castillos y lugares la Isla habrá un comandante militar 
para la guardia cívica, cuyo número será proporcionado a la población y a la posición local. El 
carácter de los comandantes será el de coronel en La Habana, Morro, Cabaña, Puerto Príncipe, 
Bayamo y Santiago de Cuba; el de teniente coronel en el Morro del mismo Santiago de Cuba, 
Trinidad, Guanabacoa, Matanzas, Castillo del Príncipe y Extramuros; y el de capitán en las 
demás villas, fortalezas y ciudades. El sueldo corresponderá a las graduaciones. 

26. En todos los lugares de la Isla estará a disposición de los jueces de policía un 
destacamento de la guardia cívica para la seguridad y orden público, quienes lo distribuirán y 
emplearán como crean más conveniente, y otro a la de los ministros, jueces supremos, 
inferiores, y demás empleados, a fin de auxiliar sus deliberaciones y providencias. 

27. No conviniendo por ahora otra Marina que la mercantil, se permitirá la construcción 
de bajeles en los puntos a propósito, sin perjuicio no obstante de la cultura, cría de ganados y 
maderas de tinte y obras. Pero deberá también establecerse una pequeña Marina de guerra para 
el resguardo de las costas, seguridad de los puertos, correos y celo del contrabando. Bastará, 
pues, en La Habana un comandante de Marina con sueldo y grado de capitán de navío, dos 
bergantines y cuatro goletas de guerra, ocho lanchas cañoneras y el número preciso de oficiales 
y gente de mar; y un comisario en Santiago de Cuba con grado y sueldo de capitán de fragata, 
dos goletas de guerra, y cuatro lanchas cañoneras. También habrá lanchas cañoneras mandadas 
por oficiales en Batabanó, Trinidad, Santa Cruz, Manzanillo, Baracoa, Gibara, Nuevitas, 
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Matanzas y Mariel. Los demás buques y pertrechos que haya en la Isla podrán venderse a 
beneficio del erario o aprovecharse en otros usos. 

28. El mando de un Ejército, Armada u otra comisión importante de esta clase se 
confiará temporalmente a quien fuere suficiente para el desempeño, como no se infiera daño a 
la Patria. 

 
 
TÍTULO VI 
De la administración de Rentas 
 
29. Para el manejo y arreglo de las Rentas públicas habrá en La Habana un Colector 

principal, que exigirá y recaudará los derechos, contribuciones y adquisiciones, un Tesorero 
principal, en quien se depositen, y un Administrador principal, que ordenará los pagamentos e 
inversiones Extramuros, en Villa-clara. Matanzas, Trinidad, Puerto Príncipe, Bayamo y 
Santiago de Cuba habrá dos, a saber, un Colector-Tesorero particular y un Administrador 
particular: en las demás villas y ciudades, uno. Estos rendirán cuenta cada seis meses al 
Colector, Tesorero y Administrador principales, y éstos por sí, y por aquéllos al ministro de 
Rentas, según el reglamento que se dispone enel artículo 1.°. 

30. Los derechos consistirán en cuatro reales anuales por cada esclavo de campo, en 
veinte pesos también anuales multiplicados por cada esclavo de la población que exceda el 
número de cuatro de servicio o jornal, y en los mismos veinte pesos anuales multiplicados por 
cada volante que exceda el número de dos, a fin de evitarse los perjuicios que atraen la multitud 
de esclavos separados de la agricultura, que es el objeto porque se introducen en América, y la 
abundancia de carruajes, que embarazan en los puntos de concurrencia, y descomponen el piso. 
Se cobrará el quince por ciento de importación de los artículos que no fueren de necesidad, y el 
cinco por ciento de los frutos que se exporten. Se exigirán anualmente cincuenta pesos en La 
Habana y veinticinco en los demás lugares a cada casa pública de juego, y veinticuatro pesos 
en La Habana y doce en los demás lugares a cada tienda de las artes de superfluidad y de lujo, 
como son las de sastres, peluqueros, perfumadores, barberos, plateros, joyeros, relojeros, 
modistas, etc. Podrá también imponerse algún derecho sobre las mismas cosas muebles o 
inmuebles de superfluidad y de lujo, o sobre su uso. Se establecerán tres clases de papel sellado 
para cada bienio, el primero de a doce reales para los testimonios, copias o extractos de 
actuaciones e instrumentos; el segundo de a cuatro reales para los registros y negocios civiles; 
y el tercero de a dos reales para las causas criminales. Cuando haya fondos suficientes se 
comprará y hará labrar tabaco por cuenta del erario, pagándose a lo corriente la hoja y operarios 
y manteniéndose las máquinas y edificios necesarios, sin más costos ni aparatos, que los que 
haría un particular, a fin de sacarse las ventajas posibles. Lo mismo podrá practicarse en igual 
caso respecto de otros ramos de industria. A los regatones se cobrará el tres por ciento en las 
recompras mayores para menudear al público, y el mismo derecho se impondrá sobre los 
terrenos vacantes al redimir por la mitad del valor prıncipal; pero no se recaudará hasta que no 
estén cultivados en producción. Se aplicará al tesoro público una parte del producto de bienes 
amortizados que se consoliden, y las multas, confiscaciones, adjudicaciones y ocupaciones. En 
los casos urgentes se recurrirá a capitaciones, empréstitos o nuevas imposiciones. 

31. Para el cobro de derechos se exigirán por los individuos de Rentas relaciones y 
manifestaciones juradas de los propietarios, cargadores, introductores, vendedores, 
compradores, consignatarios, etc. Los mismos individuos de Rentas acumulativamente harán 
pesquisas y emplearán todas las medidas que conduzcan al esclarecimiento en cualquier caso, 
castigando a los defraudadores y cómplices con a pena del cuádruplo, a más de la aflictiva 
según las circunstancias. Los procedimientos se instruirán bajo la dirección de Asesor, con 
arreglo a los principios judiciales que en general designa la Constitución. 
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32. Se prohibirá la exportación de numerario, obligándose, para evitar la clandestinidad, 
a los introductores de mercancías a convertir en frutos del país todo el producto*. El celo en 
esta materia estará a cargo de los individuos de Rentas y de Marina, quienes tomarán cuantas 
providencias convengan a la exactitud, y las aprehensiones serán confiscadas, sin perjuicio de 
mayor coerción, en el orden que indica el artículo precedente. 
*Igual medida adoptó la Inglaterra en tiempo de Enrique VII. 

 
 
33. Consecuente a lo dispuesto en el art. 30 quedarán abolidos los diezmos**, estancos, 

alcabalas, y demás gravámenes del anterior Gobierno. 
 

**Santo Tomás enseña que la obligación a contribuir para la subsistencia del Culto, y sus 
Ministros es de derecho natural y divino; pero que la cuota proviene de institución eclesiástica; 
de manera que aunque exija la décima parte de las producciones, aten didas las circunstancias 
de los tiempos y de las personas, puede sustituirse otra porción. 2. 2, q. 97. art. 1. 

 
 
34. Los deudores al anterior Fisco quedarán solventes dando la cuarta parte al Fisco 

actual. Este cubrirá las responsabilidades de aquél que proceden de ocupación de propiedades 
o bienes no indemnizados; no otras. 

 
 
 
TITULO VII 
De la Religión 
 
35. La Religión Católica será dominante ; pero se tolerarán las demás por el fomento y 

prosperidad que proporciona a la isla la concurrencia de hombres de todos países y opiniones. 
Siendo dominante forma desde luego una de las ramas del Estado, y se sujeta a la Constitución. 
Además, para evitar cargas superfluas al tesoro público, y a los ciudadanos, y a fin también de 
restituir la Religión a la sublimidad y sencillez con que la distinguió su Divino Autor, hay 
necesidad imperiosa de corregir los abusos e innovaciones añadidos a la disciplina y culto 
exterior, sin tocar a la moral, ni al dogma*. 

 
*Dentro de la Iglesia, y de un Reino Católico reside la potestad suprema independiente de los 
Príncipes para resistir el uso de la disciplina, cuando perjudica verdaderamente al Estado; pero 
en el Imperio temporal no hay poder independiente que resista a las leyes del Soberano. 
Dictamen del Colegio de Abogados de Madrid sobre las tesis de Valladolid inserto en la Real 
Provisión de 6 de septiembre de 1770. 

 
 
36. Con tal objeto deberá subsistir un solo Obispado para toda la Isla, y suprimirse el 

arzobispado, catedrales, religiones de ambos sexos, ordenes terceras, hermandades, cofradías, 
cuestas, etc.**. 

 
**Con un conocimiento de la Silla Apostólica se han hecho iguales reformas en Alemania, 
Italia, Francia y últimamente en España. A este intento merece transcribirse la respuesta del 
Príncipe de Kaunitz de 19 de diciembre de 1781 al primero y segundo punto de la representación 
del Nuncio de S.S. en Viena del 12 anterior según la inserta el Ldo. Covarrubias en el Apéndice 
a sus Máximas sobre Recursos de Fuerza y Protección. 
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"Que la reforma de ciertos abusos introducidos sucesivamente en objetos de disciplina 
eclesiástica, lexos de causar perjuicio a la Religión, debe precisamente serla muy útil, respecto 
a que ninguno de estos abusos existía en la doctrina que el mismo Jesu-Christo enseñó a sus 
Apóstoles, ni tampoco le había quando fue adoptada y acogida con zelo, y fervor, a causa de la 
pureza de sus máximas, y excelencia de su moral, por los Príncipes, y por la parte de las 
Naciones civilizadas; pues a no haber tenido este carácter no hubiera sido tan universalmente 
recibida, ni jamás la hubiera admitido ninguno Príncipe, si una sola de sus máximas hubiera 
podido considerarse como equívoca, o contraria a la autoridad Soberana, o poco conforme a un 
buen Gobierno. Que la reforma de los abusos, que no miran a materias dogmáticas, y puramente 
espirituales, no puede depender del Sumo Pontífice, quien a excepción de estos dos objetos, no 
tiene derecho de exercer ningún acto de autoridad en el Estado. Que una tal reforma no puede 
por consiguiente pertenecer sino al mismo Soberano, que es el que únicamente tiene derecho, 
y potestad para disponer sobre este asunto. Que en esta categoría se puede comprehender, sin 
excepción, todo lo concerniente a la disciplina externa del Clero, y principal a la de las Ordenes 
Religiosas, cuya existencia influye, tan poco en la de la Iglesia, que puede ésta subsistir tan 
plenamente sin ellas, y que, aun después de haberlas suprimido, tera como lo estuvo 
antiguamente por espacio de tantos siglos antes que fuesen admitidas en más, o menos número 
en los Estados de los Príncipes Católicos. Que no debiendo, como es notorio, su existencia en 
los Estados en que se hallan actualmente establecidas las Ordenes Religiosas, sino al libre, y 
voluntario consentimiento de los se deduce que todo lo dispuesto hasta aquí por S. M. respecto 
de ellas, lo ha sido no solo en virtud de su derecho y potestad, fundada en esta verdad 
inalterable, sino también en virtud de haberse creído obligado a hacerlo por precisarle a ello su 
potestad suprema, y particular en todo lo que no pertenece directamente al dogma y a las cosas 
puramente espirituales: de donde se sigue también que no debe dar cuenta, ni satisfacción a 
nadie en esta parte, y que el perjuicio que se supone debe resultar a la Religión, y a la Iglesia 
de estas disposiciones, no es en la realidad más que pura imaginación. Que estando S. M. por 
la natural equidad que le anima, muy distante de emprender cosa alguna, que pueda perjudicar 
a los derechos de otro, ni aun le ha pasado por el pensamiento suprimir ninguno de los institutos 
Religiosos solemnemente aprobados por la Santa Sede; y este modo de pensar de S. M. que es 
muy notorio, debiera por lo menos haberle eximido de la sospecha de semejante designio; para 
lo qual hubiera bastado reflexionar que      S. M. mira, y debe mirar con indiferencia que exista, 
o dexe de existir en los Estados de otros Príncipes este, o aquel instituto de las casas Religiosas, 
que tuviese por conveniente suprimir en los suyos : pero así como S. M. no pretende ni 
pretenderá jamás arrogarse el exercicio de la jurisdicción, legítimamente fundada del Papa, o 
de la Iglesia Universal en materia de dogma, y en cosas puramente espirituales; tampoco 
permitirá que ninguna potestad extraña quiera influir en las determinaciones, que son, o fueren 
incontestablemente del resorte de la suprema potestad privativa de su Soberanía, la qual 
comprehende sin excepción, todo lo que en la Iglesia no es propiamente de derecho divino, sino 
de institución humana, y lo que no ha sido establecido, o no ha podido serlo, sino por concesión 
expresa o tácita de la suprema potestad : todas quales concesiones de este género pueden, y 
deben ser modificadas, o abolidas por la legislación a semejanza de qualquiera otra ley, y 
concesión, siempre que las razones de Estado, los abusos, o las circunstancias lo requieran."  

 
 
37. En La Habana habrá tres templos, uno para cada clase, separados los sexos 

respectivos *, con ocho curas, y dos acólitos cada uno. Extramuros se pondrán seis curas, tres 
acólitos y un vicario foráneo : en los partidos mayores dos curas y un acólito, y en los menores 
un cura y un acólito. En Puerto Príncipe, Bayamo y Santiago de Cuba habrá' dos iglesias, una 
para los blancos y otra para la gente de color, con cinco curas y dos acólitos cada una, y un 
vicario foráneo. En los demás lugares bastará un solo templo con distinción de clases y sexos, 
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dos o cuatro curas, un acólito y un vicario foráneo. Los templos serán inmunes en los casos, y 
según el modo que la ley determine.  

 
* Esto lejos de ser odioso, como no lo es en los Cuerpos Mili-tares, y en cuanto más concierne 
a una natural clasificación, impide choques, conspira a la armonía, y en nada hace variar la 
esencia de la cosa. En los templos católicos de los Estados Unidos de Norte América se observa 
una distribución de clases semejante. 

 
38. Los eclesiásticos que quedaren sin ejercicio del ministerio sacerdotal tomarán un 

destino honesto, con cuyo fin se dará a los poseedores actuales de capellanías la cuar ta parte 
de los principales, quedando la otra cuarta parte a beneficio del Fisco, y perdonándose la mitad 
a los inquilinos para facilitar las redenciones. A los religiosos profesos se dará un capital del 
producto de la venta de bienes de los conventos, sin excluirse a los mendicantes que carezcan 
de propiedad en común. A las monjas se devolverán sus dotes y a las que no los tuvieren se 
dará un capital del producto de la venta de bienes de los monasterios, retirándose a casa de sus 
padres, parientes o personas de buena fama en el mismo traje que las demás ciudadanas *. 

 
* El estado eclesiástico, y religiones ha crecido de algunos años a esta parte en número de 
personas, fundaciones de iglesias y monasterios, capellanías y dotaciones de obras pías, 
posesiones de bienes raíces, juro y rentas, de manera que en gente es muy numeroso, respecto 
al estado seglar, que en los mismos años se ha disminuído; y en substancia de hacienda tienen 
la mejor parte del reino. Y al paso que lleva por mandas y fundaciones de obras pías, que tanto 
se usan, y por meterse en las Religiones los hijos e hijas de hombres ricos, y llevar sus legítimas, 
y no se le pone límite, regulando cuarenta años venideros por otros tantos pasados en ellos; 
vendrán a ser bienes eclesiásticos y se convertirán en espirituales las raíces, que pueden ser de 
provecho, y los juros y rentas, que no estuvieren incorporados en mayorazgos, con que jamás 
saldrán de este estado. Y puesta en él, y en los mayorazgos la hacienda y substancia del reino, 
se estrechará y disminuirá al pueblo, nervio y principal alimento de la república : de suerte que 
se dificultará mucho su reparo, y muchos hombres con el aprieto de la necesidad, por no tener 
haciendas propias en que vivir y sustentarse, dejan sus tierras v naturalezas : lo que no harían 
si las tuviesen, que el amor de ellas los detendría en su crianza y labranza con beneficio general 
del reino. (Discurso hecho por Diego Arredondo Agüero a principios del reinado de Felipe IV 
sobre restablecimiento de la Monarquía española.) 

 
 
39. Los empleados de Rentas cuidarán de recoger por inventario todos los efectos de 

iglesias, conventos, cofradías, etc. Se harán cargo de sus bienes y rentas, y tomarán cuenta 
exacta a los administradores, síndicos y personeros. Harán también que se convoque a los 
vecinos de las islas de Nueva Providencia, y Jamaica, y a los de Veracruz, y Norte-América, 
con designación de término, para que concurran, si quieren, a comprar haciendas o bienes de 
los monasterios, conventos e iglesias, con rebaja de su precio, sin perjuicio de los habitadores 
de la isla, y con preferencia siempre del contado a los plazos, aunque se afiancen. 

40. El tesoro público proveerá lo necesario a la fábrica de las iglesias, y los efectos de 
éstas que excedan la moderación del culto se adjudicarán a aquél. 

41. En los curatos se procurará colocar preferentemente a los sacerdotes beneméritos, 
que no tuvieren capellanías o patrimonios, y que por consiguiente no deban percibir capital en 
la extinción de amortizaciones. Lo mismo se practicará a su vez respecto de los sacerdotes que 
queden sin ejercicio, y entre tanto el obispo no podrá hacer órdenes*. 
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* Constantino prohibió ordenar mientras hubiese algún clérigo del número establecido. L. 6, 
Cod. Teod. de Ep. et. Cler. lib. 16. 

 
 
42. En el ejercicio del Culto se observará para lo sucesivo la mayor dignidad, no 

admiténdose otros actos, ceremonias o signos que los aprobados por la Iglesia Universal. Siendo 
el país tolerante el viático y la extremaunción se llevarán en secreto para evitarse irreverencias. 
Los días festivos se reducirán o trasladarán a los domingos, a fin de desterrarse la holgazanería 
y alentarse la actividad en un país que para ser feliz debe ser esencialmente laborioso**. 

 
** Véase la Empresa 71 de Saavedra, el Discurso I. Tom. 6 del Teatro Crítico del Padre Feijóo, 
y la Nota 2 del Discurso sobre el fomento de la industria popular. 

 
 
43. Los curas dirán misa los domingos en los templos, cárceles, hospitales y castillos; 

predicarán el evangelio, administrarán los sacramentos, consolarán a los moribundos y reos de 
último suplicio; y así ellos como los demás eclesiásticos, darán el ejemplo de todas las virtudes. 
Bajo de ningún título o denominación podrán admitir ni cobrar emolumentos, sino es por los 
funerales en razón de la pompa. 

44. La potestad eclesiástica se reducirá a lo espiritual, a lo económico del culto, y a la 
disciplina *. Los eclesiásticos, fuera de estos puntos, serán comprendidos en las leyes comunes 
a todos los ciudadanos **. El obispo procederá a la celebración de una sínodo que se conforme 
al nuevo gobierno, la que pasará al Consejo para su adopción o repulsa. Al mismo obispo 
pertenece el nombramiento de vicario general, y a uno u otro el de curas, vicarios foráneos, etc. 
El obispo podrá mantener un clérigo secretario, que le sirva al mismo tiempo de maestro de 
ceremonias. El vicario general puede mantener también otro secretario clérigo. 

 
 

* El Conde de Floridablanca, en Papel Fiscal sobre el Expediente de.. Cuenca advierte que la 
Iglesia, en los tres primeros siglos no era menos fuerte, ni menos poderosa respecto del género 
de potestad que pertenece naturalmente a la jurisdicción espiritual, que lo ha sido y es después 
que la protección de los emperadores y príncipes cristianos la han proporcionado un auxilio 
extraño. 
** En aquellos días preciosos del fervor del cristianismo (dice el Ldo. Covarrubias en el 
Discurso sobre la Real Jurisdicción) no se halla que ningún autor haya puesto, ni pensado poner 
en duda la potestad de los Emperadores sobre las personas consagradas a Dios. Los clérigos, 
los obispos, el mismo Papa comparecían en los Tribunales seculares: se quejaban algunas veces 
de la violencia de las persecuciones: acusaban a los mismos Emperadores de injusticia; pero 
nunca hablaron una palabra de la incompetencia de los Tribunales seculares; y al mismo tiempo 
que gritaban contra la iniquidad de las sentencias, reconocían la potestad de los jueces que las 
pronunciaban. 

 
 
45. El obispo será electo según los antiguos cánones por el clero de la Isla. El número 

de electores se determinará en la sínodo. Hecha así la elección, y aceptando el electo, pasará a 
ser consagrado por el obispo más cercano, sin aguardar confirmación pontificia por el perjuicio 
que puede seguirse a su silla en la demora, atento a la distancia y a las fluctuaciones a que ha 
quedado expuesta la residencia del papa después de su separación de Roma*. 
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* En los príncipes de la Iglesia la elección de obispo no necesitó confirmación, como se ve de 
la de San Matías, que hecha por todos los fieles, le consagraron los Apóstoles. Posteriormente 
no era subsistente mientras no la confirmaba el Metropolitano, y la de éste el Concilio 
Provincial, cuyos derechos se arrogaron después los Sumos Pontífices, como dice el Colegio 
de abogados de Madrid en el dictamen sobre las Conclusiones de Valladolid. Así es que la 
elección, confirmación y establecimiento en posesión, son unos actos cuya forma fue derivada 
del Derecho de Gentes, y si sólo se atiende a su primer origen se puede decir que son de Derecho 
Humano: la Consagración toda es de Derecho Divino. Berardi, Instituciones de Derecho 
Eclesiástico, tít. 5, part. 2. 

 
 
46. El obispo visitará la Isla cada tres años para administrar el sacramento de la 

confirmación, inspeccionar el clero y cuidar del culto y de la disciplina. 
47. Habrá para toda la Isla un maestro de ciencias eclesiásticas, y un maestro de órgano 

y canto llano, a fin de instruirse en estos conocimientos los que se dediquen a la carrera de la 
Iglesia. Si existen clérigos aptos para el desempeño de ambos ministerios serán preferidos a los 
legos. 

 
 
TITULO VIII 
Disposiciones relativas a los funcionarios públicos e individuos del Culto 
 
48. Los Consejeros deberán renovarse en el intervalo de seis años, y durante él llevará 

cada uno a su vez la Presidencia, empezando el mayor de edad, y siguiendo este orden 
sucesivamente, aun en el caso de suplemento; pero con reemplazamiento respecto del que 
entrare de nuevo. Lo mismo se observará respecto de los jueces supremos; pero éstos, los 
ministros y los jueces inferiores, cuyo período será también el de seis años, serán reelegibles 
indefinidamente, sin perjuicio de la residencia a que se contrae el artículo 54. 

49. Los miembros del Poder Militar e individuos de Ejército, Marina y Rentas serán 
permanentes, salvo los casos de delito o incapacidad. Durante este examen serán reemplazados 
provisionalmente por sus subalternos inmediatos, o por quienes nombre el Consejo, si diere 
tiempo el procedimiento. Se exceptúan los miembros del Poder Militar, que deben ser juzgados 
por el mismo Consejo, según los artículos 6 y 52. Los demás serán procesados instructivamente 
por los jueces criminales, dándose cuenta al Poder que corresponda. 

50. Los consejeros y suplentes serán reelegibles, pero para una tercera elección, deberá 
pasar el intervalo de seis años, o de una renovación. 

51. Los consejeros y los suplentes que hayan ejersupremas. cido funciones no serán 
elegibles para otras que no sean supremas. 

52. Los consejeros serán inviolables, lo mismo que los ministros y jueces supremos, 
excepto en los casos de traición, felonía y perturbación pública. Por traición sólo se entenderá 
hacer la guerra a la Patria o asociarse a sus enemigos * Siendo permanentes los miembros del 
Poder Militar de Ejército y Marina, el Obispo, y el Vicario general, serán juzgados por el 
Consejo en éstos, y en los demás casos el artículo 51. 

 
* Conviene con la Constitución de los Estados Unidos de Norte América. 

 
 
53. Se procederá por evidencia de hecho, o informes verídicos admitidos después del 

examen del Consejo a mayoridad de votos, quien nombrará entonces un miembro que instruya 
el hecho, para cuya comprobación se necesitaran a lo menos cuatro testigos contestes de buena 
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reputación, documentos irrefragables o razones concluyentes. El prevenido, si fuere consejero, 
será reemplazado por su suplente, lo mismo que los que fueren recusados con causa grave y 
manifiesta. Las sentencias del Consejo serán irrevocables. 

54. Todos los empleados, excepto los consejeros, serán residenciados sin recurso sobre 
el ejercicio de sus funciones dentro de sesenta días perentorios, v siguientes a la expiración. El 
Consejo residenciará a los miembros de los Poderes ejecutivo y judicial, y el Tribunal Supremo 
a los demás. Los que gozan inviolabilidad serán juzgados por el mismo Consejo sobre los 
delitos personales cometidos en el intervalo de sus funciones. Los jueces inferiores, que durante 
él delincan gravemente, serán procesados por los criminales, y éstos por abogados, que 
sustituirán a unos y otros. 

55. Los miembros del Poder Ejecutivo que no cumplieren las providencias del Consejo, 
y los del Poder Militar que no auxiliasen la de los Poderes Ejecutivos y Judicial, y las de los 
otros empleados que reclamen por el conducto de éstos, serán juzgados hasta ser depuestos, y 
penados según los casos. Lo mismo se observará con los subalternos de unos y otros Poderes 
respectivamente. 

56. El Consejo se juntará tres veces cada semana, y en los negocios de consideración 
siempre que se necesite y a cualquier hora, tocando la convocatoria al Presidente. Sus sesiones 
serán públicas cuando haya discusiones o debates, las deliberaciones se sancionarán a 
mayoridad de votos, v no podrán anularse o sujetarse a nuevo examen sin el consentimiento 
unánime del Consejo, o a representación de los empleados a quienes toque el cumplimiento 
bajo el apoyo del Ministerio, en los términos prevenidos en el art. 8. Las autoridades supremas 
podrán proponer al mismo Consejo proyectos de leyes y de reformas, y hacer mociones 
saludables. 

57. Los demás funcionarios despacharán diariamente desde las nueve de la mañana hasta 
las tres de la tarde, excepto los domingos. En los Cuerpos colegiados siempre tendrá lugar la 
mayoridad de sufragios y la subsistencia de lo sancionado según ella. 

58. El Consejo, el Ministerio y el Tribunal Supremo tendrán palacios con escolta. El 
Estado Mayor se congregará en la Posada del general ; el Colector, Tesorero y Administrador 
principales ocuparán las oficinas públicas; y los demás empleados despacharán en los lugares 
destinados o en sus casas, no habiéndolos. 

59. El Consejo y cada ministro tendrán secretarios con el número preciso de escribientes, 
lo mismo que el Tribunal Supremo, siendo su Secretario Relator al mismo tiempo. El Estado 
Mayor y comandante de Marina escogerán oficiales de confianza para secretarios, y el Colector, 
Tesorero y Administrador tendrán dependientes para el despacho. Los sueldos se designarán 
por el Consejo. 

60. Cada juez inferior tendrá escribiente a su responsabilidad para la extensión de las 
actas, que autorizarán el mismo juez, las partes, testigos, peritos y demás que intervengan en 
ellas. Cuando alguno no supiere leer o escribir, leerá y firmará por él otro de su confianza o el 
juez y el abogado, si lo tuviere. 

61. Todos los procesos serán verbales, y no se escribirá sino la solicitud, demanda o 
deducción de acción, contestación, oposición de excepciones, pruebas y demás esencial al 
juicio. Las alegaciones serán también verbales : las harán las partes si fueren capaces, y si no 
los abogados, que serán al mismo tiempo procuradores con poder bastante. Si una de las partes 
quisiere dar informes por escrito no alegará entonces verbalmente, ni habrá traslado de ellos, y 
la otra parte podrá hacer lo mismo, o sólo hablar en estrados. Estando los testigos o documentos 
fuera del lugar del juicio se concederá un término proporcionado, y se darán requisitorias ; pero 
en estando dentro del lugar, no podrán durar los juicios civiles en primer grado, y los criminales, 
aunque se susciten articulaciones, más de dos meses. 

62. Todos los jueces serán recusables sin necesidad de expresarse causas, bastando el 
juramento de no hacerse de malicia. Los inferiores en La Habana pasarán el conocimiento al 
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compañero. Recusados ambos, y en los demás lugares, los abogados sustanciarán y 
determinarán en primer grado las causas civiles a costa de los recusantes, si la recusación no es 
motivada, pues siéndolo por impedimento del recusado, las partes pagarán el sustituto con 
igualdad. En las criminales, los abogados mismos instruirán los hechos y formarán las listas 
para el sorteo del jury, cuyas costas serán a cargo de los reos, no resultando inculpables 
absolutamente. 

63. Las recusaciones respecto de los jueces supremos no excederán de tres, ni tendrán 
lugar sino en causas muy graves, cuyo artículo será perjudicial, y sobre él decidirán los jueces 
no recusados antes de admitir o no las recusaciones. Teniendo lugar la recusación se nombrarán 
abogados que subroguen a los recusados, y se determinará la segunda instancia o demanda en 
casación, oídos verbalmente o por escrito los agravios y su contestación, guardándose 
conformidad al plan establecido en los artículos anteriores. La dilación de este juicio no pasará 
tampoco de dos meses. 

64. En las causas criminales, interrogado el prevenido e instruído suficientemente el 
hecho, formará el juez una lista de veinticinco vecinos imparciales, de treinta años de edad, 
exentos de crímenes, y que sean de buena fama y sana razón. La hará leer al mismo prevenido 
para que se conforme con ellos o tache a los que le parezca, sustituyéndose otros que no le sean 
sospechosos, y en su presencia se sacarán por suerte seis, quienes previo juramento de fidelidad, 
examen de lo actuado y audiencia del prevenido o de su abogado, decidirán a mayoridad de 
votos, si tiene o no lugar el procedimiento. En el primer caso continuara el juez ampliándolo, y 
admitiendo las defensas legales que deduzca el prevenido, y ya en estado de sentencia formara 
en el mismo orden otra lista de veinticinco vecinos diferentes, quienes determinarán 
irrevocablemente, salvo el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En el segundo caso 
el prevenido será restituído a libertad inmediatamente, y en ambos será siempre absuelto, si 
resultaren iguales los votos. 

65. Las costas de los procesos se reducirán a los derechos de abogados, peritos, escrito 
y papel, y al emolumento del notario de procesos, y se regularán a proporción del interés o valor 
de lo que se dispute, al tiempo que se invierta, o al mérito del trabajo. 

66. En los delitos públicos los jueces criminales procederán de oficio por evidencia de 
hecho, o informes verídicos, no por delaciones o débiles principios. Se exceptúa el caso de 
conspiración contra el Estado. Procederán también por acusación, a responsabilidad del 
acusador, si no probare, o resultare calumniosa su querella. 

67. En los negocios civiles los individuos de la guardia cívica y los de milicias serán 
juzgados como los demás ciudadanos por los jueces civiles. En los criminales, los de dicha 
guardia y milicias, cuando fueren empleados serán juzgados militarmente en cosas leves o 
económicas por sus coroneles o comandantes, y en cosas graves por el Estado Mayor conforme 
al Reglamento. Fuera de este caso los de milicias serán juzgados por los jueces criminales como 
los demás ciudadanos. 

68. En las ocurrencias marítimas en alta mar, costas y puertos, en las arribadas, presas, 
represalias, etc., conocerán los individuos de Marina con consulta de asesor, yendo los recursos 
al Tribunal Supremo. En lo civil y criminal respecto de los mismos individuos se observará lo 
dispuesto en el artículo anterior, conociendo el comandante de los delitos graves según su 
reglamento, a quien se remitirá el proceso habiéndose evacuado fuera de La Habana la 
instrucción del hecho; y el comisario y oficiales en los puntos de su comisión y destinos 
corregirán las faltas y excesos leves. 

69. Edificios cómodos, ventilados y limpios servirán de cárceles en cada lugar de la Isla, 
con separación de clases y sexos, y aun de los detenidos entre sí. Si no se ocupan en la lectura, 
escritura y meditación, se les precisará a que trabajen estando sanos; y las obras de los que no 
tuvieren de qué subsistir se venderán para que el producto ayude a la asistencia, que será 
siempre buena, tanto en comida y bebida, como en camas, medicina, etc. Los que no supieren 



 259 

un menester servirán a los enfermos, y serán empleados en las atenciones interiores de la cárcel. 
Suponiéndose la seguridad necesaria, quedarán prohibidas las cadenas, grillos, calabozos y 
demás prisiones degradantes y aflictivas, siendo responsables los carceleros y guardia de las 
vejaciones, privaciones arbitrarias y cualesquiera otros excesos que se cometan contra los 
detenidos. 

70. Habrá también en cada lugar de la Isla, con igual orden y asistencia, hospitales de 
hombres y mujeres para los enfermos e inválidos pobres de todas clases, y casas de expósitos. 

71. Se harán cementerios generales donde no los haya: se establecerán en todas partes 
colegios o escuelas locales para ambos sexos, y, además, en La Habana y Santiago de Cuba, 
institutos o escuelas centrales. 

72. Se destinarán en todos los lugares edificios para cuarteles, donde se fije la guardia 
cívica, y donde se reúnan los cuerpos de milicias, según sus clases, en las ocasiones urgentes y 
para actos militares. 

73. Las Comisarías para la provisión de Ejército. Marina y Establecimientos públicos, 
así como su economía, serán del resorte de los individuos de Rentas, bajo cuya dirección estarán 
también los correos terrestres y los marítimos bajo la dirección de los individuos de Marina. 

74. La Habana será la capital de la Isla. En ella residirán el Consejo, Ministerio, Estado 
militar, Tribunal Supremo, Comandante de Marina, Colector, Tesorero y Administrador 
principales, Obispo y Vicario general; pero en caso de invasión o ataque, publicada la ley 
marcial, se encargará provisionalmente el Estado militar del gobierno de La Habana, y el 
Consejo y Ministerio pasarán su residencia con la escolta necesaria al lugar que crean más 
seguro, desde donde comunicarán las órdenes convenientes al referido Estado, y éste pasará allí 
los avisos oportunos. Lo mismo harán el Obispo y Tribunal Supremo. En las demás poblaciones 
gobernarán los Comandantes militares en iguales circunstancias. 

75. En caso de conspiración contra el Estado se suspenderán provisionalmente la 
Constitución y las leyes, y se tomarán las providencias que exija la seguridad pública *. 

 
* Conviene con la Constitución francesa del año 8. 

 
 

76. El lujo suntuario, el ocio, la mendicidad y demás vicios serán reprimidos por las 
leyes y por los Magistrados, a cuyo cargo estará promover la amelioración de costumbres y el 
fomento de las virtudes. Se cuidará mucho de la educación de los hijos, y de la conducta de los 
padres, así como de la conducta de los esclavos y de los señores. Con tal objeto, los jueces 
rurales y de Policía harán visitas domiciliarias, examinarán además el destino y facultades de 
cada individuo, y dispondrán cuanto conduzca a mantener la moral y el orden con arreglo a los 
principios de una economía ilustrada. 

77. El traje de los consejeros será casaca y calzón de terciopelo verde con bordados de 
oro, chupa de tela de oro, espada y hebillas de oro : el de los ministros casaca y calzón de seda 
morada con bordados de plata, chupa de tela de plata, espada y hebillas de plata : y el de los 
jueces supremos vestido entero de raso blanco con bordados de seda color de acero, espada y 
hebillas de acero. Los referidos, y el general en jefe tendrán el tratamiento de Excelencia. Ellos 
y el Obispo unos mismos honores, y el sueldo de ocho mil pesos anuales. 

78. El resto del Estado Mayor militar, individuos de Marina, de la guardia cívica y de 
milicias tendrán los honores, tratamiento y sueldos del anterior Gobierno. El vestuario se 
reducirá a una chupa en la infantería, inclusa la marina y cuerpos facultativos, y a una chaqueta 
en la caballería de paño azul con vueltas, collarín y solapa de grana, pantalón del mismo paño 
azul con vivos también de grana, botas y sombrero negro o gorra y plumaje o cucarda del 
tricolor de la bandera, botón y charreteras doradas en la infantería y plateadas en la caballería ; 
distinguiéndose las divisiones en el número y denominación grabados sobre el botón, y en 
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alguna otra marca a los extremos del collarín, y en el doblez de la chupa en la infantería. El 
armamento, fornitura y montura corresponderán a la nueva táctica. 

79. Los empleados civiles llevarán un bastón con puño de oro, tendrán el tratamiento de 
Señoría, cuatro mil pesos anuales los de La Habana, y dos mil los de los demás lugares y 
partidos. 

80. De los honores, distinciones y tratamientos de que se hace mención en los artículos 
precedentes se usará en los actos públicos o de ceremonia, y en el ejercicio de las funciones, 
pero no en los demás de la vida privada. 

81. Los eclesiásticos fuera del templo usarán igual traje que el común de ciudadanos. 
Sin embargo, en los actos públicos podrán llevar los curas una estola morada o negra debajo de 
la casaca, y a más de ella el Obispo el pectoral, anillo y muleta de oro; el Vicario general una 
caña con puño de oro, y los foráneos un junco con el mismo puño. El Obispo conservará el 
tratamiento de Señoría Ilustrísima en los referidos actos : el Vicario general tendrá el sueldo 
anual de cuatro mil pesos y el tratamiento de Señoría ;, los curas de La Habana y maestros de 
ciencias eclesiásticas y de órgano y canto llano dos mil pesos : los acolitos mil : los curas y 
vicarios foráneos de los lugares y partido otros mil y los acólitos quinientos. 

 
 
 
TITULO IX 
De la revisión de la Constitución 
 
82. Cuando todos los Poderes combinados juzgaren que hay necesidad de reveer la 

Constitución, y hacer en ella algunas mutaciones se expedirán órdenes por el Consejo para una 
convocatoria extraordinaria, a fin de que se nombren seis individuos distintos de sus miembros 
en los mismos términos que para la elección de éstos se ha establecido en el artículo 5. Esta 
corporación, previo juramento de fidelidad, procederá al desempeño de tan importante objeto; 
oídas las razones de los mismos Poderes sobre los puntos de reforma que se propongan y 
evacuada su función quedará disuelta, promulgándose el resultado para la ratificación, que no 
verificándose dará lugar a una nueva convocación y elección hasta que tenga efecto. 

 
 
TITULO X 
Disposiciones generales 
 
83. A los intereses de la Isla guardará correspondencia la observancia de los derechos y 

deberes sociales, a saber, los rigurosos y perfectos que se dirigen inmediatamente a la igualdad, 
a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, y se contiene implícitamente en la máxima : abstente 
de hacer a otro lo que no quieras que se te haga; y los menos rigurosos y perfectos contenidos 
también implícitamente en la otra máxima : haz a los demás todo el bien que quieras que se te 
haga. 

84. La igualdad será civil o de derecho *. Así en el orden político se observará la 
distinción de clases que queda establecida, llevando los blancos la prelación en cuya posesión 
se hallan por origen y anterioridad de establecimiento, siguiendo los pardos, y últimamente los 
morenos. 

 
* La igualdad de condiciones será siempre vana sin la igualdad de fortunas : y no pudiendo 
existir ésta en el estado civil después del establecimiento del derecho de propiedad, para 
acercarnos al natural cuanto sea dable no queda otro arbitrio que el de atacar la ambición y la 
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avaricia, que producen ambas desigualdades, por leyes sabias y moderadas, según los principios 
que ha dictado Mably. 

 
 
85. Se entenderán comprendidos en la clase blanca, precediendo matrimonio o sin él, 

los indios, mestizos y aquellos que, descendiendo siempre de blancos por línea paterna, no 
interrumpiéndose por la materna el orden progresivo de color, ni interviniendo esclavitud, se 
hallen ya en la cuarta generación. Para mayor claridad se explica el modo : hijo de blanco y 
negra libre, mulato; hijo de blanco y mulata libre, cuarterón; hijo de blanco y cuarterona libre, 
quinterón : hijo de blanco y quinterona libre, blanco. En la clase parda se comprenderán desde 
mulato inclusive ascendiendo hasta quinterón exclusive ; en la morena desde mulato exclusive 
retrogradando hasta negro. 

86. Quedará abolida la ilegitimidad de nacimiento; y no habrá otra diferencia entre los 
hijos nacidos de matrimonio, y los nacidos fuera de él, que la de preferir aquéllos a éstos en la 
sucesión hereditaria *, que se fijará, en no pasando de tres los hijos, a la percepción o 
distribución igual de las dos terceras partes de bienes paternos y maternos, quedando padre y 
madre en libertad de disponer por testamento de la otra tercera parte, como no tengan hijos 
fuera de matrimonio ; pues en tal caso optarán éstos por razón de alimentos, si no hubieren sido 
alimentados en vida, a dicha tercera parte íntegramente, o distribuída con igualdad siendo 
muchos. Habiendo sido alimentados carecerán de ese derecho; y la prueba de filiación fuera de 
matrimonio para hacerlo valer será plena, así como la de excepción de prestación anterior de 
alimentos. En pasando de tres los hijos de matrimonio, no podrán optar los hijos fuera de 
matrimonio sino a la cuarta parte, y de ella solamente podrán los padres disponer por 
testamento, en no teniéndolos. Además, estarán obligados a cuidar de la educación de los hijos, 
tanto de los habidos de matrimonio, como de los habidos fuera de él. Habrá reciprocidad en 
favor de los mismos padres, tanto de matrimonio como fuera de él respecto de los hijos, 
guardándose la proporción y reglas que según los principios que acaban de establecerse 
desenvuelvan las leyes. 

 
* Dos son las razones principales que alegan los que sostienen la opinión contraria : 1. contener 
los desórdenes de la poligamia y de la clandestinidad; pero semejante medio aun cuando fuese 
eficaz, que la experiencia acredita no serlo, envolvería la injusticia de hacer sufrir a unos hijos 
inocentes la pena que podrían merecer unos padres culpables; 2. impedir la dilapidación 
patrimonial en perjuicio de hijos procreados bajo una unión tierna y social; pero este 
inconveniente se salva con la preferencia de sucesión que establezco. 

 
 
87. Hasta los veinte años, a que se fijará la edad mayor en los hombres, y hasta los 

dieciocho, a que se fijará en las mujeres, no podrán casarse unos y otros sin licencia de padres, 
parientes o curadores. Tampoco podrán confundirse las clases en los matrimonios, sea cual se 
fuere la edad ; y se celebrarán primero como contratos ante los jueces civiles, quienes 
determinarán instructivamente cualquier discusión preliminar, sin cuya habilitación no podrán 
los curas elevarlos a Sacramento. 

88. A la nobleza hereditaria, títulos y condecoraciones del anterior Gobierno sucederán 
los privilegios personales, premios, recompensas y pensiones a los empleados públicos, a los 
que, sea cual se fuere la clase, se distinguieren en beneficio de la Patria, y a su posteridad siendo 
pobre *. 

 
* Juan Santiago Rousseau observa que habiendo una gran distancia entre el monarca y el 
pueblo, para formar la trabazón de que carece entonces el Estado, es necesario poner rangos 
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intermediarios, a saber: Príncipes, Grandes y una numerosa nobleza, nada de lo cual conviene 
a un Estado pequeño, a quien arruinan semejantes grados. Contr. soc., libro 3, cap. 6. 

 
 
89. La esclavitud, mientras fuere precisa para la agricultura, continuará bajo principios 

conciliadores de equidad, justicia y retribución **. Los esclavos que hicieren ser vicios 
importantes a sus señores o al público adquirirán la libertad por ministerio de la ley, y los que 
no fueren dignos del derecho de ciudadanos no podrán redimirse por dinero, ni por 
consentimiento de los mismos señores. Los jueces civiles decidirán sobre este punto con 
conocimiento de causa. 

 
 

** Las producciones agrícolas son las que hacen la riqueza de la América, especialmente en las 
islas. Sin brazos no puede haberlas, y es constante que los blancos no bastan, no son tan a 
propósito como los negros, ni se dedican al trabajo sino dispendiosamente, de manera que, 
aboliéndose la esclavitud, no sólo serían perjudicados los propietarios, sino el Estado mismo 
con la falta de este manantial de prosperidad pública, y con la afluencia de unos individuos cuya 
mayor parte desertaría de su destino y se entregaría a los vicios al verse sin superioridad 
económica. Si se examina con detención la materia hay más aparente o exagerado, que de real 
y positivo. Compárase la suerte de los salvajes de Africa en sus países según las relaciones de 
los mejores viajeros con la que les cabe en nuestras posesiones, y prescindiendo de uno u otro 
caso particular se conocerá que siempre es preferible ésta a aquélla. No hablo de los esclavos 
criollos. por. que éstos son tratados con tanta blandura que a veces degenera en laxitud, a pesar 
de la energía que debe emplearse incesantemente para que no resulte en daño del Estado lo que 
contribuye a su fortuna. Sin necesidad de citar a los griegos ni a los romanos. nuestros hermanos 
del Norte tienen un millón o más de esclavos, y no por eso dejan de ser republicanos. En fin, 
véase al Padre Valverde en los capítulos 20, 21 y 22 de su obra Idea del valor de la isla Española, 
que habló por cálculo y experiencia. 

 
 
90. Las opiniones serán libres, lo mismo que la prensa, con tal que no se ofenda al dogma 

y la moral, al sistema de Gobierno, ni a los ciudadanos en particular. 
91. A más de las capellanías se extinguirán los mayorazgos, vínculos, patronatos, obras 

pías, y los censos cuya imposición pase de diez años. Los bienes amortizados se dividirán en 
pleno dominio entre el Fisco y los poseedores actuales ; y respecto de los censos en general se 
observará lo que en razón de dichas capellanías se dispuso en el artículo 38; de manera que por 
este medio los interesados pueden lucrar de una vez más que con el solo goce del usufructo o 
lentas y pequeñas pensiones. Sólo se permitirá la imposición de censos o tributos en los terrenos 
yermos por la mitad de su valor para cultivarse, y los réditos a un cinco por ciento con el capital 
han de redimirse dentro de los diez años prefijados, contándose desde que los terrenos se hallen 
en producción. Acerca de los vacantes téngase presente el artículo 30. Los que no pudieren 
proporcionar las redenciones estarán obligados a vender las fincas a quienes las faciliten, 
percibiendo el exceso que resulte a su favor. 

92. Los dueños de extensiones territoriales deberán escoger dentro de seis meses las 
áreas que precisamente necesiten para labranzas, crías y otras haciendas, cuyo fomento 
emprenderán dentro de los mismos seis meses, y vender el sobrante o repartirlo a censo y tributo 
en los términos referidos en el artículo anterior. Respecto de los compradores o colonos se 
entenderá lo mismo. Los establecimientos se deslindarán y amojonarán distintamente para 
evitarse dudas sobre términos, sin perjuicio no obstante de las comunidades. 
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93. Los extranjeros que hubieren adquirido bienes raíces en la Isla, y hubieren sido 
desposeídos de ellos, los reasumirán dentro de un año; y no haciéndolo, quedarán a favor del 
tesoro público. 

94. Los que quieran establecerse en la Isla, sean del país que fueren, luego que se 
arraiguen o dediquen a un destino útil, y presten juramento de sumisión a la constitución y leyes 
serán naturalizados, y gozarán el derecho de ciudadanos. Este no se perderá sino por muerte 
natural o civil, y se suspenderá por causa de incapacidad física o moral. La edad de la mayoridad 
será en la que se fije su ejercicio. 

95. Cualquiera tendrá derecho de dirigir peticiones individuales a toda autoridad 
constituída *. 

 
* Conviene con la Constitución francesa del año 8. 

 
 
96. Ningún ciudadano podrá ser preso sin que aparezca antes por presunciones fuertes 

haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, o qué haya sido condenado jurídicamente 
a este castigo. En las causas civiles se relajarán las prisiones o arrestos inmediatamente que se 
den fianzas, o se presten arbitrios que concilien la libertad y la responsabilidad. 

97. La gravedad o levedad de las penas guardarán correspondencia con la gravedad o 
levedad de los delitos; y la gravedad o levedad de éstos serán relativas al mayor o menor 
perjuicio causado a la sociedad o a los particulares, a las circunstancias del hecho y del 
delincuente, a las causas generales impulsivas y al fin que se proponga la ley. Las pruebas serán 
tanto más plenas cuanto más graves fueren los delitos. 

98. Quedarán abolidas las penas crueles e ignominiosas, sin que deje de imponerse la 
de infamia en las acciones aleves y rastreras, que subsistirán hasta 'rehabilitación a vuelta de 
una amelioración de conducta, y que nunca será transcendental a la posteridad o familia. Las 
ejecuciones serán siempre públicas, y no podrán hacerse sin una sentencia definitiva, previo un 
juicio en toda forma. Las con fiscaciones no tendrán lugar sino en casos de indemnización; y 
entonces solamente podrán hacerse secuestros precautorios al aprehender el prevenido. No 
podrán visitarse casas, extraerse de ellas persona alguna, ni registrarse interioridades o cofres, 
sino de día, y en virtud de decreto jurídico que lo especifique para el convencimiento de un 
crimen grave de que haya probabilidad. Se exceptúan las visitas marítimas para evitarse la 
extracción de numerario, y las domiciliarias que previene el artículo 76 ; sin embargo de que 
deberán hacerse también de día. En ningún caso podrán interceptarse o abrirse cartas o papeles 
particulares, ni harán fe en juicio, a menos que se exhiban por aquél a quien pertenezcan * 

 
* Conviene con la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela 

 
 
99. El territorio de la Isla será inviolable. Se procurará que esté en paz con todo el 

mundo, y que no declare guerra sino a los que invadan o molesten su bandera, costas y puertos. 
Cuando fuere reconocido su Gobierno constituirá cónsules y embajadores, y mantendrá las 
demás relaciones exteriores que la convengan. Por ahora sólo deberá ocuparse de su 
prosperidad y engrandecimiento, destruyendo los desórdenes del anterior Gobierno, 
reorganizando con sencillez y firmeza los ramos públicos, y promoviendo el fomento de los 
útiles liberalmente. Así, pues, la agricultura, comercio y artes, quedarán sin trabas, restricciones 
ni reglamentos taxativos que no arguyen sino opresión y miseria ; y los que se dediquen a estas 
profesiones no tendrán otras leyes que las de todos los ciudadanos. 

100. La bandera nacional será un tricolor horizontal, verde, morado y blanco, 
combinación que no se sabe haya sido tomada todavía por otra nación. El sello de Estado podrá 
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reducirse a un pequeño óvalo con el emblema de la América en general, bajo la figura de una 
india, y el de la Isla en particular, bajo la de la planta del tabaco; porque aunque se dé en otras 
partes, en ninguna es de tan excelente calidad. Alrededor habrá la inscripción : isla de Cuba 
independiente. El estandarte será la bandera misma con el sello de Estado en grande, en el 
centro. 

 
En fin, la Constitución, los Códigos civil y penal, la Sínodo diocesana y los reglamentos 

para la disciplina del Ejército y Marina, y para el manejo de las Rentas públicas; ratificado todo 
por los pueblos representados legítimamente completarán el sistema administrativo de la isla 
de Cuba. 

 
 

*** 
 
 
 

ADVERTENCIA 
 
Mis ideas sobre algunos puntos habrían sido más filosóficas que políticas, si la 

emancipación de la América hubiera llegado ya al tiempo de una mudanza de circunstancias y 
de opiniones, sobre todo en mi país. Tendré la mayor complacencia en poder rectificarlas; y 
entretanto sirva esta sincera exposición de salvaguardia contra cualquier juicio temerario. 
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ANEXO B - SOLUCIÓN A LA CUESTIÓN DE DERECHO SOBRE LA 
EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA827 
 
SOLUCION A LA CUESTION DE DERECHO SOBRE LA EMANCIPACION DE 
AMERICA 
por el ciudadano 
JOAQUIN INFANTE 
natural de la isla de Cuba 
Cádiz: Imprenta de Roquero, Calle Ancha, frente à la casa de los gremios, año de 1820. 
Imprenta de Roquero 
1820 
 

La cuestión de derecho sobre la emancipación de la América es urgentísima. Su pronta 
decisión, según los principios de justicia universal, pondría término a la cuestión de hecho en 
los países que la defienden con las armas más ha ocho años. Los males consiguientes a una 
encarnizada guerra son trascendentales a ambos hemisferios. Voy, pues, a hablar sobre este 
asunto en obsequio de la humanidad, y especialmente por el bien de los dos pueblos de 
hermanos que deberían entrelazarse, menos por la odiosa relación de dependencia, que por la 
halagüeña de un interés mutuo. Las razones de que se compondrá este discurso serán: 1.° 
filosóficas, 2.° políticas. 

 
RAZONES FILOSÓFICAS 
La naturaleza ha constituído las naciones, trazándoles un círculo en que se estrechen, y 

separándolas por barreras cuya violación es siempre funesta. Su tendencia a la circunscripción 
primitiva es constantemente ostensible. De aquí la analogía de fisonomías y caracteres, de 
opiniones religiosas y civiles, de idiomas y costumbres. Así vemos en la Europa, por ejemplo, 
la diferencia de España a Francia por los Pirineos, la de ésta a Italia por los Alpes, la de 
Inglaterra a las naciones septentrionales del continente por el mar que la aísla, etc. Contrayendo 
esta evidencia al Nuevo Mundo respecto al Viejo, ¿puede haber un límite más marcado que el 
de la duplicidad de continentes? Y respecto a la España, ¿puede haber mayor que la de un mar 
de 1.500 leguas por la parte más cerca, que es el golfo mejicano? Es, pues, claro que la sujeción 
de unos pueblos a otros en tal caso es violenta y precaria, y que al fin la demarcación política 
ha de arreglarse a la demarcación física. 

Hay más entre España y sus posesiones transatlánticas y es la falta de proporción y de 
equilibrio. ¿No es cosa chocante que la metrópoli contando con las islas adyacentes contenga 
solamente 15.863. leguas cuadradas, y sus colonias 301.397, por lo menos, en razón de 19 a 1? 
¿Que la población de aquella quizá no llegue hoy a 10 millones de almas y la de la América 
española pase de 15? ¿Que los productos de este país sean infinitamente más preciosos que los 
de aquél? Esto es en razón inversa del principio : plus semper in se continet quod est minus; y 
acaso la palanca que Arquímedes pedía a fin de mover nuestro globo a su antojo, no bastaría 
para atraer así una extensión, población y riqueza semejantes desde tan lejos y desde punto tan 
inferior a esos respectos. 

 
827 INFANTE, J. “Solución a la cuestión de derecho en la emancipación de América”. In: SANTOVENIA, E. 
Estudio Preliminar. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959, pp.111-126. 
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Así es imposible que haya unión moral entre ambos países; porque si las instituciones 
son liberales en los puntos extremos, han de facilitar insensiblemente la separación natural que 
existe; y si opresivas, produciendo una explosión más pronta han de causar, a su tiempo, el 
mismo efecto. Si se hubiesen llevado adelante las primitivas instituciones para que la América 
se gobernase municipalmente y se hubiese adoptado el pensamiento de Don Melchor Macanaz, 
de que se diesen los principales empleos de aquellos países a naturales de ellos, pues eran 
acreedores a servirlos y poco conformes a razón que careciesen del manejo de su propia casa, 
mucho ha que la América estaría emancipada. 

Por oposición a estas razones, resultó: 
1.° Que la conquista de aquellos países so color de religión produjese el exterminio de 

veinte millones de almas, según la relación del venerable obispo Casaus; que aun cuando se 
crea exagerada, da siempre idea de haber sido el mayor que presenta la historia de todos los 
siglos, y que la absoluta desaparición de los indígenas en las Antillas convence todavía. 

2.° Que los restos de esos miserables fuesen condenados a la más dura esclavitud, sin 
que bastasen las órdenes repetidas de los Reyes Católicos, los esfuerzos personales del mismo 
obispo y el arbitrio de sustituir los negros de Africa, que fue querer remediar un mal con otro 
igual o peor por sus consecuencias, hasta que el tiempo mitigó tan triste suerte, es decir, vario 
el nombre y las circunstancias dejando en pie la esencia, como se convencerá cualquiera que 
vaya al continente americano y vea el tratamiento que se da todavía a los indígenas. 

3.° Que se plantease allí un salteamiento con nombre de Gobierno, perjudicial no sólo 
a la posteridad de los españoles que se suplantaron a los indígenas o se mezclaron con las 
mujeres de éstos y con las africanas, sino a los que de la Península han ido después a 
establecerse en aquel suelo y a los extranjeros. 

4.°Que los productos inmensos que la España ha sacado de la América se hayan 
convertido en daño suyo, o a lo menos de poco o nada le hayan servido hasta aquí, como 
veremos más adelante. 

5.° Que aquellos países hayan dejado de progresar en el nuevo orden de cosas que 
adquirieron después del descubrimiento y posesión por los españoles, mientras que los puntos 
abandonados por menos útiles han florecido incomparablemente en manos de los extranjeros 
por la dulzura de administración o por su emancipación oportuna. 

6.° Que aumentándose la opinión a par de la población y desenvolviéndose las luces, se 
haya procurado sacudir el yugo tan pronto como la ocasión se presentó. Así es que en la guerra 
de Secesión los americanos fueron simples espectadores de la contienda y se sujetaron al 
vencedor porque eran entonces impúberes, es decir, no tenían todo el vigor, ilustración y peso 
necesario a la emancipación ; pero al invadir los franceses la Península, casi todas las provincias 
de América sin poderse poner de acuerdo por las distancias, dieron un mismo y simultáneo 
grito, porque ya habían salido de la impubertad, es decir, tenían las luces, madurez y 
consistencia que producen meritablemente la emancipación, sobre que nos detendremos más 
dentro de poco. 

No se oponga el que todos los países de América no han mostrado aún síntomas de 
revolución ; porque al fin su contagio ha de cundir a todos por la ley imperiosa del ejemplo e 
imitación, y porque esto está en el orden necesario de los acontecimientos humanos... Tampoco 
se oponga el que entre los mismos disidentes hay partidos ; porque en todo país en revolución 
los ha de haber mientras no se consolide un nuevo orden de cosas. Se sabe lo espinoso que es 
el pasaje de la esclavitud a la libertad, la mudanza de un Gobierno a otro. Entonces todos los 
resortes políticos se aflojan, las pasiones humanas se desencadenan, el hombre emprendedor, 
el ambicioso, el avaro, todos desplegan su energía, todos se creen con derecho a las dignidades 
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y a realizar cálculos de fortuna los más atrevidos. Recórranse la historia antigua y moderna. 
Véanse la Grecia y Roma nadando en sangre en semejantes crisis, la Inglaterra, la Francia, etc. 
Pero para formar concepto más de cerca, no hay sino volver los ojos sobre la España misma, y 
considerar lo que los liberales han sufrido y aun sufren de los serviles en la feliz restauración 
que han obtenido. En una palabra, los sacudimientos o reacciones, la experiencia, las luces y 
las costumbres es lo que completa la grande obra de las revoluciones. 

No se opongan, en fin, las mejoras que la Constitución española puede producir en los 
países de Ultramar, porque si se observase en ellos puntualmente, sucedería la separación 
insensible de que ya hemos hablado. Pero lo cierto es que el vigor de las instituciones tutelares 
se debilita cuanto más se separan del centro del Gobierno, como los cuerpos a medida que se 
alejan del de su gravedad específica disminuyen de peso. La experiencia ha acreditado siempre 
esta verdad, de que ha provenido una escala de diferencias en el régimen de las capitales, 
provincias y colonias, que he hecho en todos tiempos infelices a estas últimas por ser el término 
de la gravitación atendidas las distancias respectivas. Esto mismo ha contribuído a acelerar la 
marcha de todo sistema colonial, siendo la dulzura o aspereza de administración, según las 
circunstancias, la medida de la sujeción o de su sacudimiento. Y, a la verdad, las instituciones, 
para ser benéficas a un país, es preciso que emanen de aquéllos a quienes interesan y sean ellos 
mismos los ejecutores. De lo contrario, ocurrirán inconvenientes y dificultades que las hagan 
ilusorias e ineficaces, sobre todo en los casos urgentes y delicados, como acaba de suceder en 
España respecto a la representación americana al convocarse repentinamente las Cortes 
actuales. 

No investigaré la justicia o injusticia de la adquisición por parte de los europeos en un 
siglo en que ninguna persona sensata da legitimidad a la fuerza ni título de prescripción a la 
posesión longeva en perjuicio de los derechos inabrogables del hombre. No disputaré a la 
España la propiedad que se adjudica, aunque desposeídos los indígenas y coasociados a ellos 
los ocupantes, parece con razón reversible a una y otra posteridad o a los resultados de ambas 
y sus sucesores. Tampoco entraré en el examen de servicios recíprocos; porque sin contar con 
el oro y la plata, con la grana, añil, cacao, tabaco, quina, ipecacuana, caoba, maderas de tinte y 
demás preciosidades con que el Nuevo Mundo ha enriquecido no menos a España que a todo 
el Viejo Mundo, sólo con las papas, dice un sabio moderno, esa raíz frumentaria tan sana y 
nutritiva, de tan fácil y universal cultivo, ha recompensado la América suficientemente cuantos 
beneficios ha podido recibir de la Europa. 

Diré, en honor de la verdad, que casi todas las naciones han tenido colonias, más o 
menos, por los mismos principios que la España. Pero conviene fijar el término de su duración, 
porque nada hay estable sobre la tierra. Los imperios más opulentos desaparecen como el humo 
y las naciones se suceden de tiempo en tiempo. 

La ley de una nación respecto a sus establecimientos accesorios ha de buscarse, no en 
la del dominio directo o útil de una propiedad mueble o raíz, sino en la de la patria potestad, 
que es su tipo según los principios mismos que la España ha consagrado ulteriormente. Con 
que no durando la patria potestad sino el tiempo que el hijo necesita para ser dirigido 
ventajosamente, se sigue que expira desde que puede hacerlo sin semejante dependencia. Así 
es que, en casándose, en obteniendo alguna dignidad, o en llegando a la edad de la prudencia 
en que se considera capaz de bien regirse, se emancipa. Lo mismo, pues, debe decirse de las 
colonias respecto a su metrópoli; y contrayéndonos a la América, creo que ninguna persona 
imparcial combatirá el paralelo con la España. Efectivamente: Méjico, Lima, Santafé, Veracruz, 
Puebla, Guatemala, Habana, Caracas, Cartagena, Quito, Cuzco, Chile, Asunción, Montevideo, 
Santo Domingo, Puerto Rico, etc., no son inferiores a Madrid, Valladolid, Sevilla, Granada, 
Córdoba, Zaragoza, Toledo, Valencia, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Cádiz, Coruña, Málaga, 
Cartagena, Palma, etc., ni en población, ni en civilidad, ni en riquezas. La población más o 



 268 

menos es conocida, las riquezas son indudables ; y, por lo que hace a luces, acaban de verse en 
la época gloriosa de la España americanos muy distinguidos, no menos por sus talentos que por 
su valor y conducta, que han merecido los primeros empleos de la nación con general aplauso. 
¿Por qué, pues, se quiere retener todavía a la América bajo la tutela de la España? ¿No es justo 
que esta madre patria la emancipe ya, otorgándole la nacionalidad a que está destinada, si quiere 
que se diga que sus miras, lejos de ser odiosas, son benéficas respecto a sus hijos de allende de 
los mares? 

 
RAZONES POLÍTICAS 
De la gran masa de riquezas que ha producido la América y que útil o gravosamente ha 

hecho variar la balanza de las naciones se han aprovechado en España directamente: 1.°, el Rey 
por los envíos anuales de los situados de Méjico, Lima y Santafé, y de los sobrantes de Caracas, 
Buenos Aires y algún otro punto; 2.o, los ministros y consejeros por la provisión de empleos, 
gracia y administración de justicia; 3.', los que de la Península han pasado a aquel continente e 
islas a emplearse en todos los ramos públicos; 4.°, los comerciantes, que por sí o por medio de 
agentes y corresponsales, han ejercido, principalmente desde los puntos litorales de la misma 
Península, un monopolio inmenso con aquellos países. 

La nación española, sólo indirectamente, por el momento y con daño imponderable de 
sus verdaderas riquezas, se ha aprovechado de las ventajas de la América, mediante la | 
circulación del dinero procedente de aquellos canales. Conviene inculcar al pueblo español esta 
verdad, que los comerciantes han procurado ofuscar por su interés, erigiendo en principio un 
error político perjudicial a la felicidad de ambos mundos. 

Todos los monumentos contemporáneos atestiguan que en las inmediaciones al 
descubrimiento de la América era España la nación más fuerte de la Europa. Acababa de 
conquistar las Islas Canarias, reunió bajo una mano todos los cetros de la Península, excepto el 
de Portugal, e incorporó en sí los de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, con la costa de Berbería. 
Completó su restauración del poder de los sarracenos, que hizo temblar por mar y tierra. Su 
comercio, marina, agricultura y fábricas eran florecientes. Tenía bastante población y buenos 
reglamentos municipales, no habiendo logrado aún plena observancia la legislación alfonsina 
que comenzó el golpe fatal, a que, añadida la Inquisición y la estupidez de los gobiernos 
alemanes, la expulsión de los judíos y de los moriscos y las guerras de Holanda y Portugal, 
llegó la nación al borde del precipicio, de que contra toda previsión la sacó la guerra de Sucesión 
y entrada de la casa de Francia. No fue, pues, la América causa de su despoblación, como 
algunos han querido persuadir. Al contrario, sirvió de asilo a los desgraciados que en aquellas 
circunstancias se acogieron a ella; bien que esto sin desmembrar la población de España, 
contribuyó a la transformación de una gran parte de la población americana en europea. 

Desde entonces, todo desapareció gradualmente en el suelo español : agricultura, 
comercio, marina y artes. En cambio, se estableció el sistema fiscal, y las depredaciones, el 
contrabando, las tasas y gabelas tuvieron lugar. Ya no se pensó sino en beneficiar las minas de 
América, y pasando la industria a los extranjeros, todo se compró a plata y oro. Los valores 
subían sin variar las cosas a medida que las masas de metales aumentaban ; y éstos vinieron a 
ser no sólo signo, sino el principal artículo de las transacciones. Como los envíos eran 
periódicos, nunca faltaban caudales y todo marchaba aparentemente en orden. Así fue que las 
riquezas que del Rey, de los empleados y de los comerciantes refluían en la masa general de la 
nación, mantenía la circulación necesaria de numerario; aunque por el contrabando y otras vías 
iban a parar en último análisis a manos de los extranjeros, la reposición continua impedía la 
estagnación y jamás se hacía sensible la decadencia de la España. Según la mayor o menor 
afluencia de metálico era la mayor o menor opulencia de la nación. Pero todo esto era efímero. 
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La revolución de la América, entorpeciendo la explotación de las minas y el comercio, ha 
deseado en un instante las fuentes de esa prosperidad facticia, de que resulta una parálisis 
general en todos los ramos. Se encuentran a la vez los españoles sin produccio. nes naturales e 
industriales y sin dinero que dar en cambio en los mercados y su situación es apurada. Los 
comercian. tes gritan que se les escapa la América, objeto exclusivo de sus especulaciones, y 
que no pueden vivir sin que siga uncida al carro de la servidumbre. La nacionalidad, la fortuna 
y el bienestar de más de quince millones de almas deben. pues, sacrificarse a un puñado de 
monopolistas a expensas de la sangre de sus hermanos de ambos mundos ; tal es la moral que 
se predica en este siglo de luces y de filantropía. 

Lo peor es que aun cuando pudiera sujetarse la América a toda costa, no se 
indemnizarían los quebrantos de la metrópoli, ni se repararían los daños causados a unos y otros 
países por la lucha que se sostiene. La América no volverá seguramente a ser para la España lo 
que fue antes de la revolución y se necesitan muchos años de reposo y de sacrificios para que 
la población, agricultura y minas, tan abatidas hoy, prosperen como en otro tiempo. Sólo su 
independencia podrá restablecerla dentro de poco para sí y para la misma España, resarciéndose 
ventajosamente y sin esfuerzos las pérdidas padecidas en ambos hemisferios ; sobre que puede 
citarse el ejemplo de la Holanda, que, exhausta de todo a vuelta de una guerra de más de 80 
años, a los 10 de independencia se hizo tan poderosa que aspiró al imperio exclusivo de los 
mares. ¿Qué será, pues, la América con los recursos inagotables de un vasto suelo que la 
naturaleza ha privilegiado ? 

La España misma se arruinaría al cabo inútilmente con semejante empeño ; bastando 
para convencerse de esta verdad el dato reciente de la Francia con la parte de la isla de Santo 
Domingo, que fue suya, y ha tenido que ceder a la gente de color que la defendía, después de 
perder 100.000 hombres más o menos y de gastar inmensas sumas, entablando, en fin, más 
cuerdamente con aquellos habitantes relaciones mercantiles, útiles a uno y otro pueblo. 
Faltando, pues, la confianza mutua, y siendo implacable hoy el odio de españoles y americanos, 
se ha roto para siempre el lazo que unía las colonias a la metrópoli y no queda otro arbitrio para 
la reconciliación tan suspirada que la emancipación. No era la fuerza, sino la opinión y buena 
armonía, lo que sujetaba las colonias a la metrópoli. Cambió la opinión y desapareció el acuerdo 
: la separación quedó hecha. Emplear ahora la fuerza para restablecer el antiguo sistema, sería 
aniquilarlo por el hecho mismo, aun cuando la mudanza no existiera. La retrogradación vendría 
a ser más violenta que la degradación misma. 

Fuera de que la España, en buena política, no debe hacer esfuerzos que la arruinen 
cuando trata de reorganizarse y de prosperar. Para la sujeción necesita mucho dinero y una 
marina respetable. ¿De dónde sacar lo primero ? Además, ¿recargará a los pueblos con 
contribuciones exorbitantes en el estado de penuria en que están, y después de los sacrificios 
que han sufrido? Sin agricultura, comercio y marina mercante, ¿creará o restaurará la marina 
de guerra, hallándose casi extinguida la que tiene, o recurrirá a los extranjeros por este auxilio 
indispensable ? Aun así, no podría repetir muchas veces y oportunamente tales medidas para 
escollar quizá después, como acreditan los ejemplares repetidos del Sur de América, y era 
necesario un sistema constante y seguro en tan porfiada lucha para conseguirse el objetivo, si 
es todavía posible. 

Digo si es todavía posible, porque cuanto más se irriten los ánimos con la violencia y 
las reacciones, tanto más se han de avivar el deseo de independencia y el empeño de 
conseguirla. El hombre que pelea por la gloria es invencible o perece en la demanda antes que 
sucumbir. Son notables a este propósito las palabras de la diputación americana a las Cortes, en 
1811 : "Podrá en alguna provincia apagarse el incendio; pero levantará la llama en otra y 
mientras se acude a ella volverá a brotar en la primera. Se destruirá un ejército en un punto y 
entretanto se estará formando otro en otra parte. No bastará ni aun el destruir a todos los 
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habitantes de la América y llevar nuevos pobladores, porque los hijos de éstos (que 
necesariamente han de nacer allí, siendo imposible enviar las mujeres a parir a Europa), han de 
amar aquel suelo y se han de resentir también de la opresión.” 

En tales circunstancias, sería de temerse que una nación ambiciosa se apoderase de 
aquellos países debilitados con tan desoladora guerra, privando no menos a la España que a los 
habitantes mismos del fruto de sus afanes; lo que hasta aquí no ha sucedido ni deberá suceder, 
si ia España reconoce la independencia a que la América aspira ; pues la Inglaterra, que es la 
sola potencia marítima que hay hoy y la que, por tanto, podía haber acometido la empresa 
durante la querella, se ha mantenido neutral sin querer tomar partido, aprovechándose 
únicamente del comercio, que es lo que le conviene; y en la posición delicada en que se ve es 
menos temible su preponderancia con tal objeto, teniendo que dividir su atención entre el centro 
de su poder conmovido y sus establecimientos extremos siempre en alarma. 

Prescindo de que las instituciones liberales que actualmente rigen en España y el peligro 
de acopiar tropas para ir a batirse al otro mundo por opiniones parecidas a las que se han 
sostenido en éste, son un contraste que resiste la continuación de la guerra de América. Así, 
debiendo en todos sentidos abandonarse la contienda, la emancipación es una consecuencia 
precisa. 

A pesar de todo, una aurora risueña se deja ver al través de las sombras. La España 
reengendrada políticamente va por consecuencia de este paso a abrir sus puertas a los 
extranjeros, a moderar sus impuestos y a proteger la industria. Como la concurrencia es la que 
hace a la vez subir el valor de las exportaciones y bajar el de las importaciones, los españoles 
trabajarán y tendrán entonces un superfluo que venderán caro, comprando al mismo tiempo 
barato lo que necesiten de fuera ; y véase aquí que el comercio libre, enriqueciendo a los 
españoles, aumentará las rentas públicas y será más útil a la España que los productos de la 
América sacados por medios restrictivos y tortuosos. 

Por otra parte, la América, emancipándose, ha de hacer lo mismo. Libertad de comercio, 
moderación de impuestos y atracción de todo el mundo a sus puertos, tales son el resultado 
forzoso de sus principios en el sistema de emancipación. ¿Qué sucederá entonces ? En la 
concurrencia general, los españoles han de tener la preferencia por razón del idioma, cuya 
identidad sola, sin necesidad de otros vínculos, es la relación más fuerte que se conoce de 
hombre a hombre. Además, la posición geográfica de España y, sobre todo, la de Cádiz, destina 
este punto a ser una factoría de los géneros de América respecto al resto de la Europa, pues 
facilitándose en él su surtido a menos costo y riesgo que atravesándose el golfo, se buscará aquí 
antes que allí, especialmente de los parajes lejanos, lo más precioso y, en cambio, se dejará 
dinero o efectos de retorno que refluirán en beneficio general de la España. Se sigue, pues, que 
la mayor afluencia de riquezas de la América será entonces directa y permanentemente de la 
nación, y no exclusiva de ciertas personas que sólo indirecta y momentáneamente las han hecho 
circular en la masa total con depresión de los verdaderos intereses de la España, que es la 
proposición sentada antes. 

Está, pues, resuelto el problema sin teorías abstractas ni sutilezas, sino de un modo 
accesible a todos y que la experiencia acreditará tarde o temprano. Así convendría que se 
anticipase la época de la emancipación en bien de la humanidad y por la utilidad de ambos 
pueblos, sustituyéndose, desde luego, relaciones de amistad y de comercio a las de dominación 
y dependencia. La efusión de sangre, la animosidad y la miseria cesarían entonces, y españoles 
y americanos, dándose un ósculo de paz, renovarían sus antiguas conexiones. Sin pretensión de 
superioridad los unos sobre los otros, trabajarían todos de concierto por su felicidad mutua. 
Todo el mundo sabe las ventajas que se han seguido a la Inglaterra de la emancipación de sus 
colonias del Norte de América. Sin gastos de funcionarios y de una fuerza terrestre y marítima 
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saca toda la utilidad que la preferencia por el idioma, costumbres y origen le da en aquellos 
países sobre las demás naciones en el comercio, industria y artes, a pesar de las rivalidades 
nacionales y de la guerra en que ingleses y norteamericanos se han visto últimamente 
empeñados. 

En conclusión, la independencia de la América no desmembra el territorio español, que 
hasta fines del siglo xv existió íntegramente sin ella. La separación posterior de Portugal lo 
desmembró y fue preciso pasar por ella. Las circunstancias hacen caer de los derechos, y una 
emancipación que la necesidad, la razón y las conveniencias recíprocas exigen, no es una 
enajenación gratuita u onerosa hecha por antojo o capricho, que es lo que se quiso precaver en 
la Constitución actualmente en vigor.  

Coincidiendo en gran parte con mis ideas las de dos europeos respetables, Don Alvaro 
Flores Estrada, diputado en las Cortes actuales, y el Sr. De Pradt, antiguo arzobispo de Malinas, 
no será fuera de propósito exponerlas aquí, a fin de prevenir la nota de parcialidad que podría 
ponérseme al defender los derechos de la América, mi común patria. El primero, después de 
probar en su obra Examen imparcial sobre las disensiones de la América con la España, que 
desde el descubrimiento de aquélla empezó la decadencia de ésta, causando la ruina de su 
agricultura y fábricas, el dinero venido de las nuevas colonias ; en la representación que hizo a 
S. M. en 1818, hablando de la guerra de América se explica así: Sin dinero, sin marina, con 
soldados forzados a pelear contra su misma libertad, contra sus parientes, y contra sus 
conocidos y amigos, y con diminución diaria de todos estos mismos escasos medios, ese 
cúmulo del delirio persuadirse, que pueblos que luchan por su libertad, cuyas fuerzas y auxilio 
se aumentan diariamente, y que se hallan a tanta distancia, puedan ser sometidos por la 
fuerza a un dominio que detestan, y que no les ofrece ninguna futura perspectiva de fidelidad. 

El segundo, en la obra que acaba de publicar sobre la revolución de España y sus 
consecuencias, observa que los que contrariaban el suceso de la independencia de la América 
y sostenían que si la España era impotente para sojuzgarla, ella era inhábil a erigirse en 
gobiernos regulares, consolándose con esto de sus malogrados deseos, cesarán ahora de 
contestar aquella independencia, puesto que rehusando las tropas españolas marchar contra la 
América y careciendo la España de dinero, no se tentará ya el medio de expediciones y por 
consiguiente queda concluida la guerra. Luego presenta el estado ventajoso del Sur-América y 
añade: El inmenso conti nente de la América meridional es, pues, en la actualidad y de hecho 
plena y eternamen te independiente. ¡Qué fuerza va a dar a esa independencia el saberse que 
la España nada puede en contrario, y la certidumbre de que no se la inquietara con ejércitos 
que resisten ir a combatirla! sigue diciendo:, “No nos obsequemos, no es solo la América del 
medio día la que se ha separado de la Europa, lo es también la del norte... El sistema 
Americano ha de completarse.... ¿Cómo se ha de creer asegurada la América, mientas la 
España posea a México? Y los estados unidos se tranquilizaran, conservando la España en el 
centro de sus posesiones a las Floridas? ¿Qué vendrán a ser esos átomos de colonias insulares 
que hacían la riqueza en la Europa durante el sueño de la América? Y que significan a su lado 
unos granos de arena." Expone que los españoles han hecho una guerra severa a los 
Americanos de que estos deben estar muy resentidos, que el trastorno que la independencia de 
la América va a causar al mundo entero será mayor que el de su descubrimiento, que las cosas 
volverán al orden que el autor de la naturaleza estableció, que la América marchará 
aceleradamente a su perfección, que cuanto más prospere ella tanto más participará la España 
de esa prosperi dad, y que la entrada en el mundo político y comercial de ese recién nacido 
gigante, que presenta una cara al Asia y otra a la Europa, cuyo suelo es virgen, está regado con 
más aguas y calentado con más fuegos que todo el resto del globo junto, y cuyo seno suda oro, 
plata, diamantes y las producciones más preciosas, va a hacer que desplegue el lleno de sus 
riquezas y desenvuelva todas sus fuerzas. Son notables estas palabras: “En el hecho ¿qué da o 
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quita el reconocimiento aceptado o rehusado por la España, que derecho o ventaja confiere? 
Semejante reconocimiento es ilusorio en si mismo; y sin embargo por una cosa tan vana puede 
la España adquirir una cosa muy preciosa y sólida para ella, la benevolencia de la América. 
Esta se sustituirá a la dominación y podrá sobre pasarla en utilidad: por que la España puede 
comparecer delante de la América ventajosamente con los títulos que le dan la conformidad 
de religión, de sangre, y de lengua, y la memoria de antecedentes y enlace sostenidos durante 
siglos. Esta anterioridad es de un inmenso precio en las relaciones, sobre todo, en las de 
comercio que se forman entre los pueblos. Así la España no tiene ya interés a la posesión 
territorial y soberanía de la América, sino tan solo a su prosperidad.” 

 ¿La España, pues, no dará en favor de sus hijos de ultramar el ejemplo de mag 
nanimidad que nuestros hermanos del Norte a los de la Luisiana, quienes cedidos por la misma 
España al emperador de los franceses y comprados a este por aquellos, no solo los han 
manumitido, sino que en lugar de reservarlos como colonos, los hicieron erigir en Estado 
independiente luego que tuvieron la población necesaria y se han confederado con ellos ? i 
Rasgo de heroísmo que la posteridad sabrá apreciar y que jamás será bastante admirado! ¡Ojalá 
sirva de modelo a la nación española y ahorre mayores desgracias que, sin duda, se añadirán a 
las que ha habido hasta aquí, si no se pone un dique a esa guerra desastrosa que tan poco honor 
hace a ambos partidos ! Semejante desprendimiento es digno de ser imitado por los españoles 
que se distinguen hoy en la práctica de las virtudes sociales más sublimes y que imprueban los 
horrores de sus antepasados y de los que exterminan aún a sus hermanos en sus propios hogares, 
talando infructuosamente las más hermosas regiones, sobre que no pretendo disculpar a mis 
paisanos en la parte que les cabe, no obstante ser atacados y de obrar por represalias en lucha 
tan obstinada. 

Quiera el cielo que mi voz mueva los corazones de los dignos representantes de la nación 
española y les excite a la gloria de consultar al noble Rey la acta de emancipación del Este, 
Oeste y Sur América, como la tuvo el generoso Pitt cooperando a la del Norte, a cuyos 
habitantes estimo honrados por la rectitud y firmeza con que promovieron y sostuvieron contra 
el poder de la Inglaterra la causa de su nacionalidad, hasta obtener un triunfo que las armas 
justas y sensibles en todas edades aplaudirán con las efusiones más inocentes y afectuosas. 
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ANEXO C - REPÚBLICA DEL ANÁHUAC (1823)828 
 
REPÚBLICA DEL ANÁHUAC 

 
Habiendo el año 17 proclamado Yo juntamente con el general Mina el gobierno 

republicano en este país, so se estrañará que lo sostenga hoy á la luz de la razón y en obsequio 
de la causa pública.  

La historia nos recuerda qu este mismo país fué desgraciado en la antiguedad; porque 
déspotas y tiranos con el nombre, ya de reyes, ya de emperadores, destruyeron la primitiva 
forma patriarcal bajo que fué regido. Presentáronse despues los españoles; y al trastorno y 
devastacion general se siguieron la abyeccion, el fanatismo y la esclavitud. La invasion de las 
tropas de Napoleon en la metrópoli dió lugar á la grandiosa empresa de emancipacion, que 
acometieron y sostuvieron denodadamente los Hidalgos, Allendes, Abasolas, Morelos, 
Matamoros, Victorias, Minas, Bravos, Guerreros, Gonzalez y Ortices. Al cabo de once años de 
cruel lucha, cuando una gran porcion de este continente habia logrado aquel objeto, y cuando 
el restablecimiento de la constitucion española lo facilitaba aquí, el primero que levantara la 
voz, habria sido seguido por los buenos patriotas. Tal fué el caso de Iturbide. quien con la ayuda 
de Echávarri, Negrete, los citados Victoria, Bravo, Guerrero y Ortiz, y de otros valienes 
consiguió la independencia que proclamó en Iguala. Si se hubiera contentado con tan feliz 
desenlace, su gloria, como la de Washington y Bolivar, habria sido inmarchitable; pero fué 
eclipsada por su ambicion y la de los satélites que le han rodeado, hasta cometer los desaciertos 
mas monstruosos y haber puesto a patria en el borde de su precipicio. 

Es constante que la independencia sin la libertad ninguna ventaja daba al Anáhuac. Al 
contrario, sujetándolo á las vicisitudes de un nuevo órden de cosas peor que el anterior, le hacia 
perder de que ganase. Fuera de que la ilegalidad del plan de Iguala y del tratado de Córdova, 
reconocida y declarada por las cortes mismas de España, arruinaba el proyecto de un imperio 
facticio; pero Iturbide, que parece haber previsto semejante resultado, se suplantó á los 
Borbones, apropiandose el pais que acababa de quitar al gobierno español, y nosotros no 
hicimos sino cambiar de amo. Una serie de ecesos obligó al pueblo á sacudir el prestigio, que 
el grito de independencia le habia causado en favor de Iturbide; y la opinion, que te forma y 
madura por grados, le ha lanzado ya del trono que ocupó con violencia y por superchería. 

Preguntemos ahora á los que sostenían no ser el Anáhuac susceptible de otra forma de 
gobierno que la monárquica, ¿donde están los bienes que le ha procurado, y si no palpan los 
estragos funestos que le ha atrahido en solo nueve meses de duracion? Efectivamente ha sido 
preciso, mediante el derecho de insurreccion que asiste á los pueblos cuando son tiranizados, 
preferir la anarquia y la guerra civil á la consolidacion del despotismo mas ominoso. 

Los monarcas á guisa de colosos no sirven sino para oprimir á esos mismos pueblos, y 
solo son útiles á sí y á sus favoritos. Vease por que la Europa ilustrada trabaja por sacudir el 
pesado yugo de antiguas y poderosas dinastias. Pero en la América, donde no las hay, es el 
colmo de la demencia pretender introducirlas, precisamente en el momento en que se trata de 
su regeneracion política; siendo asi que la infancia de los pueblos son las democracias. Si visires 
de monarcas la sojuzgaron desapiadadamente por mas de tres siglos, ¿que serán los monarcas 
mismo? Iturbide, americano, que dió la independencia á este país, y acaba de ser destronado 
por sus injusticias, será en lo por venir una leccion terrible para los que intenten coronarse aqui, 
ora sean nacionales, ora estrangeros. La trascendencia de tamaño mal concitaría, ademas, en 
odio suyo á las repúblicas del norte y del sur, ecsitaria la codicia y ambicion europeas, y nuevas 

 
828 INFANTE, J. República del Anahúac. Imprenta de Valdés. México, 1823, 8 p. In: BRITISH LIBRARY. System 
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guerras acibarian el placer de nuestra emancipacion. El Anáhuac entonces no seria el asilo de 
los hombres de bien perseguidos por los agentes de la tiranía en los diversos puntos de la tierra. 
 

Al sustraerse estos paises del reinado de España y al libertarse el Anáhuac del imperio 
de Iturbide quedará todavía duda de que su salud solo consiste en establecimiento de un 
gobierno popular, segun las luces del siglo? La monarquia constitucional es un mal necesario 
donde ese mismo gobierno popular no puede tener cabida por el contraste de los potentados, ó 
donde no la puede tener sino á espensas de grandes sacrificios. Por eso Destut de Tracy se 
admira en el Norte-América de que los hombres pudiesen haberse convenido en obedecer á un 
soberano designado perpetuamente por el orden de primogenitura, cuando á ninguno ocurriria 
delegar el cuidado de su salud ó de sus negocios á los descendientes de su médico y abogado. 
No vale decir, que el saber no puede transmitirse y el poder si; porque proviniendo este de la 
voluntad de los pueblos, y debiendo recaer en el mérito personal, tampoco puede transmitirse. 
El argumento de Tomas Paine contra las monarquias hereditarias no tiene respuesta. Vease aqui 
en pocas palabras, „ Que cada nacion, por el tiempo que vive, tenga derecho a gobernarse ella 
misma segun le agrade, debe ser siempre admitido; pero gobierno por succesion hereditaria es 
un gobierno para otra raza, y no para ella sola; y asi como aquellos sobre quienes deba ejercerse, 
no existia aun, ó eran menores; asi tampoco ecsistia el derecho de establecerlo para ellos: asumir 
un derecho semejante seria una traicion contra el derecho de la posteridad. “Fuera de esto, el 
origen vicioso de todos los monarcas, la imprescriptibilidad de los derechos del pueblo, la suma 
de males que de bienes que hicieron siempre aquellos, los desórdenes de las regencias en las 
minoridades de los príncipes, y de los favoritos durante su influencia, la propension natural de 
los monarcas al absolutismo, todo convence la injusticia de este poder. 

El mismo Destut de Tracy en Europa asienta que el mejor gobierno para ella es la 
monarquía constitucional, á pesar de sus imperfecciones. El no reconoce por verdadera 
monarquía sino al despotismo, que define el estado de la sociedad en que uno solo tiene todos 
los poderes, llamando á la monarquía constitucional gobierno representativo bajo un solo gefe, 
como el de la constitucion francesa en 1791. Sin embargo de esto, harémos una reseña de las 
ventajas del gobierno democrático representativo sobre los demas gobiernos, incluso el 
monárquico constitucional, aun independientemente de la ilegirimidad y vicios que acabamos 
de demostrar y de los daños consiguientes, y dejaréinos la decision á los hombres juiciosos é 
imparciales. 
1. El gobierno democrático representativo es el mas justo de los gobiernos; porque en él todos 

los ciudadanos tienen derecho a las primeras dignidades segun sn talento y virtud; y en los 
aristocráticos una ó algunas familias gozan esclusivamente de ese derecho, aunque sus 
individuos carezcan de mérito y haya quien lo tenga en las demas. No basta alegarse, como 
hizo el apologista de la diputacion provincial de Cádiz à la refutacion que publiqué contra 
una alocucion á los pueblos en defensa de los derechos del rey de España, que en la 
representacion nacional y nombramiento para los demas empleos queda bastante incentivo 
al talento y á la virtud, sin necesidad de que se aspire al trono, que como apartado de la 
esperanza general solo sirve de objeto á la ambicion de algunos poderosos, y no promueve 
el merecimiento sino la intriga y conspiracion; porque si al talento y á la virtud se deben 
ciertas dignidades, ¿por que no se han de deber todas á medida de su graduacion, mucho 
mas la primera, que en caso opuesto queda á merce de la casualidad, es decir en manos tal 
vez de un necio, de un niño, de un loco, ó de um ecsitado la intriga y la conspiracion, como 
por ejemplo em Polonia, esto mismo prueba que semejante gobierno es peligroso y que la 
Europa carece de virtudes republicanas. En los estados unidos del Norte América sucede lo 
contrario. La opinion pública se decide por el mérito de los ciudadanos desde antes de los 
nombramientos y elecciones a los principales destinos. Aquellos se hacen por el presidente 
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á consulta del senado en receso, y solo provisionalmente durante la sesion del congreso; y 
estas antes de espirar la vez de los que las ocupan, Asi el acierto es seguro, y se evitan las 
convulsiones de los inter-regnos. El citado Paine desmiente con la historia de Inglaterra la 
única razon plausible que se ha dado a favor de la succesion hereditaria, á saber, la 
preservacion de guerras civiles, Durante treinta reyes y dos menores que ha habido em esse 
pais desde la conquista, se cuentan á lo menos ocho guerras civiles y diez y nueve 
revoluciones. Concluye, pues, que lejos de promover la paz dicha succesion hereditaria, la 
destruye. Fuera de que las guerras civiles, asi como la anarquia, aunque por el momento son 
males terribles, salvan, como dice Raynal, á los pueblos de la tirania y producen despues 
frutos ópimos. Vease porque los monarcas las temen y recomiendan tanto la tranquilidad, 
ubi solitudinem faciunt pacem apellant. 

2. En el gobierno popular el primer magistrado está pagado con poco, como por ejemplo en el 
Norte-América con veinte y cinco mil pesos anuales; no tiene guardias, séquito ni fausto; y 
en un gobierno monarquico se necesita todo eso pues un rey, como dice Rabelais, ha 
menester mucho para subsistir. 3. En el gobierno democrático las principales magistraturas 
duran poco tiempo, los que las ocupan están sujetos a residencia, vuelven despues á entrar 
en la clase de simples ciudadanos, y dichas magistraturas rolan por todos los que son 
acreedores á ellas. En las monarquias, siendo de ordinario arbitraria la provision de los 
empleos públicos, solo espira el poder supremo á la muerte del poseedor; y es imposible, 
como dice Salustio, que el que se acostombra á su ejercicio, deje de cometet abusos. 4. Si 
en los gobiernos populares hubiere algun desacierto, puede corregirse facilmente en las 
siguientei elecciones, nombramientos ó deliberaciones. En los aristocráticos se perpetúan 
los ecsesos y quedan impunes sus autores. 5. Los gobiernos populares son por su naturales 
menos inicuos y menos abominables que los monárquicos. ¿En que estado despótico se ha 
llorado jamas la injusticia de un decreto fatal? Asi es que Atenas, manchada con cinco ó 
seis sentencias atroces, confesó publicamente su error, mientras que en la corte de 
Macedonia por espacio de dos siglos enteros no se vió sino un tegido de crimenos 
espantosos, sin espiacion ni remordimiento. 6. En las repúblicas todos los poderes marchan 
de consuno hácia el bien general, como sucede en el Norte-America. En las monarquías, 
aun las constitucionales como Inglaterra, el choque continuo del gobierno y la 
representacion nacional pone muchas veces en peligro al estado y le causa siempre males 
de bastante trascendencia. 7. La inviolabilidad de los monarcas y la responsabilidad 
esclusiva de sus ministros hacen á aquellos absolutamente nulos. En las repúblicas es al 
contrario por la censura á que se someten los empleados, como ya espusimos. Com razon, 
pues, dice Paine, que un hombre honrado é industrioso es mas útil á la sociedad y mas grato 
á los ojos de Dios, que todos los asesinos coronados que han vivido hasta ahora. 8. La 
sencillez del gobierno democrático le hará siempre preferible á la pompa onerosa de tantos 
funcionarios como las monarquias ecsigen. 

 
Veamos las razones que los defensores de estas alegan para su sosten, á saber, la 

estension territorial, el lujo, las riquezas, las costumbres, las castas, el fanatismo y el atraso de 
las luces; pero Yo hallo que las mismas razones obran victoriosamente en favor de las 
repúblicas. El establecimiento de un gobierno por eleccion y representacion fué desconocido á 
los antiguos, Por eso sus repúblicas se redujeron á un estrecho circulo; y las que ban querido 
persuadir que las democracias no convienen sino á los estados pobres y pequeños, ignoraron el 
sistema representativo de nuestros dias, e incurrieron en errores que la variedad de nuestros 
climas y de  sus producciones y la propension de los americanos á la libertad convencen. Todos 
saben que la magnitud de la republica francesa no fué la causa de su ruina. Los derechos del 
hombre en sociedad son los mismos en todas las épocas y en todas los paises. Solo su olvido 
puede hacerlos decaer. El lujo de un puñado de ricos en el Anáhuac forma el contraste mas 
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chocante con la miseria pública, á quien insulta y es a su vez confundido por ella. En el Norte-
America están mas equilibradas las fortunas, son mas generales el lujo y las riquezas, y es allí 
donde ecsisten las instituciones populares mas perfectas. En las repúblicas se mejoran las 
costumbres, y em las monarquías se corrompen. Vease la causa de la desmoralizacion del 
Anáhuac. La misma miséria y el estado deplorable del pais en todos los ramos útiles ecsijen 
imperiosamente un gobierno popular; porque ¿como ha de restablecerse, si continúan las 
dilapidaciones y desórdenes de los anteriores gobiernos? La diferencia de castas desaparece 
cuando todos los indivíduos son iguales em derechos; y la libertad de imprenta desterrará las 
plagas de la ignorancia y fanatismo. La moral pura y una ilustracion acendrada serán las 
consecuencias de un sistema liberal. Roma, em medio de la supersticion y rustiquez, expulso á 
los Tarquinos y se erigió en república. Fué pobre, virtuosa y magnánima durante este gobierno, 
La conquistas, el lujo inmenso y los refinamientos políticos produjeron sus desgracias y la 
envilecieron bajo el império de los Césares. 

Me resta hablar de la especie de república que conviene á este pais. Es sin duda la central 
é indivisible. La federacion es un mal necesario, que supone la separacion anterior de pequeños 
estados independientes, que para su defensa y engrandecimiento tienen que coligarse. Pero un 
vasto pais, que jamas ha estado desmembrado, antes bien contenido bajo una sola mano, 
separarse despues para volverse á unir, seria describrir un círculo vicioso, y esto carece de 
sentido comun. Estando el centro del poder dentro del territorio, la estension de la 
circunferencia no perjudica, como no sea escesiva. Su concentracion hará su fuerza, virtus unita 
fortior; y siguiendo el ejemplo de Colombia, el Anáhuac completará su prosperidad y su dicha. 

 
 
México á 5 de abril de 1823.=Joaquin Infante 
Imprenta de Valdés. 
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ANEXO D - DISERTACIÓN SOBRE FEDERALISMO Y CENTRALISMO (1823)829 
 
DISERTACIÓN SOBRE FEDERALISMO Y CENTRALISMO 
 

Aunque oigo hablar de federalismo, ne parece que se tenga deg csacta de este sistema 
de gobierno. Algunas razones sé en mi papel de 5 de abril último, para xanifestar sus desventajas 
ek oposicion al centralismo. Dije que era un mal nece ario para aquellos peqnenos estados, que 
desde el principio se erigieron independientes, y para su defensa ó prosperidad se han visto 
despues precisados á unirse; peso que para un grans pais, que siempre ha estado compacto bajo 
una sola mano, le division ulterior y una confederacion subsecuente, serian un absurdo político. 
Añadi tambien otras 1azones, pero de paso. Voy ahora á tratar el asunto mas detenidaniepte, á 
fin de ver si logro sufocar un gérmen de discordia, cuyas funestas resultas preveo. 

El federalismo Bo es esclusivo de las republices. Puede semprehender a todos los 
gobiernos, grandes ó pequeños, cuyo, intereses sean comunes. Actualmente esiste la 
confederacion de los principales monarcas del continente europeo para oprimir los pueblos, y 
la América libre piensa oponerle otra capaz de frustrar los planes de ambicion que quieran 
estender hasta ella. Puede tan bien la confederacion ser permanente, ti ocasional. Es ta 
desaparece, tanto en los estados grandes como en los pequenos, luego que cesa el motivo que 
la produjo. Aquella, que es la que se encuentra en los estados pequeños, como los de Sui. na y 
Norte-America, de que hablé al principio y de que se habla hoy, puede tan bien desaparecer en 
lo sucesivo, ya por de asla de territorio ó de poblacion, ya por oposición intereses entre unos y 
otros estados, ya por a ambición de alguns de ellos, ya por cesar la causa que los unió, &c. 
Entonces resulta, ó la defeción de algunos estados que se consoliden entre sí, como está indicada 
ya en los tres departamentos del este, centro y sur del referido Norte-América, ó la 
consolidación  de todos, bajo un gobierno indivisible, sea monárquico ó republicano, como lo 
sucedido en Holanda y en Colombia, ó la destruccion de ellos y nuevas combinaciones en lo 
por venir; porque nada hay estable sobre la tierra y la historia nos enseña el desaparecimiento 
de naciones las mas opulentas, y de gobiernos los mas poderosos. Asi debemos preferir los que 
por su naturaleza sean mas durables à aquellos que contengan elementos de fácil disolución. 

Esto supuesto, y que solo hablamos de la confederación permanente, haré una 
descripcion de su caracter. Cada estado tiene dentro de su seno los tres poderes, que constituyen 
un gobierno independiente, á saber, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, por consiguiente 
tiene representantes, leyes, administración, tribunales, empleados, tropas, marina, rentas, &c, 
que le son peculiares. Ademas, para mantener un centro de unidad, los estados confederados 
tienen un congreso de senadores y representantes, electos por cada uno de ellos, que delibera 
en comun sobre los negocios mas importantes á su sistema de union, y que un gefe supremo 
que ejecuta las deliberaciones, trata con las potencias estrangeras, dirige las fuerzas del mar y 
tierra, dispone de las rentas del gobierno general, cuidando de sus atenciones, segun el cupo de 
cada estado, nombras los empleados necesarios para el desempeño de estas atribuiciones, todo 
con consulta del senado, &c. Asi sucede en Norte-America, cuya confederación es la mejor que 
hasta ahora se ha conocido. 

Despues de esto, comparemos el federalismo al centralismo para deducir consecuencias 
esactas. En este no hay mas que un der legislativo y un poder ejecutivo. El judicial se subdivide 
tantas ramas cuantas son las provincias, a lo menos las principales, quedando una supremacia 

 
829 INFANTE, J. Disertación sobre Federalismo y Centralismo. Imprenta de José Maria Benavente y sócios, 
México, 1823, 8 p. In: BRITISH LIBRARY. System number: 001799163, General Reference Collection 
9770.bb.14.(11.). 
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central para aquellos casos en que la gravedad del asunto ó su cuantía comporten los costos y 
dilaciones de una acertada determinacion en última instancia. El gobierno político de dichas 
provincias está a cargo de un prefecto ó gefe civil, y el económico a cargo de las 
municipalidades. Estas deben componerse de jueces de paz, que ausilados de la milicia local 
cuiden en sus respectivos cuarteles de la seguridad, salubridad y policia; y juntos en cuerpo, 
traten de las mejoras de los pueblos. Las rentas públicas se administran de modo, que cubiertas 
las atenciones de cada provincia, el sobrante queda a disposicion de la metrópoli, segun el 
presupuesto de gastos que se haya hecho y aprobado, dandose cuenta de la inversion, y 
observandose en el manejo la mayor pureza y escrupulosidad. Las fuerzas de mar y tierra, y las 
autoridades, todo se sujeta al gobierno para cuanto convenga al bien de la nacion. Asi resulta 
de la constitucion de Cúcuta en Colombia.  

Deduzcamos, pues, las consecuencias de esta comparacion, que serán otras tantas 
ventajas del centralismo sobre el federalismo. Primera: uniformidad de leyes fundamentales, 
civiles, penales,&c.: de que resultan la sencillez de las formas políticas, la igualdad en las 
decisiones jurídicas, la preservacion de impunidad en los crímenes, que sucede con frecuencia 
trasladando-se los malhechores de un estado independiente á otro, la preservacion tambien 
obstaculos en el giro comercial de unas provincias con otras en las importaciones y 
esportaciones, la identidad de aranceles, pesos, medidas, &c., un mismo sistema de rentas para 
toda la nacion, las fuerzas de mar y tierra sometidas a un solo gefe, en una palabra, la armonia 
y coherencia que produce la marcha unisona del orden público.  

Segunda. El gobierno central es por su naturaleza el mas enérgico, y el federal el mas 
débil de todos los gobiernos. Para probar este aserto me valdre de las razones de dos publicistas 
eminentes. Rousseau demuestra matemáticamente, que el gobierno se relaja á medida que se 
multiplican los magistrados, y que cuanto mas numeroso es el pueblo, tanto mas debe 
aumentarse la fuerza reprimente, aun cuando aquel no se aumente en razon de su estension; 
porque quedando lo mismo, por mas que se multiplican los maristrados, el gobierno no adquiere 
mayor fuerza real. De que concluye, que el respecto de los magistrados al gobierno debe ser 
inverso del de los súbditos al soberano, es decir, que cuanto mas se engrandezca el estado, tanto 
mas deba comprimirse el gobierno, de modo quo el numero de los gefes se disminuya en razon 
del aumento del pueblo. Este es precisamene el caso de los dos gobiernos en cuestion. A fuerza 
de dividirse sin que se aumente la poblacion, y de multiplicarse los empleados, se relaja la 
fuerza real del gobierno federativo, y al contrario sucede en el central. 

El ilustre viagero, que ha escrito poco ha sus observaciones generales sobre los estados 
unidos del Norte-America, se esplica asi: ,, Es evidente para todos los que conocen el genio de 
los americanos y los intereses particulares de los estados que componen la uņion, que el 
gobierno federativo no puede subsistir largo tiempo en su forma actual. No tiene suficiente 
energia para forzar a los diferentes cuerpos del sistema politico á seguir la linea de que jamás 
deberian separarse. Si quiere sostenerse, es preciso que consulte á cada instante, no el verdadero 
interes, sino las preocupaciones de los pueblos. Los miembros de este gobierno, espuestos sin 
cesar á insultos y calumnias, no tienen otro partido que tomar para conservar sus empleos, que 
echarse en brazos de la faccion dominante. Los odios se exaltan, y el espiritu de los ciudadanos 
familiarizon con las ideas de guerra civil y de separacion. “ ¡Que cuadro tan terrible para las 
provincias disidentes del Anahuac.  

Asi se han visto ya esos paises tres veces amenazados por una sangrienta desunion. La 
primera fue poco despues del reconocimiento de su independencia por la Inglaterra: pues no 
queriendo ningun estado obedecer a los otros, aspirando cada uno a la supremacia, y hallandose 
en situacion apurada, especialmente los del este y centro, huno de ellos quienes pretendiesen 
volverse á someter á la misma Inglaterra. ¡Gracias al cielo y la actividad de Washington, que 
los libertó de nuevo, reconociendolos hasta obtener la constitucion federal que rige hoy! Lo 
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mismo sucedió en España entre las provincias cuando la invasion de los franceses. Todas 
querian mandar, y ninguna obedecer. A no haber  sido por la junta central, que dió lugar á un 
gobierno ulterior, los españoles no tendrian constitucion. Yo he sido testigo de los males que 
afligieron á Venezuela y Cundinamarca la primera época de su revolucion, por haberse 
separado las provincias de las metropolis, y despues confederádose. Desunidas y agitadas entre 
si, se vieron sin fuerzas que oponer á Morillo, y todas cayeron bajo su yugo. Desengañadas al 
restaurarse, lejos de volverse a separar, se han concentrado tres grandes paises, que estuvieron 
divididos durante el gobierno español, á saber, dichas Venezuela y Cundinamarca, y Quito, para 
formar la república indivisible de Colombia. 

La segunda vez que los norte-americanos han estado próximos á una disolucion, ha sido 
en la guerra última con la Inglaterra, que los mismos estados de este y centro desaprobaban 
como perjudicial á su comercio, que es lo que constituye principalmente la riqueza de ellos. Asi 
rensaban dar el contingente de hombres y de dinero. El desembarco de los ingleses en 
Washington city, é incendió consiguiente los puso en paz. La tercera vez ha sido en la ultima 
eleccion de presidente. Los pensilvanienses, que son menos adictos que los habitantes de la 
Nueva-lnglaterra á la union y constitucion federativa, se distinguieron entonces por su violencia 
contra el partido de los federalistas, á causa de las contestaciones que produjo la igualdad de 
sufrágios á favor de los SS. Jefferson y Burr. Ya trataban de somarse y marchar sobre 
Washington city; pero el alarma que se espactó entre los adversarios de Jefferson, hizo que 
abandonasen a su candidato. 

Los debates de la convencion virginiana en la época del establecimiento de la 
constitucion federativa, dice el viagero ya citado, fueron marcados por rasgos de una política 
estrecha y celosa, que se há opuesto siempre en ese estado a la formacion de un carater nacional. 
Los discursos de los SS. Patrick Henriy, M. Madison, Pendleton y Marshall carecen una pintura 
fiel del espiritu publico de la Virginia. Henry agotó todos los recursos de su elocuencia para 
impedir la adopcion definitiva de la constitucion propuesta. Insistió particularmente en los 
peligros de uma consolidacion de todos los estados y de una forma de gobierno muy enérgica. 
Preteita la situacion en que se hallaba entonces em 1a Virginia, pobre, aislada, sin proteccion, 
con el cancer de la esclavitud que roia sus entrañas, á las ventajas manifiestas que debian 
seguirse de su adopcion en la gran familia. Maddison, el mas celoso y el mas elocuente defensor 
del nuevo pacto social, combatió vivamente en favor de la adopcion. Contetó, sin embargo, en 
el curso de los debates, que á estar persuadido de que uma consolidacion de todos los estados 
pudiese ser el resultado de la constitucion, se pasaria gustoso al partido de su adversario; pero 
demostró de un modo luminoso que las alarmas de los miembros de la oposicion eran 
quiméricas, y que la Virginia bajo un gobierno federal, tal como el que se le proponia, 
conservaria toda su influencia y poder relativo. La esperiencia há demonstrado la esactitud de 
las observaciones de este orador, y el tiempo añadirá nuevas pruebas á su opinion, en tanto que 
los lazos de la union americana no se rompan; pues entonces las partes homogeneas de ese 
vasto pais se reunirán para formar nuevas sociedades, mejor adaptadas a las costumbres, á las 
preocupaciones, a los vicios y a las virtades de los ciudadanos." 

Tercer ventaja del centralismo sobre el federalismo, el ahorro de gastos que causa la 
multitud de empleados que hey que mantener, siendo asi que ya hemos probado que en tal caso 
un pais, quedando el mismo, pierde en lugar de ganar, y que pudiendo obtenerse los mismos 
resultados por medio de los empleados centrales, son innecesarios los de igual caracter en las 
provincias. 

Cuarta desventaja del federalisme, el desórdea á que propendde, dando a los pueblos el 
mal ejemplo de insubordinacion y de discordia; porque la misma razon alegarse las provincias 
para separarse de la metropoli, pueden alegar los pueblos para separarse de sus capitales, y la 
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misma opresion que se supongo de la metropoli a las província, puede suponerse de las capitales 
á los pueblos subalternos. En el centralismo todo es mas enérgico y uniforme. 

Quinta desventaja del federalismo en oposicion al centralismo, la imposibilidad de 
dividirse las províncias, de modo que sean igualmente poderosas, á fin de asegurarse el 
equilíbrio, y de que las mas fuertes no se absorvan á las mas debiles. Para elucidar este punto, 
procuraré adaptar a las províncias del Anáhuac las reflecsiones del Censor Español (núm. 60) 
sobre federacion de las de Espana, de que se hablaba el año 21 en el evento de erigirse en 
república. En los estados de Norte-América existia ya desde mas de un siglo la division cuando 
se confederaron, y esta es muy diferente en un estado indivisible al tratarse de subdividir en 
províncias ó departamentos para su mejor administracion.  ¡Quien pues haria la division, y cual 
seria su base? Porque si se atendiese á la sola estencion, las provincia internas por ejempio, se 
igualarian en superficie á las outra, pero no en poblacion; si se atendiese á esta, México, por 
ejemplo seria superior a las demas; y si se atendiese á la calidad del terreno, es decir, a su 
feracidad o esterilidad, a la produccion ó improduccion mineralógica, &c., que son las fuentes 
de la riqueza y del poder, unas serian mas felices que otras. Aun suponiendo que combinados 
esos elementos pudiese hacerse sobre el mapa una division adecuada, ¿se conformarian con ella 
los pueblo? ¿Consentia una parte de alguna provincia en unirse en otra y formar en adelante un 
solo estado? ¿No seria todo violencia y confusion? 

Sesta ventaja del centralismo sobre el federalismo, la mayor duracion, por su 
homogeneidad, simplicidad y concentracion, segun hemos indicado al principio, todo lo cual 
es al contrario en an sistema compuesto de partes heterogeneas, complicadlo y dividido. 

Sétima desventaja del federalismo para las provincias del Anáhuac, que siendo muy 
escasos los hombres sábios y virtuosos, y necesitándose muchos para llenar tantos destinos 
como deben arearse entonces, y para las renovaciones sucesivas, recaerian las mas veces en 
ineptos y viciosos, que en vez de mirar por la felicidad de la Patria, la sacrifican por ignorancia, 
ó á sua pasiones. Aun en el sistema central hay de parecer por esta razon, o mas de las espuestas 
antes, que se disminuyan los funcionarios cuanto sea dable, y el período de las renovaciones 
tenga toda la latitud compatible con las instituiciones populares, como em Colombia. 

Me resta combatir dos errores, que están muy en voga entre los federalistas. Primero. 
Suponen que separandose de la metropoli las províncias, se darán unicamente los empleos de 
ellas a sus naturales ó vecinos. Pero ¡cuanto se engañan! En vez de que ahora los provincianos 
tienen opcion indistintamente a los empleos de todas las provincias, inclusa la metropoli, 
entonces solo optarán á las legislaturas, administraciones y municipalidades respectivas; pero 
los empleos mas lucrosos, como los principales de judicatura, ejército, marina y rentas, son del 
resorte del gobierno general, y este comunmente prefiere para ellos a los que conoce, a los que 
están cerca de él, ó con quienes tiene relaciones. Asi es que yo he oido las quejas y he tocado 
el descontento del estado de Luisiana, porque el presidente costumbra dar á sus paisanos los 
puestos mas ventajosos, com postergacion de aquellos habitantes beneméritos, á quienes 
oprimen esos empleados. 

Segundo error, creer que estando separadas las províncias no contribuyan sus 
contingentes de hombres, dinero &c., para el gobierno general. ¿Como podria este subsistir si 
asi no fuese? Acaso estos contingentes serán mayores en los grandes apuros, porque no 
contrabalancéandose, sino proporcionándose a la poblacion ó riqueza de cada província, la 
distribucion sera desigual, en lugar de que en un sistema central las necesidades se acomodan 
á los recursos y á los contribuyentes, y lo que falta á una provincia se suple por otra. 

En semejantes circunstancias, cuando los paises mismos federados manifiestan sintomas 
de desfederacion, y cuando los que lo estubieron, como Venezuela y Cundinamarca, á vista de 
sus desgracias pasadas, se han unido juntamente con Quito, para formar una sola república, 
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fuerte y poderosa, es un delirio de las provincias que componen el Anáhuac, que estuvieron 
siempre unidas bajo la denominacion de Nueva-España, querer separarse ahora para 
confederarse despues, que es un circulo vicioso, como he dicho ya. Convengo en que aquellos 
paises que la naturaleza ha separado de otros por mares, grandes rios, desiertos y cadenas de 
montañas, como Yucatan, Goatemala, y aún provincias-internas, si hubiese en ellas copia de 
hombres hábiles, pueden reunirse respectivamente para formar, no confederaciones, sino 
repúblicas centrales é independientes, segun los principios indicados antes. Pero ¿qué papel 
harán en el teatro del mundo los estados, por ejemplo, de Guadalajara, Ojaca &c., enclavados 
en el Anahuac, desiguales en recursos, y precisados á depender unos de otros por antiguas y 
estrechas relaciones? Esas provincias seguramente no saben lo que hacen: y yo creo, coma la 
comision del congreso sobre convocatória, que esto no es obra de los pueblos, sino de los 
aristocratas de ellos por miras interesadas. Resultará de aqui, que dividiendose se debilitarán, 
se empobrecerán, se endeudarán; y una guerra intestina será el desenlace de esta comedia, 
teniendo al fin que retrogradar miserables al estado quo para su restablecimiento.  

En pretesto plausible es invectivar á México. Esto habria sido bueno en las épocas real 
é imperial; pero ahora que México se ha comportado com dignidade, es uma injusticia. Sobre 
todo, elijase otra metropoli, y queda transigida la contienda. Otro pretesto era la convocatoria 
de nuevo congreso; pero ya este cesó. Es una palabra, las pretensiones de las provincia 
disidentes están destituída; de apoyos sólidos. El deseo de la feliciodad de toda la America, que 
siempre me ha animado y á la que me consagré desde el principio, es el que me ha hecho tomar 
la pluma para escribir sobre este asunto; y sé que, aunque aquellas provincias me lo lleven á 
mal, los hombres juisciosos ó inparciales aprobarán mi modo de pensar. 

 
México, á 27 de junio de 1823. 
Joaquin Infante, 

 
 
 
Imprenta de José Maria Benavente y Sócios. 
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