Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

de 2019.

Inscreve o nome de Joaquim Gonçalves
Ledo no Livro dos Heróis e Heroínas da
Pátria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inscreva-se o nome de Joaquim Gonçalves Ledo no Livro dos
Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade
Tancredo Neves, em Brasília, Distrito Federal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Joaquim Gonçalves Ledo, ou Gonçalves Ledo, como é conhecido,
filho de Antônio Gonçalves Ledo e D. Antônia Maria dos Reis Ledo, nasceu
em 11 de dezembro de 1781, no Rio de Janeiro e deixou extensa gama de
feitos como marcos de sua história.
Foi jornalista, editor do Revérbero Constitucional Fluminense,
Procurador Geral da Província do Rio de Janeiro, Deputado da Assembleia
Constitucional do Brasil pelo Rio de Janeiro, eleito para as duas primeiras
legislaturas do Império pela Província do Rio de Janeiro, além de Deputado
da Assembleia Provincial do Rio de Janeiro.
Com espírito revolucionário, quando ainda jovem acadêmico em
Coimbra, Gonçalves Ledo já vislumbrava a independência do Brasil e, em
virtude de seus pensamentos avançados, tornou-se membro da Loja
Maçônica Comércio e Artes, no Rio de Janeiro.
Dentro da Maçonaria, divulgava com veemência a ideia da
República, havendo registros históricos que demonstram seu papel
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fundamental no movimento de independência, muito embora, em momento
de descrença nos rumos políticos do Brasil, tenha incinerado seu arquivo de
registros sobre o tema.
Como um de seus grandes feitos, destaca-se a fundação do Grande
Oriente Brasiliano, em 17 de junho de 1822, resultado do desdobramento da
“Loja Comércio e Arte” em outras duas, “União e Tranquilidade “ e
“Esperança de Niterói”. Juntas, essas Lojas formavam a tríade de sustentação
do Grande Oriente, cujos membros, tendo José Bonifácio por Grão-Mestre e
Gonçalves Ledo como 1º Vigilante, tinham por objetivo a defesa da causa da
independência.
Considerado pelo então Ministro da Guerra e Promotor Fiscal do
Grande Oriente do Brasil, General Luiz Pereira da Nóbrega de Souza
Coutinho como “[...] o chefe supremo [...] alma de todo o movimento
revolucionário [...]” Gonçalves Ledo é presença constante nos estudos
históricos que tratam da independência do Brasil, podendo-se dizer que foi
um dos seus grandes idealizadores.
Detentor de grande eloquência e pensamento visionário, era capaz de
movimentar a opinião pública, o que o levou, em setembro de 1921, junto ao
maçom Cônego Januário da Cunha Barbosa, a fundar o jornal “O Revérbero
– o clarim das liberdades nacionais” (como o batizou), vindo a convidar José
Bonifácio a participar do movimento “O Fico”, ideia proposta na Maçonaria
e acatada pelo Conselho dos Procuradores das Províncias.
À época, a Maçonaria detinha, entre seus membros, grandes
personalidades, tornando-se grande força no movimento emancipador do
Brasil, contando, inclusive, com a participação de D. Pedro.
Aqui, importa mencionar que, após o grito de independência dado
por D. Pedro, em 7 de setembro de 1822, Gonçalves Ledo, sem ter ainda
tomado conhecimento do fato, difundia, em Assembleia Geral do Grande
Oriente, a ideia de independência do Brasil, em resposta aos decretos
abusivos emitidos pela corte portuguesa.
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Em 16 de setembro de 1822, Gonçalves Ledo redigiu Proclamação
ao povo brasileiro, na qual anunciou a independência do Brasil e aclamou D.
Pedro como Imperador.
Joaquim Gonçalves Ledo, em virtude de sua postura de vanguarda,
sabidamente impregnada pelas ideias do Iluminismo, e contrária ao sistema
de governo empregado à época, acabou por ser colocado, injustamente, de
lado nos textos históricos.
Boa parte dos historiadores já entende que a História do Brasil deve
ser revista, a fim de contemplar heróis que o tempo e a doutrina deixaram de
lado, uma vez que as fontes de estudo foram corrompidas pela classe que
dominava a sociedade à época.
Nesse contexto, vê-se a relevância da Historiografia Crítica, que tem
como alguns de seus ilustres representantes, Caio Prado Júnior e Emília
Viotti da Costa, na qual tem crescido o prestígio e o reconhecimento à
importância histórica de Gonçalves Ledo, ao tempo em que surgem estudos
mais completos e profundos sobre os fatos ocorridos à época.
Gonçalves Ledo não era somente fervoroso patriota, mas,
igualmente, homem de rija têmpera, marcada pela seriedade de seu
semblante, quase tão inquebrantável quanto seu caráter.
Firme em suas convicções, recusou o cargo de ministro de D. Pedro
I e o título de Marquês que lhe fora oferecido. Em contrapartida, cumpriu
diversos mandatos como Deputado da Província do Rio de Janeiro, uma vez
que tal honra lhe havia sido concedida pelo povo.
Assim, tendo em vista a inegável contribuição histórica de Joaquim
Gonçalves Ledo à libertação do povo brasileiro da corte portuguesa, e diante
de seus grandes feitos, brevemente mencionados nesse pequeno apanhado,
imperiosa se faz a inclusão do nome de tal personalidade no livro que
homenageia os heróis e heroínas da pátria, uma vez que se enquadra,
indubitavelmente, no que dispõe a Lei nº 11.597, de 29 de novembro de
2007.
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Desta feita, conclamo os nobres colegas senadores a apoiarem a
presente inciativa, para o necessário reconhecimento e justa homenagem ao
grande herói da pátria brasileira, Joaquim Gonçalves Ledo.
Sala das Sessões, em

de setembro de 2019.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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