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A atu a li da de de Jo a quim Na bu co

AS ELEIÇÕES PARA A Câ ma ra dos De pu ta dos de
31 de ou tu bro de 1881, as pri me i ras pelo voto di re to, não fo ram fa vo rá -
ve is aos li be ra is, ten do sido Jo a quim Na bu co der ro ta do na sua can di da -
tu ra pelo 1º Dis tri to da Cor te. Por essa épo ca, com a mor te do Ba rão de
Vila Bela – Do min gos de Sou sa Leão (1819–1879) –, o Pa tro no da 
Raça Ne gra não mais con ta va com o res pal do ele i to ral de sua pro vín cia 
na tal, o que só mais tar de vi ria a acon te cer.

No ma re mo to do es cra vis mo, Na bu co e ou tros can di da tos abo -
li ci o nis tas fo ram tra ga dos pe las on das. De nada va le ra o seu en tu si as mo
de po lí ti co ini ci an te, ele i to de pu ta do por Per nam bu co em 1879.

Pos so di zer que ocu pei a tri bu na to dos os dias, to -
man do par te em to dos os de ba tes, em to das as ques tões. [...]
Tudo me ser via para as sun to de dis cur so; eu fa la va so bre ma -
ri nha e imi gra ção, como so bre a ilu mi na ção ou o im pos to de
ren da, so bre o ar ren da men to do vale do Xin gu ou ele i ção di re ta... 
Ti nha o ca lor, o mo vi men to, o im pul so do ora dor; não co nhe -



cia o va le rá à pena? Do ob ser va dor que se res trin ge cada vez 
mais...1

A sua de so la ção é ex pres sa em car ta en de re ça da ao ami go
San cho de Bar ros Pi men tel, da ta da de 8 de no vem bro de 1881:

De ci di da men te não fui fe i to para o que se cha ma
en tre nós de po lí ti ca. A pa la vra, a pena, as idéi as são ar mas
que de nada ser vem, e ai de quem tem ou tras. O ca rá ter, o es -
crú pu lo, a in de pen dên cia, o pa tri o tis mo, tudo isso não vale
nada, não tem cur so en tre os ele i to res. Fe liz men te não é mais o 
Impe ra dor que está em ca u sa, não é dele mais que nos po de -
mos que i xar – é de nós mes mos. Tris te e in fe liz na ção – onde
a es cra vi dão tem tri un fos aos qua is todo mun do se as so cia com 
ale gria sel va gem!2

Per den do a tri bu na da Câ ma ra, to ma do pela amar gu ra,
Jo a quim Na bu co re ti ra-se para Lon dres, de i xan do a di re ção da So ci e da de
Bra si le i ra con tra a Escra vi dão e a di re ção do jor nal O Abo li ci o nis ta,
em cuja edi ção de 10 de de zem bro de 1881 trans cre ve, na pri -
me i ra pá gi na, car ta de des pe di da do seu prin ci pal re da tor.3

Vi a jan do em 1º de abril do ano se guin te, Na bu co re en con tra,
em seu exí lio, a aco lhi da da casa do ba rão de Pe ne do, Fran cis co Iná cio
Car va lho Mo re i ra. Na sua tem po ra da em Lon dres, po rém, se vê di an te
de di fi cul da des fi nan ce i ras de toda or dem, so bre vi ven do como cor res pon -
den te do Jor nal do Co mér cio, de onde re ce bia trin ta li bras, e de La
Ra zón (Mon te vi déu), ao pre ço de dez li bras, além de em pre ga do da

10 Jo a quim Na bu co

1 Na bu co, Jo a quim. Mi nha for ma ção. São Pa u lo: Insti tu to Pro gres so
Edi to ri al, 1949, p. 173.

2 Vi a na Fi lho, Luís. A vida de Jo a quim Na bu co. Por to: Lel lo & Irmão,
1985, p. 98.

3 O Abo li ci o nis ta. Orga ni za ção e apre sen ta ção de Le o nar do Dan tas Sil va. 
Re ci fe: FUNDAJ – Ed. Mas san ga na, 1988. 158 p. Fac-sí mi le do jor -
nal edi ta do no Rio de Ja ne i ro: Tip. da Ga ze ta de No tí ci as, en tre 1º de
no vem bro de 1880 e 1º de de zem bro de 1881. (Abo li ção, v. 13.)



Su gar Fac to ri es, com pa nhia li ga da à fa bri ca ção de açú car no Bra sil, que 
lhe pa ga va de zes se te li bras. Re si dia, en tão, no mo des to apar ta men to em
Ha no ver Squa re, Mad doy Stre et, 20 A.

No seu “des ter ro for ça do”, onde cur tia as “sa u da des de casa”, 
mas com o pen sa men to li ber to das in ge rên ci as par ti dá ri as, bem lon ge dos
in te res ses que se di gla di a vam no ce ná rio po lí ti co na ci o nal, Na bu co re sol -
veu es cre ver O Abo li ci o nis mo. Li vro da ma i or im por tân cia para o co -
nhe ci men to de sua dou tri na; ver da de i ro di ag nós ti co das ma ze las da so ci e -
da de bra si le i ra de en tão.

O pri me i ro de uma sé rie cujo fim é apre sen tar à
mas sa ati va de ci da dãos bra si le i ros, com os me lho res fun da -
men tos que seja pos sí vel ao au tor es ta be le cer as re for mas que
para nós são re al men te vi ta is, con si de ran do-se que a vida de
um país não é só ve ge ta ti va, mas tam bém mo ral. Por nu me ro -
sas ra zões, adu zi das, por as sim di zer, em cada pá gi na do pre -
sen te vo lu me, a eman ci pa ção dos es cra vos e dos ingê nu os,4 e a
ne ces si da de de eli mi nar a es cra vi dão da cons ti tu i ção do nos so
povo, isto é, o abo li ci o nis mo, de via ter pre ce dên cia às de ma is
re for mas.5

A pu bli ca ção de O Abo li ci o nis mo, que cir cu lou em agos to
de 1883, im pres so pela Ti po gra fia de Abra ham King don & Co. – Lon dres,
cus ta ra às com ba li das fi nan ças de seu au tor a ele va da quan tia de dois
con tos de réis.

O li vro, que re ce be ra no seu lan ça men to co men tá ri os elo gi o sos
das Ga ze ta de No tí ci as e Ga ze ta da Tar de, fora con si de ra do pelo
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4 Fi lho de es cra vo nas ci do após a pro mul ga ção da lei do Ven tre Li vre. 
Lei nº 2.040, de 28 de se tem bro de 1871, que pre ce i tua no seu art.
1º: “Os fi lhos da mu lher es cra va, que nas ce rem no Impé rio des de a
data des ta Lei, se rão con si de ra dos de con di ção li vre.”

5 Na bu co, Jo a quim. O Abo li ci o nis mo. Edi ção co me mo ra ti va do Cen te -
ná rio da Abo li ção da Escra va tu ra. Fac-sí mi le da pri me i ra, Lon dres,
1883. Re ci fe: FUNDAJ – Ed. Mas san ga na, 1988, p. VIII.



seu bió gra fo, Luís Vi a na Fi lho, como uma obra “que es ta va lon ge de
emo ci o nar os le i to res. Aqui e ali, vis lum bra va o dedo do gi gan te, mas, no 
con jun to, o tra ba lho era qua se me dío cre, o que não im pe diu de ser re ce bi -
do fes ti va men te pe los com pa nhe i ros de ide al.”6

Em 1976, o his to ri a dor per nam bu ca no Eval do Ca bral
de Melo, ao re ce ber o Prê mio Jo a quim Na bu co ou tor ga do pela Aca -
de mia Bra si le i ra de Le tras ao seu li vro, Olin da res ta u ra da:
guer ra e açú car no Nor des te, 1630–1654,7 ao con trá rio do
es cri tor ba i a no, des ta cou a im por tân cia de O Abo li ci o nis mo
quan do o con si de rou o me lhor li vro es cri to so bre o Bra sil no sé cu lo
XIX, tor nan do-se o mais im por tan te para o en ten di men to da for -
ma ção so ci o cul tu ral do povo bra si le i ro até a pu bli ca ção de
Casa-gran de & sen za la, em 1933.

Em agos to de 1999, por oca sião das co me mo ra ções do ses qui -
cen te ná rio de nas ci men to de Jo a quim Na bu co, o mes mo Eval do Ca bral
de Melo, em con fe rên cia pro nun ci a da no Ita ma rati, foi mais lon ge ao
con si de rar O Abo li ci o nis mo “um dos tex tos fun da do res da so ci o lo gia
bra si le i ra”.

Ele foi, com efe i to, o pri me i ro a ar ti cu lar uma vi são
to ta li za do ra da nos sa for ma ção his tó ri ca, fa zen do-o a par tir
do re gi me ser vil. Nes sa pers pec ti va, a es cra vi dão não cons ti tui
um fe nô me no a mais, ine ga vel men te re le van te mas de ven do
ser le va do em con ta em igual da de de con di ções com ou tros,
como a mo no cul tu ra ou a gran de pro pri e da de ter ri to ri al. Se gun do
Na bu co, foi a es cra vi dão que for mou o Bra sil como na ção, ela
é a ins ti tu i ção que ilu mi na nos so pas sa do mais po de ro sa men te
que qual quer ou tra. A par tir dela, é que se de fi ni ram en tre
nós a eco no mia, a or ga ni za ção so ci al e a es tru tu ra de clas ses, o 

12 Jo a quim Na bu co

6 Vi a na Fi lho, Luís. A vida de Jo a quim Na bu co, op. cit., p. 104.
7 Melo, Eval do Ca bral de. Olin da Res ta u ra da: guer ra e açú car no Nor des te,

1630–1654. São Pa u lo: Uni ver si da de de São Pa u lo, 1975.



Esta do e o po der po lí ti co, a pró pria cul tu ra. O Abo li ci o nis mo
fez as sim da es cra vi dão o pro ta go nis ta por ex ce lên cia da his tó -
ria bra si le i ra, in tu i ção que tem sido lar ga men te ex plo ra da por
his to ri a do res, so ció lo gos e an tro pó lo gos, em bo ra ra ra men te
re co nhe çam esta dí vi da in te lec tu al.

Em O Abo li ci o nis mo, Jo a quim Na bu co não so men te se
mos tra de ten tor de uma “pro cu ra ção tá ci ta” que lhe fora ou tor ga da pe las 
clas ses dos es cra vos e dos in gê nu os, mas apre sen ta um ver da de i ro li be lo
con tra a he ran ça que Por tu gal nos im pôs: “A afri ca ni za ção do Bra sil
pela es cra vi dão é uma nó doa que a mãe pá tria im pri miu na sua pró pria
face, na sua lín gua, e na úni ca obra na ci o nal ver da de i ra men te du ra dou ra 
que con se guiu fun dar.”8

Todo li vro é re che a do de de nún ci as con tra a so ci e da de de en tão, 
não pou pan do nem a Igre ja Ca tó li ca Ro ma na por sua omis são di an te do 
mal ma i or: “a es cra vi dão é um ar en ve ne na do e esse é o ar que res pi ra mos
e que ab sor ve mos, to dos e tudo, nes te país”.

Em ou tros pa í ses, a pro pa gan da da eman ci pa ção
foi um mo vi men to re li gi o so, pre ga do do púl pi to, sus ten ta do
com fer vor pe las di fe ren tes igre jas e co mu nhões re li gi o sas.
Entre nós, o mo vi men to abo li ci o nis ta nada deve in fe liz men te à 
Igre ja do Esta do; pelo con trá rio, a pos se de ho mens e mu lhe res 
pe los con ven tos e por todo o cle ro se cu lar des mo ra li zou in te i ra -
men te o sen ti men to re li gi o so de se nho res e es cra vos. No sa cer do te,
es tes não viam se não um ho mem que os po dia com prar, e
aque les a úl ti ma pes soa que se lem bra ria de acu sá-los. A de -
ser ção pelo nos so cle ro do posto que o Evan ge lho lhe mar cou
foi a mais ver go nho sa pos sí vel: nin guém o viu to mar a par te
dos es cra vos, fa zer uso da re li gião para su a vi zar-lhes o ca ti ve i ro, 
e para di zer a ver da de mo ral aos se nho res. Ne nhum pa dre

O Abo li ci o nis mo 13

8 Ver p. 128.



ten tou nun ca im pe dir um le i lão de es cra vos, nem con de nou o
re gi me ca tó li co das sen za las. A Igre ja Ca tó li ca, ape sar do seu
imen so po de rio em um país ain da em gran de par te fa na ti za do
por ela, nun ca ele vou no Bra sil a voz em fa vor da eman ci pa ção.

Foi Na bu co o pri me i ro a vis lum brar o sur gi men to de uma
raça bra si le i ra, tal como co nhe ce mos em nos sos dias. Uma raça de mes ti -
ços, for ma da pelo con gra ça men to de to dos os po vos cons tru to res da nos sa
na ci o na li da de.

Nós não so mos um povo ex clu si va men te bran co, e 
não de ve mos por tan to ad mi tir essa mal di ção da cor; pelo con -
trá rio, de ve mos fa zer de tudo para es que cê-la.

A es cra vi dão, por fe li ci da de nos sa, não aze dou
nun ca a alma do es cra vo con tra o se nhor – fa lan do co le ti va -
men te – nem cri ou en tre as duas ra ças o ódio re cí pro co que
exis te na tu ral men te en tre opres so res e opri mi dos. Por esse mo -
ti vo, o con ta to en tre elas foi sem pre isen to de as pe re zas, fora da 
es cra vi dão, e o ho mem de cor achou to das as ave ni das aber tas
di an te de si. Os de ba tes da úl ti ma le gis la tu ra, e o modo li be ral 
pelo qual o Se na do as sen tiu à ele gi bi li da de dos li ber tos, isto é,
ao apa ga men to do úl ti mo ves tí gio de de si gual da de da con di ção
an te ri or, mos tram que a cor no Bra sil não é, como nos Esta dos
Uni dos, um pre con ce i to so ci al con tra cuja obs ti na ção pou co
pode o ca rá ter, o ta len to e o mé ri to de quem in cor re nele. Essa
boa in te li gên cia em que vi vem os ele men tos de ori gem di fe ren te
da nos sa na ci o na li da de é o in te res se pú bli co de pri me i ra or dem 
para nós.9

Lem bra ele que, em ou tros pa í ses como na Fran ça e na Ingla -
ter ra, “o abo li ci o nis mo não ti nha o ca rá ter de re for ma po lí ti ca pri mor di al,

14 Jo a quim Na bu co

9 Ver pp. 40-41.



por que não que ria a raça ne gra como ele men to per ma nen te de po pu la ção, 
nem como par te ho mo gê nea da so ci e da de”.

No Bra sil a ques tão não é como nas co lô ni as eu -
ro péi as, um mo vi men to de ge ne ro si da de em fa vor de uma clas se 
de ho mens ví ti mas de uma opres são in jus ta a gran de distân cia
das nos sas pra i as. A raça ne gra não é, tam pou co, para nós
uma raça in fe ri or, alhe ia à co mu nhão ou iso la da des ta, e cujo
bem-es tar nos afe te como o de qual quer tri bo in dí ge na mal tra -
ta da pe los in va so res eu ro pe us. Para nós, a raça ne gra é um
ele men to de con si de rá vel im por tân cia na ci o nal, es tre i ta men te li -
ga da por in fi ni tas re la ções or gâ ni cas à nos sa cons ti tu i ção, par te 
in te gran te do povo bra si le i ro. Por ou tro lado, a eman ci pa ção
não sig ni fi ca tão-so men te o ter mo da in jus ti ça de que o es cra vo
é már tir, mas tam bém a eli mi na ção si mul tâ nea de dois ti pos
con trá ri os, e no fun do os mes mos: o es cra vo e o se nhor.10

Ao fa zer com pa ra ção en tre a si tu a ção so ci al do ne gro bra si le i ro
com a do ne gro nor te-ame ri ca no, Na bu co se tor na en fá ti co:

No Bra sil [...] a es cra vi dão, ain da que fun da da
so bre a di fe ren ça das duas ra ças, nun ca de sen vol veu a pre ven -
ção da cor, e nis so foi in fi ni ta men te mais há bil. Os con ta tos
en tre aque las, des de a co lo ni za ção pri mi ti va dos do na tá ri os até 
hoje, pro du zi ram uma po pu la ção mes ti ça, como já vi mos, e os
es cra vos, ao re ce be rem a sua car ta de al for ria, re ce bi am tam -
bém a in ves ti du ra de ci da dão.11

Ao de fen der O Man da to da Raça Ne gra, Na bu co cha ma
a aten ção do le i tor para a sua mis são de abo li ci o nis ta.

O Abo li ci o nis mo 15

10 Ver p. 39.
11 Ver p. 153.



Ace i ta mos esse man da to como ho mens po lí ti cos,
por mo ti vos po lí ti cos, e as sim re pre sen ta mos os es cra vos e os in -
gê nu os na qua li da de de bra si le i ros que jul gam o seu tí tu lo de
ci da dão di mi nu í do en quan to hou ver bra si le i ros es cra vos, isto é, 
no in te res se de todo o país e no nos so pró prio in te res se.

Quem pode di zer que a raça ne gra não tem o di re i to 
de pro tes tar pe ran te o mun do e pe ran te a his tó ria con tra o pro -
ce di men to do Bra sil? A esse di re i to de acu sa ção, en tre tan to,
ela pró pria re nun ci ou; ela não ape la para o mun do, mas
tão-so men te para a ge ne ro si da de do país que a es cra vi dão lhe
deu por pá tria.12

E, mais adi an te, quan do tra ta das “Influên ci as so ci a is e po lí -
ti cas da es cra vi dão”, Jo a quim Na bu co an te ci pa-se, em cin qüen ta anos,
ao pen sa men to so ci al de Gil ber to Freyre, em Casa-gran de & sen za la,
ao ver no Bra sil uma na ção mes ti ça:

Não há as sim, en tre nós, cas tas so ci a is per pé tu as, 
não há mes mo di vi são fixa de clas ses. O es cra vo, que, como
tal, pra ti ca men te não exis te para a so ci e da de, por que o se -
nhor pode não o ter ma tri cu la do [...], é, no dia se guin te à sua
al for ria, um ci da dão como ou tro qual quer, com to dos os di re i -
tos po lí ti cos, e o mes mo grau de ele gi bi li da de. [...] Isso pro va a 
con fu são de clas ses e in di ví du os, e a ex ten são ili mi ta da dos
cru za men tos so ci a is en tre es cra vos e li vres, que fa zem da ma i o -
ria dos ci da dãos bra si le i ros, se se  pode as sim di zer, mes ti ços
po lí ti cos, nos qua is se com ba tem duas na tu re zas opos tas: a do
se nhor de nas ci men to e a do es cra vo do mes ti ca do.13

O ca mi nhar do gran de lí der con ti nu a rá em sua tra je tó ria. O
Abo li ci o nis mo tornou-se uma ver da de i ra pro fis são de fé, uma ra di o gra fia 

16 Jo a quim Na bu co

12 Ver p. 39.
13 Ver pp. 153-154.



da so ci e da de bra si le i ra da se gun da me ta de do sé cu lo XIX, na qual se
vis lum bra vam to dos os ma le fí ci os, ain da hoje pre sen tes, ca u sa dos pela es -
cra vi dão na for ma ção da na ção bra si le i ra.

Ao dis pu tar as ele i ções do Re ci fe no ano se guin te, como can di -
da to do 1º Dis tri to, Jo a quim Na bu co al can ça a sua ma i o ri da de como
ora dor. O ideá rio ex pos to nas pá gi nas de O Abo li ci o nis mo  ga nha
alma nos seus dis cur sos, cu i da do sa men te ta qui gra fa dos e de po is por ele
re u ni dos no li vro Cam pa nha abo li ci o nis ta no Re ci fe: ele i ções de
1884.14

Nos seus pro nun ci a men tos, na que le Re ci fe de fi nal de sé cu lo,
Jo a quim Na bu co de fen dia uma lei agrá ria, em 5 de no vem bro de 1884,
fa lan do na pra ça de São José do Ri ba mar:

A pro pri e da de não tem so men te di re i tos, tem tam -
bém de ve res, e o es ta do da po bre za en tre nós, a in di fe ren ça com
que to dos olham para a con di ção do povo, não faz hon ra à pro -
pri e da de, como não faz hon ra ao Esta do. Eu, pois, se for ele i to, 
não se pa ra rei mais as duas ques tões – a da eman ci pa ção dos es -
cra vos e a da de mo cra ti za ção do solo. Uma é o com ple -
men to da ou tra. Aca bar com a es cra vi dão não nos bas ta; é pre -
ci so des tru ir a obra da es cra vi dão. [...] Sei que fa lan do as sim,
se rei acu sa do de ser um ni ve la dor. Mas não te nho medo de qua -
li fi ca ti vos. Sim, eu qui se ra ni ve lar a so ci e da de, mas para cima,
fa zen do-se che gar ao ní vel do art. 179 da Cons ti tu i ção do Impé -
rio que nos de cla ra to dos igua is pe ran te a lei.

A im por tân cia do ope rá rio, do ar tí fi ce, da que le que ga nha o
pão como seu tra ba lho ma nu al e do seu suor, não foi es que ci da, quan do,
em dis cur so pro nun ci a do no Cam po das Prin ce sas, na tar de de 29 de
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no vem bro de 1884, di ri gi do à clas se dos “Artis tas Per nam bu ca nos”, 
ele va ti ci na ra em tom pro fé ti co:

Eu bem sei que vós não pe sa is pelo nú me ro, e não 
in flu ís pela for tu na, e além dis so es ta is de sar ma dos por fal ta
de or ga ni za ção; mas como na fra se re vo lu ci o ná ria de Si eyès,
po de is des de já di zer: “O que é o ope rá rio? Nada. O que virá 
ele a ser? Tudo!...” [...] É por isso que vos re pi to, se eu ti ves se 
que es co lher uma clas se com a qual de ves se iden ti fi car a mi nha 
can di da tu ra, não pro cu ra ria nem os pro pri e tá ri os do solo a
quem cha mam – a la voi ra; nem os des con ta do res de sa fra a
quem cha mam – o co mér cio; nem os em pre ga dos pú bli cos, que
re pre sen tam a en fer mi da de na ci o nal por ex ce lên cia; nem as
pro fis sões ci en tí fi cas, que for mam uma aris to cra cia in te lec tu al,
gran de de ma is para um povo tão de pri mi do como o nos so; es co -
lhe ria, sim, o in sig ni fi can te, o obs cu ro, o des pre za do ele men to
ope rá rio, por que está nele o ger me do fu tu ro da nos sa pá tria;
por que o tra ba lho ma nu al, so men te o tra ba lho ma nu al, dá
for ça, vida e dig ni da de a um povo.

As for ças con ser va do ras logo se mos tra ram in co mo da das com
os seus pro nun ci a men tos. Em 28 de no vem bro de 1884 as por tas da
Asso ci a ção Co mer ci al de Per nam bu co fo ram fe cha das para que ele não
fa las se no seu re cin to so bre o mo vi men to abo li ci o nis ta. Não se dan do por 
ven ci do, Na bu co con cla mou seus se gui do res para o lar go do Cor po San to 
onde, em cam po aber to, fa lou so bre a mis são do co mér cio:

É es tra nho que os re pre sen tan tes do co mér cio nes ta
ci da de su po nham ain da que po dem se pa rar o co mér cio da po lí ti ca, 
que pode ha ver pros pe ri da de co mer ci al sem boas in ten ções so ci a is,
e não se atre vam, eles que aco lhe ram nas sa las da Asso ci a ção o
re cen te Con gres so Agrí co la, sim ples de mons tra ção de es cra va -
gis mo, a aco lher da mes ma for ma o mo vi men to abo li ci o nis ta!
Terá sido tão de mo ra da a evo lu ção do co mér cio em Per nam bu co, 
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que no fim do sé cu lo XIX, os ne go ci an tes do Re ci fe não ve jam
que co mér cio e es cra vi dão são ter mos in com pa tí ve is? Será pos sí -
vel que eles ig no rem que a es cra vi dão quer di zer mo no pó lio, que
a mis são do co mér cio em toda par te é des tru ir mo no pó li os?

No Te a tro de San ta Isa bel, em 12 de ou tu bro de 1884, faz
ele a sua pro fis são de fé em sua pro vín cia na tal, Per nam bu co, onde re si -
dem “as mi nhas ori gens, o meu ber ço, a mi nha pá tria” [sic]. Na oca -
sião ele ex ter nou a sua pre o cu pa ção com o se pa ra tis mo, que se afi gu ra va
em pro nun ci a men tos de al gu mas li de ran ças e que po de ria ad vir com um
re gi me re pu bli ca no: 

[...] com a iden ti fi ca ção de alma e co ra ção que me
pren de a Per nam bu co tão in ti ma men te como o fi lho com a mãe 
e de tal for ma que, se por uma des sas ter rí ve is fa ta li da des, que 
eu da ria a úl ti ma gota do meu san gue para evi tar, esse mag ní -
fi co ter ri tó rio fos se que bra do ao meio ou em pe da ços, eu pen -
sa ria tan to em não ser per nam bu ca no como hoje
pen so em não ser bra si le i ro. [...] Sim, se nho res, sin to-me
tão per nam bu ca no como quem me lhor o seja. Nin guém, acre -
di tai-me, faz mais sin ce ros nem mais ar den tes vo tos do que eu
para que Per nam bu co re con quis te no fu tu ro al gum re fle xo pelo 
me nos da he ge mo nia na ci o nal que, ca pi ta nia ou pro vín cia,
exer ceu no pas sa do, do pa pel que re pre sen tou nes te Bra sil em
cuja alma in su flou o es pí ri to da na ci o na li da de, o es pí ri to de
in de pen dên cia e o es pí ri to de li ber da de!

A con tur ba da dis pu ta, po rém, não lhe trou xe ra a vi tó ria, o
que só veio al can çar em 7 de ju nho de 1885 ao dis pu tar uma vaga pelo
5º dis tri to, com os vo tos de Na za ré da Mata e Bom Jar dim, to man do 
as sen to na Câ ma ra em 3 de ju lho.

Com o apo io de José Ma ri a no Car ne i ro da Cu nha e de to dos os
mi li tan tes dos mo vi men tos abo li ci o nis tas per nam bu ca nos, re u ni dos em di ver -
sas as so ci a ções ci vis, Jo a quim Na bu co pas sa a dis por de uma base ele i to ral.
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Em 15 de se tem bro de 1887, ao dis pu tar no va men te uma
vaga de de pu ta do, ten do uma vez mais como ad ver sá rio o en tão mi nis tro
do Impé rio, Ma cha do Por te la, que re pre sen ta va em Per nam bu co as for ças
con ser va do ras, Jo a quim Na bu co ob te ve a vo ta ção de 1407 su frá gi os,
con tra 1270 da dos ao seu opo si tor. Com essa vi tó ria, na qua li da de de
de pu ta do por Per nam bu co, o Pa tro no da Raça Ne gra as sis te à con -
cre ti za ção de seu so nho ma i or, a pro mul ga ção da Lei nº 3.353, de 13 de 
maio de 1888, que con si de ra va ex tin ta a es cra vi dão no Bra sil.

San to Antô nio do Re ci fe,
se tem bro de 1999.

LEONARDO DANTAS SILVA
da Fun da ção Jo a quim Na bu co
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 Ao Ce a rá

Il fait jour dans votre âme ain si que sur vos fronts,
La nô tre est une nuit où nous éga rons.

LAMARTINE, Tous sa int Lou ver tu re.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pre fá cio

J
Á EXISTE, fe liz men te, em nos so país, uma cons ciên cia na ci o nal – 

em for ma ção, é cer to – que vai in tro du zin do o ele men to da dig ni da de
hu ma na em nos sa le gis la ção, e para a qual a es cra vi dão, ape sar de he re -
di tá ria, é uma ver da de i ra man cha de Caim, que o Bra sil traz na fron te.
Essa cons ciên cia, que está tem pe ran do a nos sa alma, e há de por fim hu -
ma ni zá-la, re sul ta da mis tu ra de duas cor ren tes di ver sas: o ar re pen di -
men to dos des cen den tes de se nho res, e a afi ni da de de so fri men to dos her -
de i ros de es cra vos.

Não te nho, por tan to, medo de que o pre sen te vo lu me não en -
con tre o aco lhi men to que eu es pe ro por par te de um nú me ro bas tan te con -
si de rá vel de com pa tri o tas meus, a sa ber: os que sen tem a dor do es cra vo
como se fora pró pria, e ain da mais, como par te de uma dor ma i or – a do 
Bra sil, ul tra ja do e hu mi lha do; os que têm a al ti vez de pen sar – e a co ra -
gem de ace i tar as con se qüên ci as des se pen sa men to – que a pá tria, como a 
mãe, quan do não exis te para os fi lhos mais in fe li zes, não exis te para os
mais dig nos; aque les para quem a es cra vi dão, de gra da ção sis te má ti ca da
na tu re za hu ma na por in te res ses mer ce ná ri os e ego ís tas, se não é in fa man te
para o ho mem edu ca do e fe liz que a in fli ge, não pode sê-lo para o ente
des fi gu ra do e opri mi do que a so fre; por fim, os que co nhe cem as in fluên ci as



so bre o nos so país da que la ins ti tu i ção no pas sa do, e, no pre sen te, o seu
cus to ru i no so, e pre vê em os efe i tos da sua con ti nu a ção in de fi ni da.

Pos sa ser bem ace i ta por eles esta lem bran ça de um cor re li gi o -
ná rio au sen te, man da da do ex te ri or, don de se ama ain da mais a pá tria
do que no pró prio país – pela con tin gên cia de não tornar a vê-la, pelo
tra ba lho cons tan te da ima gi na ção, e pela sa u da de que Gar rett nun ca te -
ria pin ta do ao vivo se não ti ves se sen ti do a nos tal gia – e onde o pa tri o tis -
mo, por isso mes mo que o Bra sil é vis to como um todo no qual ho mens e
par ti dos, ami gos e ad ver sá ri os se con fun dem na su per fí cie alu mi a da pelo
sol dos tró pi cos, pa re ce mais lar go, ge ne ro so e to le ran te.

Qu an to a mim, jul gar-me-ei mais do que re com pen sa do, se as
se men tes de li ber da de, di re i to e jus ti ça, que es tas pá gi nas con têm, de rem
uma boa co lhe i ta no solo ain da vir gem da nova ge ra ção; e se este li vro
con cor rer, unin do em uma só le gião os abo li ci o nis tas bra si le i ros, para
apres sar, ain da que seja de uma hora, o dia em que ve ja mos a Inde pen -
dên cia com ple ta da pela abo li ção, e o Bra sil ele va do à dig ni da de de país
li vre, como o foi em 1822 à de na ção so be ra na, pe ran te a Amé ri ca e o
mun do.

Lon dres, 8 de abril de 1883.

JOAQUIM NABUCO
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 I
Que é o Abo li ci o nis mo?

A obra do pre sen te e a do fu tu ro

“Uma pá tria res pe i ta da, não tan to pela gran de za do seu ter ri -
tó rio como pela união de seus fi lhos; não tan to pe las leis es cri tas,
como pela con vic ção da ho nes ti da de e jus ti ça do seu go ver no; não
tan to pe las ins ti tu i ções des te ou da que le mol de, como pela pro va real
de que es sas ins ti tu i ções fa vo re cem, ou, quan do me nos, não con tra -
ri am a li ber da de e de sen vol vi men to da na ção.”

Eva ris to Fer re i ra da Ve i ga

NÃO HÁ MUITO que se fala no Bra sil em abo li ci o nis mo
e par ti do abo li ci o nis ta. A idéia de su pri mir a es cra vi dão, li ber tan do os
es cra vos exis ten tes, su ce deu à idéia de su pri mir a es cra vi dão, en tre gan -
do-lhe o mi lhão e meio de ho mens de que ela se acha va de pos se em
1871 e de i xan do-a aca bar com eles. Foi na le gis la tu ra de 1879/80 que,
pela pri me i ra vez, se viu den tro e fora do Par la men to um gru po de
ho mens fa zer da eman ci pa ção dos es cra vos, não da li mi ta ção do ca ti ve i ro às
ge ra ções atu a is, a sua ban de i ra po lí ti ca, a con di ção pre li mi nar da sua
ade são a qual quer dos par ti dos.



A his tó ria das opo si ções que a es cra vi dão en con tra rá até en -
tão pode ser re su mi da em pou cas pa la vras. No pe río do an te ri or à Inde -
pen dên cia e nos pri me i ros anos sub se qüen tes, hou ve, na ge ra ção tra ba -
lha da pe las idéi as li be ra is do co me ço do sé cu lo, um cer to de sas sos se go
de cons ciên cia pela ne ces si da de em que ela se viu de re a li zar a eman ci -
pa ção na ci o nal, de i xan do gran de par te da po pu la ção em ca ti ve i ro pes so al. 
Os acon te ci men tos po lí ti cos, po rém, ab sor vi am a aten ção do povo, e,
com a re vo lu ção de 7 de abril de 1831, co me çou um pe río do de ex ci ta -
ção que du rou até a ma i o ri da de. Foi so men te no Se gun do Re i na do que
o pro gres so dos cos tu mes pú bli cos tor nou pos sí vel a pri me i ra re sis tên -
cia sé ria à es cra vi dão. Antes de 1840 o Bra sil é pre sa do trá fi co de afri ca -
nos; o es ta do do país é fi el men te re pre sen ta do pela pin tu ra do mer ca do
de es cra vos no Va lon go.

A pri me i ra opo si ção na ci o nal à es cra vi dão foi pro mo vi da
tão-so men te con tra o trá fi co. Pre ten dia-se su pri mir a es cra vi dão len ta -
men te, pro i bin do a im por ta ção de no vos es cra vos. À vis ta da es pan to sa
mor ta li da de des sa clas se, di zia-se que a es cra va tu ra, uma vez ex tin to o
vi ve i ro ines go tá vel da Áfri ca, iria sen do pro gres si va men te di mi nu í da
pela mor te, ape sar dos nas ci men tos.

Aca ba da a im por ta ção de afri ca nos pela ener gia e de ci são de
Eu sé bio de Qu e i rós, e pela von ta de te naz do im pe ra dor – o qual che gou
a di zer em des pa cho que pre fe ria per der a co roa a con sen tir na con ti nu a -
ção do trá fi co – se guiu-se à de por ta ção dos tra fi can tes e à lei de 4 de se -
tem bro de 1850 uma cal ma ria pro fun da. Esse pe río do de can sa ço, ou de
sa tis fa ção pela obra re a li za da, – em todo o caso de in di fe ren ça ab so lu ta
pela sor te da po pu la ção es cra va – du rou até de po is da guer ra do Pa ra guai, 
quan do a es cra vi dão teve que dar e per der ou tra ba ta lha. Essa se gun da
opo si ção que a es cra vi dão so freu, como tam bém a pri me i ra, não foi um
ata que ao acam pa men to do ini mi go para ti rar-lhe os pri si o ne i ros, mas
uma li mi ta ção ape nas do ter ri tó rio su je i to às suas cor re ri as e de pre da ções.

Com efe i to, no fim de uma cri se po lí ti ca per ma nen te, que du -
rou de 1866 até 1871, foi pro mul ga da a lei de 28 de se tem bro, a qual
res pe i tou o prin cí pio da in vi o la bi li da de do do mí nio do se nhor so bre o
es cra vo, e não ou sou pe ne trar como se fora um lo cal sa gra do, in ter di to
ao pró prio Esta do, nos er gás tu los agrá ri os; e de novo, a esse es for ço, de
um or ga nis mo de bi li ta do para mi no rar a medo as con se qüên ci as da gan -
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gre na que o in va dia, su ce deu ou tra cal ma ria da opi nião, ou tra épo ca de
in di fe ren ça pela sor te do es cra vo, du ran te a qual o go ver no pôde mes -
mo es que cer-se de cum prir a lei que ha via fe i to pas sar.

Foi so men te oito anos de po is que essa apa tia co me çou a ser
mo di fi ca da e se le van tou uma ter ce i ra opo si ção à es cra vi dão; des ta vez,
não con tra os seus in te res ses de ex pan são, como era o trá fi co, ou as suas 
es pe ran ças, como a fe cun di da de da mu lher es cra va, mas di re ta men te
con tra as suas pos ses, con tra a le ga li da de e a le gi ti mi da de dos seus di re i -
tos, con tra o es cân da lo da sua exis tên cia em um país ci vi li za do e a sua
pers pec ti va de em bru te cer o in gê nuo na mes ma sen za la onde em bru te -
ce ra o es cra vo.

Em 1850, que ria-se su pri mir a es cra vi dão, aca ban do com o
trá fi co; em 1871, li ber tan do des de o ber ço, mas de fato de po is dos vin te 
e um anos de ida de, os fi lhos de es cra va ain da por nas cer. Hoje quer-se
su pri mi-la, eman ci pan do os es cra vos em mas sa e res ga tan do os in gê nu os
da ser vi dão da lei de 28 de se tem bro. É este úl ti mo mo vi men to que se
cha ma abo li ci o nis mo, e só este re sol ve o ver da de i ro pro ble ma dos es cra -
vos, que é a sua pró pria li ber da de. A opi nião, em 1845, jul ga va le gí ti ma e 
ho nes ta a com pra de afri ca nos, trans por ta dos tra i ço e i ra men te da Áfri ca, 
e in tro du zi dos por con tra ban do no Bra sil. A opi nião, em 1875, con de -
na va as tran sa ções dos tra fi can tes, mas jul ga va le gí ti ma e ho nes ta a ma -
trí cu la de po is de trin ta anos de ca ti ve i ro ile gal das ví ti mas do trá fi co. O
abo li ci o nis mo é a opi nião que deve subs ti tu ir, por sua vez, esta úl ti ma, e 
para a qual to das as tran sa ções de do mí nio so bre en tes hu ma nos são cri -
mes que só di fe rem no grau de cru el da de.

O abo li ci o nis mo, po rém, não é só isso e não se con ten ta com 
ser o ad vo ga do ex of fi cio da por ção da raça ne gra ain da es cra vi za da; não
re duz a sua mis são a pro mo ver e con se guir – no mais bre ve pra zo pos sí -
vel – o res ga te dos es cra vos e dos in gê nu os. Essa obra – de re pa ra ção,
ver go nha ou ar re pen di men to, como a que i ram cha mar – da eman ci pa -
ção dos atu a is es cra vos e seus fi lhos é ape nas a ta re fa ime di a ta do abo li -
ci o nis mo. Além des sa, há ou tra ma i or, a do fu tu ro: a de apa gar to dos os
efe i tos de um re gi me que, há três sé cu los, é uma es co la de des mo ra li za -
ção e inér cia, de ser vi lis mo e ir res pon sa bi li da de para a cas ta dos se nho -
res, e que fez do Bra sil o Pa ra guai da es cra vi dão.
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Qu an do mes mo a eman ci pa ção to tal fos se de cre ta da ama nhã, 
a li qui da ção des se re gi me da ria lu gar a uma sé rie in fi ni ta de ques tões,
que só po de ri am ser re sol vi das de acor do com os in te res ses vi ta is do
país pelo mes mo es pí ri to de jus ti ça e hu ma ni da de que dá vida ao abo li -
ci o nis mo. De po is que os úl ti mos es cra vos hou ve rem sido ar ran ca dos ao 
po der si nis tro que re pre sen ta para a raça ne gra a mal di ção da cor, será
ain da pre ci so des bas tar, por meio de uma edu ca ção vi ril e sé ria, a len ta
es tra ti fi ca ção de tre zen tos anos de ca ti ve i ro, isto é, de des po tis mo, su -
pers ti ção e ig no rân cia. O pro ces so na tu ral pelo qual a es cra vi dão fos si li -
zou nos seus mol des a exu be ran te vi ta li da de do nos so povo du rou todo
o pe río do do cres ci men to, e en quan to a na ção não ti ver cons ciên cia de
que lhe é in dis pen sá vel adap tar à li ber da de cada um dos apa re lhos do
seu or ga nis mo de que a es cra vi dão se apro pri ou, a obra des ta irá por
di an te, mes mo quan do não haja mais es cra vos.

O abo li ci o nis mo é, as sim, uma con cep ção nova em nos sa his -
tó ria po lí ti ca, e dele, mu i to pro va vel men te, como adi an te se verá, há de
re sul tar a de sa gre ga ção dos atu a is par ti dos. Até bem pou co tem po a es -
cra vi dão po dia es pe rar que a sua sor te fos se a mes ma no Bra sil que no
Impé rio Ro ma no, e que a de i xas sem de sa pa re cer sem con tor ções nem
vi o lên cia. A po lí ti ca dos nos sos ho mens de Esta do foi toda, até hoje,
ins pi ra da pelo de se jo de fa zer a es cra vi dão dis sol ver-se in sen si vel men te
no país.

O abo li ci o nis mo é um pro tes to con tra essa tris te pers pec ti va,
con tra o ex pe di en te de en tre gar à mor te a so lu ção de um pro ble ma, que 
não é só de jus ti ça e cons ciên cia mo ral, mas tam bém de pre vi dên cia po -
lí ti ca. Além dis so, o nos so sis te ma está por de ma is es tra ga do para po der 
so frer im pu ne men te a ação pro lon ga da da es cra vi dão. Cada ano des se
re gi me que de gra da a na ção toda, por ca u sa de al guns in di ví du os, há de
ser-lhe fa tal, e se hoje bas ta, tal vez, o in flu xo de uma nova ge ra ção edu -
ca da em ou tros prin cí pi os, para de ter mi nar a re a ção e fa zer o cor po en trar
de novo no pro ces so, re tar da do e de po is sus pen so, do cres ci men to na tu ral; 
no fu tu ro, só uma ope ra ção nos po de rá sal var – à cus ta da nos sa iden ti -
da de na ci o nal – isto é, a trans fu são do san gue puro e oxi ge na do de uma
raça li vre.

O nos so ca rá ter, o nos so tem pe ra men to, a nos sa or ga ni za ção
toda, fí si ca, in te lec tu al e mo ral, acha-se ter ri vel men te afe ta da pe las
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in fluên ci as com que a es cra vi dão pas sou tre zen tos anos a per me ar a
so ci e da de bra si le i ra. A em pre sa de anu lar es sas in fluên ci as é su pe ri or,
por cer to, aos es for ços de uma só ge ra ção, mas, en quan to essa obra não
es ti ver con clu í da, o abo li ci o nis mo terá sem pre ra zão de ser.

Assim como a pa la vra abo li ci o nis mo, a pa la vra es cra vi dão é to ma -
da nes te li vro em sen ti do lato. Esta não sig ni fi ca so men te a re la ção do
es cra vo para com o se nhor; sig ni fi ca mu i to mais: a soma do po de rio, in -
fluên cia, ca pi tal, e cli en te la dos se nho res to dos; o fe u da lis mo es ta be le ci -
do no in te ri or; a de pen dên cia em que o co mér cio, a re li gião, a po bre za, a 
in dús tria, o Par la men to, a Co roa, o Esta do, en fim, se acham pe ran te o
po der agre ga do da mi no ria aris to crá ti ca, em cu jas sen za las cen te nas de
mi lha res de en tes hu ma nos vi vem em bru te ci dos e mo ral men te mu ti la -
dos pelo pró prio re gi me a que es tão su je i tos; e por úl ti mo, o es pí ri to, o
prin cí pio vi tal que ani ma a ins ti tu i ção toda, so bre tu do no mo men to em
que ela en tra a re ce ar pela pos se ime mo ri al em que se acha in ves ti da, es -
pí ri to que há sido em toda a his tó ria dos pa í ses de es cra vos a ca u sa do
seu atra so e da sua ru í na.

A luta en tre o abo li ci o nis mo e a es cra vi dão é de on tem, mas há 
de pro lon gar-se mu i to, e o pe río do em que já en tra mos há de ser ca rac te -
ri za do por essa luta. Não vale à es cra vi dão a po bre za dos seus ad ver sá ri os, 
nem a pró pria ri que za; não lhe vale o imen so po de rio que os abo li ci o nis -
tas co nhe cem me lhor tal vez do que ela: o de sen la ce não é du vi do so.
Essas con ten das não se de ci dem nem por di nhe i ro, nem por prestí gio so -
ci al, nem – por mais nu me ro sa que esta seja – por uma cli en te la mer ce ná -
ria. “O Bra sil se ria o úl ti mo dos pa í ses do mun do, se, ten do a es cra vi dão,
não ti ves se um par ti do abo li ci o nis ta: se ria a pro va de que a cons ciên cia
mo ral ain da não ha via des pon ta do nele.”1 O Bra sil se ria o mais des gra ça -
do dos pa í ses do mun do, de ve mos acres cen tar, hoje que essa cons ciên cia
des pon tou, se, ten do um par ti do abo li ci o nis ta, esse par ti do não tri un fas se: 
se ria a pro va de que a es cra vi dão ha via com ple ta do a sua obra e se la do o
des ti no na ci o nal com o san gue dos mi lhões de ví ti mas que fez den tro do
nos so ter ri tó rio. De ve ría mos, en tão, per der, para sem pre, a es pe ran ça de
fun dar um dia a pá tria que Eva ris to so nhou.
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II
O Par ti do Abo li ci o nis ta

“Não há ma i or hon ra para um par ti do do que so frer pela sus -
ten ta ção de prin cí pi os que ele jul ga se rem jus tos.”

   W. E. Glads to ne

O   SENTIDO EM QUE É ge ral men te em pre ga da a ex pres são
par ti do abo li ci o nis ta não cor res pon de ao que, de or di ná rio, se en ten de pela 
pa la vra par ti do. A esse res pe i to al gu mas ex pli ca ções são ne ces sá ri as.

Não há dú vi da de que já exis te um nú cleo de pes so as iden ti fi -
ca das com o mo vi men to abo li ci o nis ta, que sen tem di fi cul da de em con ti -
nu ar fi li a das nos par ti dos exis ten tes, por ca u sa das suas idéi as. Sob a
ban de i ra da abo li ção com ba tem hoje li be ra is, con ser va do res, re pu bli ca nos,
sem ou tro com pro mis so – e este tá ci to e por as sim di zer de hon ra po lí -
ti ca – se não o de su bor di na rem a su je i ção par ti dá ria a ou tra ma i or, à
cons ciên cia hu ma na. Assim como, na pas sa da le gis la tu ra, di ver sos li be -
ra is jul ga ram de ver vo tar pela idéia abo li ci o nis ta de pre fe rên cia a vo tar
pelo seu par ti do, tam bém nas se guin tes en con trar-se-ão con ser va do res
pron tos a fa zer ou tro tan to e re pu bli ca nos que pre fi ram com ba ter pela
ca u sa da li ber da de pes so al dos es cra vos a com ba ter pela for ma de
go ver no da sua as pi ra ção.



A sim ples su bor di na ção do in te res se de qual quer dos atu a is
par ti dos ao in te res se da eman ci pa ção bas ta para mos trar que o par ti do
abo li ci o nis ta, quan do sur gir, há de sa tis fa zer um ide al de pá tria mais ele -
va do, com pre en si vo e hu ma no, do que o de qual quer dos ou tros par ti dos
já for ma dos, os qua is são to dos mais ou me nos sus ten ta dos e ba fe ja dos
pela es cra vi dão. Não se pode to da via, por en quan to, cha mar par ti do à
cor ren te de opi nião, ain da não en ca mi nha da para o seu des ti no, a cuja
ex pan são as sis ti mos.

Enten de-se por par ti do não uma opi nião so men te, mas uma
opi nião or ga ni za da para che gar aos seus fins: o abo li ci o nis mo é, por
hora, uma agi ta ção, e é cedo ain da para se di zer se será al gum dia um
par ti do. Nós o ve mos de sa gre gan do for te men te os par ti dos exis ten tes, e 
até cer to pon to cons ti tu in do uma igre ja à par te com pos ta dos cis má ti cos
de to das as ou tras. No Par ti do Li be ral, a cor ren te con se guiu, pelo me -
nos, pôr a des co ber to os ali cer ces men ti ro sos do li be ra lis mo en tre nós.
Qu an to ao Par ti do Con ser va dor, de ve mos es pe rar a pro va da pas sa gem
pelo po der que des mo ra li zou os seus ad ver sá ri os, para sa ber mos que
ação o abo li ci o nis mo exer ce rá so bre ele. Uma nova dis si dên cia, com a
mes ma ban de i ra de 1871, va le ria um exér ci to para a nos sa ca u sa. Res tam 
os re pu bli ca nos.

O abo li ci o nis mo afe tou esse par ti do de um modo pro fun do,
e a ne nhum fez tan to bem. Foi a lei de 28 de se tem bro e a idéia, adre de
es pa lha da en tre os fa zen de i ros, de que o im pe ra dor era o che fe do mo -
vi men to con tra a es cra vi dão, que de re pen te en gros sou as fi le i ras re pu -
bli ca nas com uma leva de vo lun tá ri os sa í dos de onde me nos se ima gi na -
va. A Re pú bli ca com pre en deu a opor tu ni da de dou ra da que se lhe ofe re -
cia, e não a des pre zou; o par ti do, não falo da opi nião, mas da as so ci a ção, 
apro ve i tou lar ga men te as sim pa ti as que lhe pro cu ra va a co ra jo sa de fe sa,
em pre en di da no ta vel men te pelo Sr. Cris ti a no Otto ni, dos in te res ses da
gran de pro pri e da de. Como era na tu ral, por ou tro lado, o abo li ci o nis mo,
de po is de mu i tas he si ta ções, im pôs-se ao es pí ri to de gran de nú me ro de
re pu bli ca nos como uma obri ga ção ma i or, mais ur gen te, mais jus ta, e a
to dos os res pe i tos mais con si de rá vel, do que a de mu dar a for ma do go -
verno com au xí lio de pro pri e tá ri os de ho mens. Foi na for te de mo cra cia
es cra va gis ta de São Pa u lo que a con tra di ção des ses dois es ta dos so ci a is se
ma ni fes tou de modo mais evi den te.
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Su pon do que a Re pú bli ca seja a for ma na tu ral da de mo cra cia, 
ain da as sim, o de ver de ele var os es cra vos a ho mens pre ce de a toda ar -
qui te tu ra de mo crá ti ca. O abo li ci o nis mo num país de es cra vos é para o
re pu bli ca no de ra zão a Re pú bli ca opor tu nis ta, a que pede o que pode
con se guir e o que mais pre ci sa, e não se es te ri li za em que rer an te ci par
uma or dem de co i sas da qual o país só pode ti rar be ne fí ci os re a is quan -
do nele não hou ver mais se nho res. Por ou tro lado, a te o ria in ven ta da para
con tor nar a di fi cul da de sem a re sol ver, de que per ten ce à Mo nar quia aca -
bar com a es cra vi dão, e que o Par ti do Re pu bli ca no nada tem com isso,
lan çou, para mu i tos que se ha vi am alis ta do nas fi le i ras da Re pú bli ca, um
cla rão si nis tro so bre a ali an ça con tra í da em 1871.

É, com efe i to, di fí cil hoje a um li be ral ou con ser va dor, con -
ven ci do dos prin cí pi os car de a is do de sen vol vi men to so ci al mo der no e
do di re i to ina to – no es ta do de ci vi li za ção – de cada ho mem à sua li ber -
da de pes so al, e deve sê-lo mu i to mais para um re pu bli ca no, fa zer par te
ho mo gê nea de or ga ni za ções em cujo cre do a mes ma na tu re za hu ma na
pode ser vir para base da de mo cra cia e da es cra vi dão, con fe rir a um in di -
ví duo, ao mes mo tem po, o di re i to de to mar par te no go ver no do país e
o de man ter ou tros in di ví du os – por que os com prou ou os her dou – em 
ab je ta sub ser viên cia for ça da, du ran te toda a vida. Con ser va do res cons ti -
tu ci o na is; li be ra is, que se in dig nam con tra o go ver no pes so al; re pu bli ca -
nos, que con si de ram de gra dan te o go ver no mo nár qui co da Ingla ter ra e
da Bél gi ca, exer ci tan do den tro das por te i ras das suas fa zen das, so bre
cen te nas de en tes re ba i xa dos da dig ni da de de pes soa, po der ma i or que o
de um che fe afri ca no nos seus do mí ni os, sem ne nhu ma lei es cri ta que o
re gu le, ne nhu ma opi nião que o fis ca li ze, dis cri ci o ná rio, sus pe i to so, ir res -
pon sá vel: que mais é pre ci so para qua li fi car se gun do uma fra se co nhe ci da,
essa au dá cia com que os nos sos par ti dos as su mem os gran des no mes
que usam – de es te li o na to po lí ti co?

É por isso que o abo li ci o nis mo de sa gre ga des sas or ga ni za -
ções os que as pro cu ram por ca u sa da que les no mes his tó ri cos, se gun do
as suas con vic ções in di vi du a is. To dos os três par ti dos ba se i am as suas
as pi ra ções po lí ti cas so bre um es ta do so ci al cujo ni ve la men to não os afe -
ta; o abo li ci o nis mo, pelo con trá rio, co me ça pelo prin cí pio, e, an tes de
dis cu tir qual o me lhor modo para um povo ser li vre de go ver nar-se a si
mes mo – é essa a ques tão que di vi de os ou tros – tra ta de tor nar li vre a
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esse povo, ater ran do o imen so abis mo que se pa ra as duas cas tas so ci a is
em que ele se ex tre ma.

Nes se sen ti do, o abo li ci o nis mo de ve ria ser a es co la pri má ria
de to dos os par ti dos, o al fa be to da nos sa po lí ti ca, e não o é; por um
cu ri o so ana cro nis mo, hou ve um par ti do re pu bli ca no mu i to an tes de
exis tir uma opi nião abo li ci o nis ta, e daí a prin ci pal ra zão por que essa
po lí ti ca é uma Ba bel na qual nin guém se en ten de. Qual será, po rém, o
re sul ta do da de sa gre ga ção ine vi tá vel? Irão os abo li ci o nis tas, se pa ra dos,
pela sin ce ri da de das suas idéi as de par ti dos, que têm ape nas in te res ses e
am bi ções pes so a is como ra zão de ser; e os prin cí pi os so men te por pre -
tex to, agru pan do-se len ta men te num par ti do co mum, a prin cí pio uni dos 
pela pros cri ção so ci al que es tão so fren do, e de po is pela es pe ran ça da
vi tó ria? Ha ve rá um par ti do abo li ci o nis ta or ga ni za do, com a in tu i ção
com ple ta da sua mis são no pre sen te e no fu tu ro, para pre si dir à trans for -
ma ção do Bra sil es cra vo no Bra sil li vre, e li qui dar a he ran ça da es cra vi dão?

Assim acon te ceu nos Esta dos Uni dos, onde o atu al Par ti do
Re pu bli ca no, ao sur gir na cena po lí ti ca, teve que do mi nar a re be lião,
eman ci par qua tro mi lhões de es cra vos, es ta be le cer de fi ni ti va men te o
novo re gi me da li ber da de e  da igual da de em esta dos que que ri am  for -
mar, nas pra i as do gol fo do Mé xi co, a ma i or po tên cia es cra vo cra ta do
mun do. É na tu ral que isso acon te ça no Bra sil;  é mais pos sí vel tam bém
que – em vez de fun dir-se num só par ti do por ca u sa de gran des di ver -
gên ci as in ter nas en tre li be ra is, con ser va do res e re pu bli ca nos – o abo li ci o -
nis mo ve nha a tra ba lhar os três par ti dos de for ma a cin di-los sem pre
que seja pre ci so – como o foi em 1871 para a pas sa gem da lei Rio Bran -
co – re u nir os ele men tos pro gres sis tas de cada um numa co o pe ra ção de -
sin te res sa da e tran si tó ria, numa ali an ça po lí ti ca li mi ta da a cer to fim; ou
que ve nha mes mo a de com por, e re cons ti tu ir di ver sa men te os par ti dos
exis ten tes, sem, to da via, for mar um par ti do úni co e ho mo gê neo.

O ad ven to do abo li ci o nis mo co in ci diu com a ele i ção di re ta, e
so bre tu do com a apa ri ção de uma for ça, a qual se está so li di fi can do em
tor no da im pren sa – cuja ba ra te za e dis tri bu i ção por to das as clas ses é
um fa tor im por tan te na his tó ria da de mo cra ti za ção do país –, for ça que
é a opi nião pú bli ca. To dos es ses ele men tos de vem ser to ma dos em con -
si de ra ção quan do se quer sa ber como o abo li ci o nis mo há de, por fim,
cons ti tu ir-se.
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Nes te li vro, en tre tan to, a ex pres são par ti do abo li ci o nis ta sig ni fi -
ca rá, tão-so men te, o mo vi men to abo li ci o nis ta, a cor ren te de opi nião que 
se está de sen vol ven do do Nor te ao Sul. É cla ro que há no gru po de pes -
so as que têm ma ni fes ta do von ta de de ade rir àque le mo vi men to mais do
que o em brião de um par ti do. Caso ama nhã, por qual quer cir cuns tân cia, 
se or ga ni zas se um ga bi ne te abo li ci o nis ta, se o que cons ti tui um par ti do
são pre ten den tes a po si ções ou hon ras po lí ti cas, as pi ran tes a lu ga res
re mu ne ra dos, cli en tes de mi nis tros, ca u da tá ri os do go ver no – aque le
nú cleo só li do te ria uma ca u da ad ven tí cia tão gran de pelo me nos como a 
dos par ti dos ofi ci a is.

Bas ta con si de rar que, quan to mais se fra ci o nam es ses par ti dos 
no go ver no, mais lhes cres ce o sé qui to. O po der é in fe liz men te en tre
nós – e esse é um dos efe i tos mais in con tes tá ve is do ser vi lis mo que a
es cra vi dão de i xa após si – a re gião das ge ra ções es pon tâ ne as. Qu al quer
ramo, por mais mur cho e seco, de i xa do uma no i te ao alen to des sa at mos -
fe ra pri vi le gi a da, apa re ce na ma nhã se guin te co ber to de fo lhas. Não há
como ne gar o in flu xo des se fiat: é toda a nos sa his tó ria. “O Po der é o
Po der”, foi uma fra se que re su miu a sa be do ria da ex pe riên cia de to dos
os nos sos ho mens pú bli cos, e so bre a qual as sen tam to dos os seus cál -
cu los. Ne nhu ma opi nião re mo ta men te dis tan te do go ver no pode os ten -
tar o pes so al nu me ro so dos dois par ti dos que se al ter nam no exer cí cio
do pa tro na do e na guar da do co fre das gra ças, dis tri bu em em pre sas e fa -
vo res, e por isso têm em torno de si, ou às suas or dens e sob seu man do 
– num país que a es cra vi dão em po bre ceu e car co meu –, to dos os ele -
men tos de pen den tes e ne ces si ta dos da po pu la ção. Isso mes mo ca rac te ri za 
a di fe ren ça en tre o abo li ci o nis mo e os dois par ti dos cons ti tu ci o na is: o
po der des tes é, pra ti ca men te, o po der da es cra vi dão toda, como ins ti tu i -
ção pri va da e como ins ti tu i ção po lí ti ca; o da que le é o po der tão-so men te 
das for ças que co me çam a re be lar-se con tra se me lhan te mo no pó lio – da 
ter ra, do ca pi tal e do tra ba lho – que faz da es cra vi dão um es ta do no
Esta do, cem ve zes mais for te do que a pró pria na ção.
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III
O man da to da raça ne gra

“Se a in te li gên cia na ti va e a in de pen dên cia dos bre tões não
con se guem so bre vi ver no cli ma in sa lu bre e ad ver so da es cra vi dão
pes so al, como se po de ria es pe rar que os po bres afri ca nos, sem o
apo io de ne nhum sen ti men to de dig ni da de pes so al ou de di re i tos
ci vis, não ce des sem às in fluên ci as ma lig nas, a que há tan to tem po
es tão su je i tos e não fi cas sem de pri mi dos mes mo aba i xo do ní vel da 
es pé cie hu ma na?” 

Wil li am Wil ber for ce

O  MANDATO ABOLICIONISTA  é uma du pla de le ga ção, in -
cons ci en te da par te dos que a fa zem, mas, em am bos os ca sos, in ter pre -
ta da pe los que a ace i tam como um man da to a que não se pode re nun ci ar. 
Nes se sen ti do, deve-se di zer que o abo li ci o nis ta é o ad vo ga do gra tu i to
de duas clas ses so ci a is que, de ou tra for ma, não te ri am me i os de re i vin -
di car os seus di re i tos, nem cons ciên cia de les. Essas clas ses são: os es cra -
vos e os in gê nu os. Os mo ti vos pe los qua is essa pro cu ra ção tá ci ta im -
põe-nos uma obri ga ção ir re nun ciá vel não são pu ra men te – para mu i tos
não são mes mo prin ci pal men te – mo ti vos de hu ma ni da de, com pa i xão e
de fe sa ge ne ro sa do fra co e do opri mi do.



Em ou tros pa í ses, a pro pa gan da da eman ci pa ção foi um mo -
vi men to re li gi o so, pre ga do do púl pi to, sus ten ta do com fer vor pe las di fe -
ren tes igre jas e co mu nhões re li gi o sas. Entre nós, o mo vi men to abo li ci o -
nis ta nada deve, in fe liz men te, à Igre ja do Esta do; pelo con trá rio, a pos se 
de ho mens e mu lhe res pe los con ven tos e por todo o cle ro se cu lar des -
mo ra li zou in te i ra men te o sen ti men to re li gi o so de se nho res e es cra vos.
No sa cer do te, es tes não viam se não um ho mem que os po dia com prar,
e aque les a úl ti ma pes soa que se lem bra ria de acu sá-los. A de ser ção, pelo 
nos so cle ro, do pos to que o Evan ge lho lhe mar cou foi a mais ver go nho -
sa pos sí vel: nin guém o viu to mar a par te dos es cra vos, fa zer uso da re li -
gião para su a vi zar-lhes o ca ti ve i ro, e para di zer a ver da de mo ral aos se -
nho res. Ne nhum pa dre ten tou, nun ca, im pe dir um le i lão de es cra vos,
nem con de nou o re gi me re li gi o so das sen za las. A Igre ja ca tó li ca, ape sar
do seu imen so po de rio em um país ain da em gran de par te fa na ti za do
por ela, nun ca ele vou no Bra sil a voz em fa vor da eman ci pa ção.

Se o que dá for ça ao abo li ci o nis mo não é prin ci pal men te o
sen ti men to re li gi o so, o qual não é a ala van ca de pro gres so que po de ria
ser, por ter sido des na tu ra do pelo pró prio cle ro, tam bém não é o es pí ri -
to de ca ri da de ou fi lan tro pia. A guer ra con tra a es cra vi dão foi, na Ingla -
ter ra, um mo vi men to re li gi o so e fi lan tró pi co, de ter mi na do por sen ti -
men tos que nada ti nham de po lí ti co, se não no sen ti do em que se pode
cha mar po lí ti ca à mo ral so ci al do Evan ge lho. No Bra sil, po rém, o abo li -
ci o nis mo é an tes de tudo um mo vi men to po lí ti co, para o qual, sem dú -
vi da, po de ro sa men te con cor re o in te res se pe los es cra vos e a com pa i xão
pela sua sor te, mas que nas ce de um pen sa men to di ver so: o de re cons -
tru ir o Bra sil so bre o tra ba lho li vre e a união das ra ças na li ber da de.

Nos ou tros pa í ses, o abo li ci o nis mo não ti nha esse ca rá ter de
re for ma po lí ti ca pri mor di al, por que não se que ria a raça ne gra para ele -
men to per ma nen te de po pu la ção, nem como par te ho mo gê nea da so ci e -
da de. O ne gro, li ber ta do, fi ca ria nas co lô ni as, não se ria nun ca um fa tor
ele i to ral na pró pria Ingla ter ra, ou Fran ça. Nos Esta dos Uni dos, os acon -
te ci men tos mar cha ram com tan ta ra pi dez e de se nha ram-se por tal for -
ma, que o Con gres so se viu for ça do a fa zer dos an ti gos es cra vos do Sul, 
de um dia para o ou tro, ci da dãos ame ri ca nos, com os mes mos di re i tos
que os de ma is; mas esse foi um dos re sul ta dos im pre vis tos da guer ra. A
abo li ção não ti nha, até o mo men to da emen da cons ti tu ci o nal, tão am plo 
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sen ti do, e nin guém so nha ra para o ne gro ao mes mo tem po a al for ria e o 
voto.

No Bra sil, a ques tão não é, como nas co lô ni as eu ro péi as, um
mo vi men to de ge ne ro si da de em fa vor de uma clas se de ho mens ví ti mas
de uma opres são in jus ta a gran de dis tân cia das nos sas pra i as. A raça ne -
gra não é, tam pou co, para nós, uma raça in fe ri or, alhe ia à co mu nhão ou
iso la da des ta, e cujo bem-es tar nos afe te como o de qual quer tri bo in dí -
ge na mal tra ta da pe los in va so res eu ro pe us. Para nós, a raça ne gra é um
ele men to de con si de rá vel im por tân cia na ci o nal, es tre i ta men te li ga da por 
in fi ni tas re la ções or gâ ni cas à nos sa cons ti tu i ção, par te in te gran te do
povo bra si le i ro. Por ou tro lado, a eman ci pa ção não sig ni fi ca tão-so men -
te o ter mo da in jus ti ça de que o es cra vo é már tir, mas tam bém a eli mi -
na ção si mul tâ nea dos dois ti pos con trá ri os, e no fun do os mes mos: o
es cra vo e o se nhor.

É esse pon to de vis ta, da im por tân cia fun da men tal da eman -
ci pa ção, que nos faz sub-ro gar-nos nos di re i tos de que os es cra vos e os
seus fi lhos – cha ma dos in gê nu os por uma apli ca ção res tri ta da pa la vra, a 
qual mos tra bem o va lor das fic ções que con tras tam com a re a li da de –
não po dem ter cons ciên cia, ou, ten do-a, não po dem re cla mar, pela mor te
ci vil a que es tão su je i tos. Ace i ta mos esse man da to como ho mens po lí ti -
cos, por mo ti vos po lí ti cos, e as sim re pre sen ta mos os es cra vos e os in gê -
nu os na qua li da de de bra si le i ros que jul gam o seu tí tu lo de ci da dão
di mi nu í do en quan to hou ver bra si le i ros es cra vos, isto é, no in te res se de
todo o país e no nos so pró prio in te res se.

Quem pode di zer que a raça ne gra não tem di re i to de pro tes -
tar pe ran te o mun do e pe ran te a his tó ria con tra o pro ce di men to do Bra -
sil? A esse di re i to de acu sa ção, en tre tan to, ela pró pria re nun ci ou; ela não 
ape la para o mun do, mas tão-so men te para a ge ne ro si da de do país que a 
es cra vi dão lhe deu por pá tria. Não é já tem po que os bra si le i ros pres tem 
ou vi dos a esse ape lo?

Em pri me i ro lu gar, a par te da po pu la ção na ci o nal que des cen -
de de es cra vos é, pelo me nos, tão nu me ro sa como a par te que des cen de
ex clu si va men te de se nho res; a raça ne gra nos deu um povo. Em se gun do
lu gar, o que exis te até hoje so bre o vas to ter ri tó rio que se cha ma Bra sil
foi le van ta do ou cul ti va do por aque la raça; ela cons tru iu o nos so país.
Há tre zen tos anos que o afri ca no tem sido o prin ci pal ins tru men to
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da ocu pa ção e da ma nu ten ção do nos so ter ri tó rio pelo eu ro peu, e que
os seus des cen den tes se mis tu ram com o nos so povo. Onde ele não
che gou ain da, o país apre sen ta o as pec to com que sur pre en deu aos seus
pri me i ros des co bri do res. Tudo o que sig ni fi ca luta do ho mem com a na -
tu re za, con quis ta do solo para a ha bi ta ção e cul tu ra, es tra das e edi fí ci os,
ca na vi a is e ca fe za is, a casa do se nhor e a sen za la dos es cra vos, igre jas e
es co las, al fân de gas e cor re i os, te lé gra fos e ca mi nhos de fer ro, aca de mi as 
e hos pi ta is, tudo, ab so lu ta men te tudo que exis te no país, como re sul ta do 
do tra ba lho ma nu al, como em pre go de ca pi tal, como acu mu la ção de ri -
que za, não pas sa de uma do a ção gra tu i ta da raça que tra ba lha à que faz
tra ba lhar.

Por es ses sa cri fí ci os sem nú me ro, por es ses so fri men tos, cuja
ter rí vel con ca te na ção com o pro gres so len to do país faz da his tó ria do
Bra sil um dos mais tris tes epi só di os do po vo a men to da Amé ri ca, a raça
ne gra fun dou, para ou tros, uma pá tria que ela pode, com mu i to mais di -
re i to, cha mar sua. Su pri ma-se men tal men te essa raça e o seu tra ba lho, e
o Bra sil não será, na sua ma i or par te, se não um ter ri tó rio de ser to, quan -
do mu i to um se gun do Pa ra guai, gua ra ni e je su í ti co.

Nes sas con di ções, é tem po de re nun ci ar mos ao usu fru to dos
úl ti mos re pre sen tan tes des sa raça in fe liz. Vas con ce los, ao di zer que a
nos sa ci vi li za ção vi e ra da cos ta da Áfri ca, pôs pa ten te, sem o que rer, o
cri me do nos so país es cra vi zan do os pró pri os que o ci vi li za ram. Já vi mos
com que im por tan te con tin gen te essa raça con cor reu para a for ma ção do
nos so povo. A es cra vi dão mo der na re pou sa so bre uma base di ver sa da
es cra vi dão an ti ga: a cor pre ta. Nin guém pen sa em re du zir ho mens bran -
cos ao ca ti ve i ro: para este fi ca ram re ser va dos tão-so men te os ne gros.
Nós não so mos um povo ex clu si va men te bran co, e não de ve mos por -
tan to ad mi tir essa mal di ção da cor; pelo con trá rio, de ve mos tudo fa zer
por es que cê-la.

A es cra vi dão, por fe li ci da de nos sa, não aze dou nun ca a alma
do es cra vo con tra o se nhor – fa lan do co le ti va men te – nem cri ou en tre
as duas ra ças o ódio re cí pro co que exis te na tu ral men te en tre opres so res
e opri mi dos. Por esse mo ti vo, o con ta to en tre elas foi sem pre isen to de
as pe re zas, fora da es cra vi dão, e o ho mem de cor achou to das as ave ni -
das aber tas di an te de si. Os de ba tes da úl ti ma le gis la tu ra, e o modo li be -
ral pelo qual o Se na do as sen tiu à ele gi bi li da de dos li ber tos, isto é, ao
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apa ga men to do úl ti mo ves tí gio de de si gual da de da con di ção an te ri or,
mos tram que a cor no Bra sil não é, como nos Esta dos Uni dos, um pre -
con ce i to so ci al con tra cuja obs ti na ção pou co pode o ca rá ter, o ta len to e
o mé ri to de quem in cor re nele. Essa boa in te li gên cia em que vi vem os
ele men tos, de ori gem di fe ren te, da nos sa na ci o na li da de é um in te res se
pú bli co de pri me i ra or dem para nós.

Ouvi con tar que, es tan do Antô nio Car los a pon to de ex pi rar,
um in di ví duo se apre sen ta ra na casa onde se fi na va o gran de ora dor ins -
tan do por vê-lo. Ha via or dem de não ad mi tir pes so as es tra nhas no quar -
to do mo ri bun do, e o ami go en car re ga do de exe cu tá-la teve que re cu sar
ao vi si tan te esse fa vor – que ele im plo ra va com lá gri mas nos olhos – de
con tem plar an tes da mor te o úl ti mo dos Andra das. Por fim, no tan do a
in sis tên cia de ses pe ra da do des co nhe ci do, per gun tou-lhe o ami go que es ta va 
de guar da: “Mas por que o se nhor quer tan to ver o Sr. Antô nio Car los?”
“Por que que ro vê-lo?”, res pon deu ele numa ex plo são de dor, “Não vê a 
mi nha cor! Pois se não fos sem os Andra das, que éra mos nós no Bra sil?
Fo ram eles que nos de ram esta pá tria!”

Sim, fo ram eles que de ram uma pá tria aos ho mens de cor li -
vres, mas essa pá tria, é pre ci so que nós a es ten da mos, por nos sa vez, aos 
que não o são. Só as sim po der-se-á di zer que o Bra sil é uma na ção de -
ma si a do al ti va para con sen tir que se jam es cra vos bra si le i ros de nas ci -
men to, e ge ne ro sa bas tan te para não con sen tir que o se jam afri ca nos, só 
por per ten ce rem uns e ou tros à raça que fez do Bra sil o que ele é.
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IV
Ca rá ter do mo vi men to abo li ci o nis ta

“Não é por ação di re ta e pes so al so bre o es pí ri to do es cra vo
que lhe po de mos fa zer al gum bem. É com os li vres que nos de ve -
mos en ten der; é com es tes que de ve mos ple i te ar a ca u sa da que le. A
lei eter na obri ga-nos a to mar a par te do opri mi do, e essa lei tor na-se
mu i to mais obri ga t ó ria des de que nós lhe pro i bi mos le van tar o bra ço
em de fe sa pró pria.”

W. Chan ning

ESTAS PALAVRAS de Chan ning mos tram, ao mes mo tem -
po, a na tu re za e as di fi cul da des de uma cam pa nha abo li ci o nis ta, onde
quer que seja tra va da. É uma luta que tem, como teve sem pre em toda a 
par te, dois gran des em ba ra ços: o pri me i ro, o es ta rem as pes so as que
que re mos sal var nas mãos dos ad ver sá ri os, como re féns; o se gun do, o
se acha rem os se nho res, pra ti ca men te, à mer cê dos es cra vos. Por isso
tam bém os abo li ci o nis tas, que que rem con ci li ar to das as clas ses, e não
in dis por umas con tra as ou tras; que não pe dem a eman ci pa ção no in te -
res se tão-so men te do es cra vo, mas do pró prio se nhor, e da so ci e da de
toda; não po dem que rer ins ti lar no co ra ção do opri mi do um ódio que



ele não sen te, e mu i to me nos fa zer ape lo a pa i xões que não ser vem para 
fer men to de uma ca u sa, que não se re su me na re a bi li ta ção da raça ne gra, 
mas que é equi va len te, como vi mos, à re cons ti tu i ção com ple ta do país.

A pro pa gan da abo li ci o nis ta, com efe i to, não se di ri ge aos es -
cra vos. Se ria uma co var dia, inep ta e cri mi no sa, e, além dis so, um su i cí dio 
po lí ti co para o par ti do abo li ci o nis ta, in ci tar à in sur re i ção, ou ao cri me,
ho mens sem de fe sa, e que a lei de Lynch, ou a jus ti ça pú bli ca, ime di a ta -
men te ha ve ria de es ma gar. Co var dia, por que se ria ex por ou tros a pe ri -
gos que o pro vo ca dor não cor re ria com eles; inép cia, por que to dos os
fa tos des sa na tu re za da ri am como úni co re sul ta do para o es cra vo a agra -
va ção do seu ca ti ve i ro; cri me, por que se ria fa zer os ino cen tes so fre rem
pe los cul pa dos, além da cum pli ci da de que cabe ao que in duz ou trem a
co me ter um cri me; su i cí dio po lí ti co, por que a na ção in te i ra – ven do uma 
clas se, e essa a mais in flu en te e po de ro sa do Esta do, ex pos ta à vin di ta
bár ba ra e sel va gem de uma po pu la ção man ti da até hoje ao ní vel dos ani -
ma is e cu jas pa i xões, que bra do o fre io do medo, não co nhe ce ri am li mi -
tes no modo de sa tis fa zer-se – pen sa ria que a ne ces si da de ur gen te era
sal var a so ci e da de a todo o cus to por um exem plo tre men do, e este se ria 
o si nal de mor te do abo li ci o nis mo de Wil ber for ce, La mar ti ne, e Gar ri son,
que é o nos so, e do co me ço do abo li ci o nis mo de Ca ti li na ou de Espár ta co,
ou de John Brown.

A es cra vi dão não há de ser su pri mi da no Bra sil por uma guer -
ra ser vil, mu i to me nos por in sur re i ções ou aten ta dos lo ca is. Não deve
sê-lo, tam pou co, por uma guer ra ci vil, como o foi nos Esta dos Uni dos.
Ela po de ria de sa pa re cer, tal vez, de po is de uma re vo lu ção, como acon te -
ceu na Fran ça, sen do essa re vo lu ção obra ex clu si va da po pu la ção li vre;
mas tal pos si bi li da de não en tra nos cál cu los de ne nhum abo li ci o nis ta.
Não é, igual men te, pro vá vel que se me lhan te re for ma seja fe i ta por um
de cre to ma jes tá ti co da Co roa, como o foi na Rús sia, nem por um ato de 
in te i ra ini ci a ti va e res pon sa bi li da de do go ver no cen tral, como foi, nos
Esta dos Uni dos, a pro cla ma ção de Lin coln.

A eman ci pa ção há de ser fe i ta, en tre nós, por uma lei que te -
nha os re qui si tos, ex ter nos e in ter nos, de to das as ou tras. É, as sim, no
Par la men to e não em fa zen das ou qui lom bos do in te ri or, nem nas ruas e 
pra ças das ci da des, que se há de ga nhar, ou per der, a ca u sa da li ber da de.
Em se me lhan te luta, a vi o lên cia, o cri me, o de sen ca de a men to de ódi os
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aca len ta dos, só pode ser pre ju di ci al ao lado que tem por si o di re i to, a
jus ti ça, a pro cu ra ção dos opri mi dos e os vo tos da hu ma ni da de toda.

A es cra vi dão é um es ta do vi o len to de com pres são da na tu re -
za hu ma na no qual não pode de i xar de ha ver, de vez em quan do, uma
for te ex plo são. Não te mos es ta tís ti ca dos cri mes agrá ri os, mas pode-se
di zer que a es cra vi dão con ti nu a men te ex põe o se nhor ou os seus agen -
tes, e ten ta o es cra vo à prá ti ca de cri mes de ma i or ou me nor gra vi da de.
Entre tan to, o nú me ro de es cra vos que saem do ca ti ve i ro pelo su i cí dio
deve apro xi mar-se do nú me ro dos que se vin gam do des ti no da sua raça 
na pes soa que mais os ator men ta, de or di ná rio, o fe i tor. A vida, do ber -
ço ao tú mu lo, li te ral men te, de ba i xo do chi co te é uma cons tan te pro vo -
ca ção di ri gi da ao ani mal hu ma no, e à qual cada um de nós pre fe ri ria, mil 
ve zes, a mor te. Quem pode, as sim, con de nar o su i cí dio do es cra vo
como co var dia ou de ser ção? O abo li ci o nis mo, exa ta men te por que a cri -
mi na li da de en tre os es cra vos re sul ta da per pe tu i da de da sua con di ção,
con cor re para di mi nuí-la, dan do uma es pe ran ça à ví ti ma.

Um mem bro do nos so Par la men to, o Sr. Fer re i ra Vi a na, la -
vrou na ses são pas sa da a sua pre sen ça con de na tó ria da pro pa gan da abo -
li ci o nis ta, di zen do que era per ver so quem fa zia nas cer no co ra ção do in -
fe liz uma es pe ran ça que não po dia ser re a li za da.

Essa fra se con de na por per ver sos to dos os que têm le van ta do 
no co ra ção dos opri mi dos, du ran te a vida da hu ma ni da de, es pe ran ças ir -
re a li zá ve is. Re ve ja bem o ilus tre ora dor a lis ta dos que as sim pros cre ve e 
nela há de achar os fun da do res de to das as re li giões – e, se essa clas se
não lhe pa re ce res pe i tá vel, os vul tos do ca to li cis mo – os már ti res de to -
das as idéi as, to das as mi no ri as es ma ga das, os ven ci dos das gran des ca u -
sas. Para ele, pre ga dor le i go da re li gião ca tó li ca, per ver so não é quem
opri me, vi o la o di re i to, pros ti tui o Evan ge lho, ul tra ja a pá tria, di mi nui a
hu ma ni da de: mas sim o que diz ao opri mi do, nes se caso o es cra vo:

Não de sa ni mes, o teu ca ti ve i ro não há de ser per pé tuo,
o di re i to há de ven cer a for ça, a na tu re za hu ma na há de re a -
gir, em teu fa vor, nos pró pri os que a mu ti lam em ti; a pá tria 
há de alar gar as suas fron te i ras mo ra is até te abran ger.

Este, sim, é per ver so, cha mas se ele, em vez de André Re bou -
ças, Jo a quim Ser ra, Fer re i ra de Me ne ses, Luís Gama, ou ou tro qual quer
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nome de abo li ci o nis ta bra si le i ro, Gran vil le Shar pe, Bux ton, Whit ti er, ou
Long fel low.

Qu an do mes mo essa es pe ran ça nos pa re ces se ir re a li zá vel não
se ria per ver si da de fa zer pe ne trar no cár ce re do es cra vo, onde re i na no i te 
per pé tua, um raio de luz, que o aju das se a ser bom e a vi ver. Mas a es pe -
ran ça não nos pa re ce ir re a li zá vel, gra ças a Deus, e nós não a afa ga mos
só pelo es cra vo, afa ga mo-la por nós mes mos tam bém, por que o mes mo
dia que der a li ber da de àque le – e esse so men te – há de dar-nos uma
dig ni da de, que hoje não o é – a de ci da dão bra si le i ro.

Como se pode, de boa-fé, ale gar que é so ci al men te pe ri go so
esse sen ti men to que nos faz re cla mar a ado ção das fa mí li as mais do que
ple béi as, para as qua is a lei achou que bas ta va o con tu ber ni um; ex pa tri ar-nos
mo ral men te, quer es te ja mos fora, quer den tro do país, por que tra ça mos
as fron te i ras da na ci o na li da de além da lei es cri ta, de for ma a com pre en der 
esse povo que não é nem es tran ge i ro nem na ci o nal e, pe ran te o Di re i to
das gen tes, não tem pá tria? Que cri me se ria pe ran te um tri bu nal do qual
Je sus Cris to e São Fran cis co de Assis fos sem os ju í zes, esse de con fun -
dir mos as nos sas as pi ra ções com as de quan tos, ten do nas ci do bra si le i -
ros, não fa zem par te da co mu nhão, mas per ten cem a ela, como qual quer 
ou tra pro pri e da de, e es tão ins cri tos, não nos alis ta men tos ele i to ra is, mas 
na ma trí cu la das co i sas so bre as qua is o Esta do co bra im pos tos?

Os es cra vos, em ge ral, não sa bem ler, não pre ci sam, po rém,
so le trar a pa la vra li ber da de para sen tir a du re za da sua con di ção. A
cons ciên cia ne les pode es tar ador me ci da, o co ra ção re sig na do, a es pe -
ran ça mor ta: eles po dem be i jar com re co nhe ci men to os fer ros que
lhes aper tam os pul sos; exal tar-se, na sua tris te e to can te de gra da ção,
com a po si ção, a for tu na, o luxo do seu se nhor; re cu sar a al for ria que
este lhes ofe re ça, para não te rem que se se pa rar da casa onde fo ram
cri as; cha mar-se, quan do li ber tos, pelo nome de seus pa tro nos; es que -
cer-se de si mes mos como o as ce ta, para vi ve rem na ado ra ção do deus
que cri a ram, pron tos a sa cri fi car-lhe tudo. Que pro va isso se não que a
es cra vi dão, em cer tos ca sos iso la dos e do més ti cos, con se gue cri ar um
tipo he rói co de ab ne ga ção e de sin te res se, e esse não o se nhor, mas o
es cra vo?

Pois bem, como pode o abo li ci o nis mo que, em toda a sua
vas ta par te in cons ci en te, não é uma re no va ção so ci al, mas uma ex plo são 
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de sim pa tia e de in te res se pela sor te do es cra vo, aze dar a alma des te,
quan do tre zen tos anos de es cra vi dão não o con se gui ram? Por que há de 
a es pe ran ça pro vo car tra gé di as como o de ses pe ro não teve que re gis -
trar? Por que hoje, que a sua ca u sa está afe ta ao tri bu nal da cons ciên cia
pú bli ca, por ad vo ga dos que se iden ti fi ca ram com ela e, para a de fen de -
rem como ela o exi ge, pra ti ca men te tro ca ram as rou pas do ci da dão pe las 
do hi lo ta, hão de com pre en der essa de fe sa, fa zen do o que nun ca fi ze -
ram quan do não acha vam em todo o país se não es pec ta do res in di fe ren -
tes ao seu su plí cio?

Isso, por cer to, não é na tu ral, e, se tal por ven tu ra acon te ces se, 
a ex pli ca ção ver da de i ra se ria: não que es ses fa tos fo ram o re sul ta do da
dis se mi na ção das idéi as abo li ci o nis tas pelo país; mas sim que, fe cha dos
nos la ti fún di os, os es cra vos nem ti nham cons ciên cia de que a sua sor te
es ta va pre o cu pan do a na ção toda, de que o seu ca ti ve i ro to ca ra por fim
o co ra ção do povo, e ha via para eles uma es pe ran ça, ain da que re mo ta,
de li ber da de. Qu an to mais cres cer a obra do abo li ci o nis mo, mais se dis -
si pa rão os re ce i os de uma guer ra ser vil, de in sur re i ções e aten ta dos.

A pro pa gan da abo li ci o nis ta é di ri gi da con tra uma ins ti tu i ção e 
não con tra pes so as. Não ata ca mos os pro pri e tá ri os como in di ví du os,
ata ca mos o do mí nio que exer cem e o es ta do de atra so em que a ins ti tu i -
ção que re pre sen tam man tém o país todo. As se guin tes pa la vras do
Ma ni fes to da so ci e da de bra si le i ra con tra a es cra vi dão ex pres sam todo o pen sa -
men to abo li ci o nis ta:

O fu tu ro dos es cra vos de pen de, em gran de par te, dos
seus se nho res; a nos sa pro pa gan da não pode, por con se -
qüên cia, ten der a cri ar en tre se nho res e es cra vos se não sen -
ti men tos de be ne vo lên cia e so li da ri e da de. Os que, por mo -
ti vo dela, su je i ta rem os seus es cra vos a tra tos pi o res, são
ho mens que têm em si mes mos a pos si bi li da de de se rem
bár ba ros e não têm a de se rem jus tos.

Nes te caso, devo eu acres cen tar, não se te ria pro va do a per -
ver si da de da pro pa gan da, mas só a im po tên cia da lei para pro te ger os
es cra vos, e os ex tre mos des co nhe ci dos de cru el da de a que a es cra vi dão
pode che gar, como todo o po der que não é li mi ta do por ne nhum ou tro
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e não sabe con ter a si pró prio. Em ou tras pa la vras, ter-se-ia jus ti fi ca do o 
abo li ci o nis mo do modo mais com ple to pos sí vel.

A não ser essa con tin gên cia, cuja res pon sa bi li da de não po de -
ria em caso al gum ca ber-nos, a cam pa nha abo li ci o nis ta só há de con cor -
rer, pe los be ne fí ci os que es pa lhar en tre os es cra vos, para im pe dir e di mi -
nu ir os cri mes de que a es cra vi dão sem pre foi ca u sa, e que tan to avul ta -
ram – quan do não exis tia ain da par ti do abo li ci o nis ta e as por tas do Bra -
sil es ta vam aber tas ao trá fi co de afri ca nos – que mo ti va ram a lei de
se gu ran ça de 10 de ju nho de 1835. Não é aos es cra vos que fa la mos, é
aos li vres: em re la ção àque les fi ze mos nos sa di vi sa das pa la vras de sir
Wal ter Scott: “Não acor de is o es cra vo que dor me, ele so nha tal vez que é 
li vre.”
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V
 “A ca u sa já está ven ci da”

“Trin ta anos de es cra vi dão com as suas de gra da ções, os seus
cas ti gos cor po ra is, as suas ven das de ho mens, mu lhe res e cri an ças,
como ani ma is do més ti cos e co i sas, im pos tos a um mi lhão e meio
de cri a tu ras hu ma nas, é um pra zo de ma si a do lon go para que os
ami gos da hu ma ni da de o ace i tem re sig na dos.”

Vic tor Scho el cher

“A CAUSA QUE VÓS, abo li ci o nis tas, ad vo ga is”, di -
zem-nos to dos os dias, não só os que nos in sul tam, mas tam bém os que
sim pa ti zam co nos co, “é uma ca u sa ven ci da, há mu i to tem po, na cons -
ciên cia pú bli ca.” Tan to quan to esta pro po si ção tem al can ce prá ti co, sig ni -
fi ca isto: “O país já de ci diu, po de is es tar des can sa dos, os es cra vos se rão
to dos pos tos em li ber da de; não há, por tan to, ne ces si da de al gu ma de um
par ti do abo li ci o nis ta para pro mo ver os in te res ses da que les en je i ta dos que
a na ção toda per fi lhou.” Mas, quem diz isso tem um úni co fim – de sar -
mar os de fen so res dos es cra vos para que o pre ço des ses não di mi nua pela 
in cer te za da lon ga pos se que a lei atu al pro me te ao se nhor, e con se guir
que a es cra vi dão de sa pa re ça na tu ral men te, gra ças à mor ta li da de pro gres si va 
numa po pu la ção que não pode au men tar. É cla ro que, para quem fala



as sim, os in gê nu os são ho mens li vres, não en chem anu al men te os cla ros
da es cra va tu ra, pelo que não é pre ci so que al guém tome a si a pro te ção
des sas cen te nas de mi lha res de pes so as que são es cra vos so men te até os
vin te e um anos de ida de, isto é, ape nas es cra vos pro vi só ri os. O re pug -
nan te es pe tá cu lo de uma mas sa de fu tu ros ci da dãos cres cen do nas sen za -
las, su je i tos ao mes mo sis te ma de tra ba lho, à mes ma edu ca ção mo ral, ao
mes mo tra ta men to que os es cra vos, não pre o cu pa os nos sos ad ver sá ri os.
Eles não acres cen tam à mas sa dos es cra vos a mas sa dos in gê nu os, quan -
do in ven ta ri am os cré di tos a lon go pra zo da es cra vi dão, nem quan do lhe
ar ro lam os bens exis ten tes: mas para nós a sor te dos in gê nu os é um dos
da dos, como a dos es cra vos, de um só pro ble ma.

Será, en tre tan to, exa to que es te ja ven ci da no es pí ri to pú bli co a
idéia abo li ci o nis ta? Nes te mo men to não in da ga mos os fun da men tos que 
há para se afir mar, como nós afir ma mos, que a ma i o ria do país está co -
nos co sem o po der ma ni fes tar. Qu e re mos tão-so men te sa ber se a ca u sa
do es cra vo está ga nha, ou pelo me nos tão se gu ra quan to à de ci são fi nal,
que pos sa cor rer à re ve lia; se po de mos cru zar os bra ços, com a cer te za
de ver esse mi lhão e meio de en tes hu ma nos emer gir pou co a pou co do
ca ti ve i ro e to mar lu gar ao nos so lado.

Qual é a es pe ran ça de li ber da de fun da da so bre fa tos – não
se tra ta da que pro vém da fé na Pro vi dên cia – que o es cra vo pode ali -
men tar nes te mo men to da nos sa his tó ria? Cada ho mem li vre que se
ima gi ne na que la po si ção e res pon da a esta per gun ta.

Se fos se es cra vo de um bom se nhor, e fos se um bom es cra vo –
ide al que ne nhum ho mem li vre po de ria in te i ra men te re a li zar e que exi ge
uma edu ca ção à par te – te ria sem pre es pe ran ça de al for ria. Mas os bons se -
nho res mu i tas ve zes são po bres e vêem-se obri ga dos a ven der o es cra vo ao 
mau se nhor. Além dis so eles têm fi lhos, de quem não que rem di mi nu ir a
le gí ti ma. Por ou tro lado, se há pro pri e tá ri os que for ram gran de nú me ro de
es cra vos, ou tros há que nun ca as si nam uma car ta de li ber da de. Admi tin -
do-se que o nú me ro das al for ri as vá au men tan do pro gres si va men te – o que 
já é um re sul ta do in con tes tá vel do abo li ci o nis mo, que tem for ma do em
pou co tem po uma opi nião pú bli ca in te res sa da, vi gi lan te, pron ta a ga lar do ar
e le var em con ta tais atos de cons ciên cia – ain da as sim quan tos es cra vos,
pro por ci o nal men te à mas sa to tal, são li ber ta dos e quan tos mor rem a cada
ano? A al for ria como do a ção é uma es pe ran ça que todo es cra vo pode ter,
mas que re la ti va men te é a sor te de mu i to pou cos. Nes sa lo te ria qua se to dos 
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os bi lhe tes saem bran cos; a pro ba bi li da de é vaga de ma is para ser vir de base 
só li da a qual quer cál cu lo de vida e de fu tu ro. A ge ne ra li da de dos nos sos es -
cra vos mor re no ca ti ve i ro; os li ber tos sem pre fo ram ex ce ções.

Po nha-se de lado essa es pe ran ça de que o se nhor lhe dê a li -
ber da de, es pe ran ça que não cons ti tui um di re i to; que por ta há na lei para o
es cra vo sair do ca ti ve i ro? A lei de 28 de se tem bro de 1871 abriu-lhe, mas
não lhe fa ci li tou, dois ca mi nhos: o do res ga te for ça do pelo pe cú lio, e o do
sor te io anu al. O pri me i ro, in fe liz men te, pelo apa re lho im per fe i to e des fi gu -
ra do por aten ções par ti cu la res que exer ci ta essa im por tan te fun ção da lei
Rio Bran co, está em uso nas ci da des, não nas fa zen das: ser ve para os es cra -
vos ur ba nos, não para os ru ra is. Assim mes mo essa aber ta da ria sa í da a
gran de por ção de es cra vos, se a es cra vi dão não hou ves se atro fi a do en tre
nós o es pí ri to de ini ci a ti va, e a con fi an ça em con tra tos de tra ba lho. Bas ta
esta pro va: que um es cra vo não acha um ca pi tal su fi ci en te para li ber tar-se
me di an te a lo ca ção dos seus ser vi ços, para mos trar o que é a es cra vi dão
como sis te ma so ci al e eco nô mi co.1 Qu an to ao fun do de eman ci pa ção do
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1 Esse fato mos tra tam bém como a es cra vi dão é a usu ra da pior es pé cie, a usu ra de
Shylock exi gin do cada onça de car ne hi po te ca da no seu tí tu lo de dí vi da. Com efe i to,
des de que o es cra vo pode, em qual quer tem po que te nha o seu pre ço em di nhe i ro, de -
po si tá-lo e re que rer a sua li ber da de, cada es cra vo re pre sen ta ape nas uma dí vi da para
com o se nhor, que ele não pode pa gar e à qual ser ve de pe nhor. É as sim um es cra vo da 
dí vi da. Aqui en tra a usu ra do modo mais ex tra or di ná rio e que re cla ma ria o fer ro em
bra sa de um Sha kes pe a re para ser pu ni da como me re ce.
O es cra vo de um ano, quan do pas sou a lei (1871), po dia ser res ga ta do pela mãe
por um pre ço in sig ni fi can te; como ela, po rém, não ti nha esse di nhe i ro, a cria não
foi li ber ta da e é hoje um mo le que (o tris te vo ca bu lá rio da es cra vi dão usa do em nos sa
épo ca, e que é a ver go nha da nos sa lín gua, há de re du zir de mu i to no fu tu ro as pre ten -
sões li be ra is da atu al so ci e da de bra si le i ra), de tre ze anos, va len do mu i to mais; em pou co 
tem po será um pre to de do bra do va lor. Quer isso di zer que a dí vi da do es cra vo para
com o se nhor qua dru pli cou e mais ain da, por que ele não teve me i os de pagá-la quan do
era me ni no. To me mos um es cra vo moço, for te e pren da do (na es cra vi dão quan to mais
vale fí si ca, in te lec tu al e mo ral men te o ho mem, mais di fí cil lhe é res ga tar-se, por ser
ma i or o seu pre ço. O in te res se do es cra vo é as sim ser es tú pi do, es tro pi a do, in do len te e
in ca paz). Esse es cra vo ti nha vin te e um anos em 1871 e va lia 1:500$. Não re pre sen ta va
ca pi tal al gum em pre ga do, por que era fi lho de uma es cra va, tam bém cria da casa. Su po -
nha mos po rém, que re pre sen tas se esse mes mo ca pi tal e que fora com pra do na que le
ano. Ele era as sim uma le tra de 1:500$ res ga tá vel pelo de ve dor à vis ta, por quan to lhe
bas ta va de po si tar essa quan tia para ser for ro ju di ci al men te. Em 1871, po rém, esse ho -
mem não ti nha pe cú lio al gum, nem achou quem lhe em pres tas se. Du ran te os doze
anos se guin tes viu-se na mes ma si tu a ção pe cu niá ria. O alu guel, no caso de es tar alu ga -
do, o ser vi ço não re mu ne ra do, no caso de ser vir em casa, não lhe de i xa vam so bra al gu -
ma para co me ço de um pe cú lio. Nes ses doze anos o sa lá rio des se ho mem nun ca foi
me nor de 30$00 por mês (ser vin do em casa, pou pa va igual des pe sa ao se nhor), o que
dá um to tal de 4:320$000, des pre za dos os ju ros. De du zi do des sa quan tia o pre ço ori gi -
nal do es cra vo, res tam 2:820$000 que ele pa gou ao se nhor por não ter po di do pa gar-lhe 



Esta do, su je i to, como pon de rou no Se na do o ba rão de Co te gi pe, a ma ni -
pu la ções dos se nho res in te res sa dos, ver-se-á mais lon ge a in sig ni fi can te
por cen ta gem que o sor te io aba te to dos os anos no rol dos es cra vos. Fora
des sas es pe ran ças, fu gi ti vas to das, mas que o abo li ci o nis mo há de con ver ter 
na ma i or par te dos ca sos em re a li da de, que res ta aos es cra vos? Abso lu ta -
men te nada.

De sa pa re ça o abo li ci o nis mo, que é a vi gi lân cia, a sim pa tia, o
in te res se da opi nião pela sor te des ses in fe li zes; fi quem eles en tre gues ao
des ti no que a lei lhes tra çou, e ao po der do se nhor tal qual é, e a mor te
con ti nu a rá a ser, como é hoje, a ma i or das pro ba bi li da des, e a úni ca cer -
te za, que eles têm de sair um dia do ca ti ve i ro.

Isso quan to à du ra ção des te; quan to à sua na tu re za, é hoje o
que foi sem pre. Nas mãos de um bom se nhor, o es cra vo pode ter uma
vida fe liz, como a do ani mal bem tra ta do e pre di le to; nas mãos de um
mau se nhor, ou de uma má se nho ra (a cru el da de das mu lhe res é mu i tas
ve zes mais re quin ta da e per sis ten te que a dos ho mens) não há como
des cre ver a vida de um des ses in fe li zes. Se hou ves se um in qué ri to no
qual to dos os es cra vos pu des sem de por li vre men te, à par te os in di fe ren -
tes à des gra ça alhe ia, os cí ni cos e os tra fi can tes, to dos os bra si le i ros
ha vi am de hor ro ri zar-se ao ver o fun do de bar bá rie que exis te no nos so
país de ba i xo da ca ma da su per fi ci al de ci vi li za ção, onde quer que essa
ca ma da es te ja so bre pos ta à pro pri e da de do ho mem pelo ho mem.

Na es cra vi dão não só quod non pro hi bi tum li ci tum est, como tam -
bém pra ti ca men te nada é pro i bi do. Se cada es cra vo nar ras se a sua vida
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a dí vi da de 1:500$000 em 1871, além de amor ti zar toda a dí vi da sem ne nhum pro ve i to
para si. Se em 1871 al guém lhe hou ves se em pres ta do aque la soma a ju ros de doze por
cen to ao ano para a sua li ber da de, ele a te ria pago in te gral men te, dan do uma lar ga mar -
gem para do en ças e ves tuá rio, em 1880, e es ta ria hoje de sem ba ra ça do. Como não
achou, po rém, esse ban que i ro, con ti nua a pa gar sem pre ju ros de mais de vin te por cen -
to so bre um ca pi tal que não di mi nui nun ca. Fe i to o cál cu lo so bre o ca pi tal todo em pre -
ga do em es cra vos e o juro des se ca pi tal re pre sen ta do pe los sa lá ri os pa gos ou de vi dos
ter-se-á idéia do que é a usu ra da es cra vi dão. É pre ci so não es que cer tam bém que gran -
de par te  dos es cra vos é pro pri e da de gra tu i ta, isto é, do a ção das mães es cra vas aos seus
se nho res. A lei de 28 de se tem bro re du ziu a es cra vi dão a uma dí vi da pig no ra tí cia: os al -
tos ju ros co bra dos so bre essa ca u ção, que é o pró prio de ve dor, fa zem des sa es pe cu la -
ção o mais van ta jo so de to dos os em pre gos de ca pi tal. Esse mes mo Esta do que não se
im por ta com essa on ze na le van ta da so bre a  carne hu ma na e ex tor qui da à pon ta de
aço i te, es te ve mu i to tem po pre o cu pa do em con se guir so bre a sua fi an ça para os pro -
pri e tá ri os ter ri to ri a is, di nhe i ro a sete por cen to ao ano ga ran ti do pela hi po te ca des ses
mes mos es cra vos.



des de a in fân cia – as suas re la ções de fa mí lia, a sua edu ca ção de es pí ri to e 
co ra ção, as ce nas que pre sen ci ou, os cas ti gos que so freu, o tra ta men to
que teve, a re tri bu i ção que de ram ao seu tra ba lho de tan tos anos para au -
men tar a for tu na e o bem-es tar de es tra nhos – que se ria A ca ba na do pai
To más, de Mrs. Be e cher Sto we, ou a Vida de Fre de rick Dou glass ao lado
de al gu mas das nar ra ções que nós te ría mos que es cu tar? Dir-se-á que a
es cra vi dão dá lu gar a abu sos, como to das as ou tras ins ti tu i ções, e com
abu sos não se ar gu men ta. Mas es ses abu sos fa zem par te das de fe sas e exi -
gên ci as da ins ti tu i ção e o fato de se rem ne ces sá ri os à sua exis tên cia bas ta
para con de nar o re gi me. O se nhor que tem pe los seus es cra vos sen ti men -
tos de fa mí lia é uma ex ce ção, como é o se nhor que lhes tem ódio e os
tor tu ra. O ge ral dos se nho res tra ta de ti rar do es cra vo todo o usu fru to
pos sí vel, ex plo ra a es cra vi dão sem aten der par ti cu lar men te a na tu re za
mo ral da pro pri e da de ser vil. Mas, ex ce ção ou re gra, bas ta ser uma re a li da -
de, bas ta ria ser uma hi pó te se, o mau  se nhor, para que a lei que per mi te a
qual quer in di ví duo – na ci o nal ou es tran ge i ro, in gê nuo ou li ber to e mes mo 
es cra vo, ino cen te ou cri mi no so, ca ri ta ti vo ou bru tal – exer cer so bre ou tros,
me lho res tal vez do que ele, um po der que ela nun ca de fi niu nem li mi tou,
seja a ne ga ção ab so lu ta de todo o sen so mo ral.

Di a ri a men te le mos anún ci os de es cra vos fu gi dos de nun ci a dos 
à sede de di nhe i ro dos ca pi tães-do-mato com de ta lhes que não ofen dem 
o pu dor hu ma no da so ci e da de que os lê; nas nos sas ci da des há ca sas de
co mis sões aber tas, mer ca dos e ver da de i ros lu pa na res, sem que a po lí cia
te nha olhos para essa má cu la as que ro sa; ain da está re cen te na me mó ria
pú bli ca a opo si ção co ra jo sa de um de le ga do de po lí cia da ci da de do Rio
ao trá fi co de es cra vas para a pros ti tu i ção; os afri ca nos trans por ta dos de
Ango la e Mo çam bi que de po is da lei de 7 de no vem bro de 1831 es tão
sem pre no ca ti ve i ro; as pra ças ju di ci a is de es cra vos con ti nu am a subs ti -
tu ir os an ti gos le i lões pú bli cos; em suma, a car ne hu ma na ain da tem
pre ço. À vis ta des ses fa tos, quem ousa di zer que os es cra vos não pre ci sam 
de de fen so res, como se o ca ti ve i ro em que eles vi vem fos se con di ci o nal e
não per pé tuo, e a es cra vi dão uma co i sa ob so le ta ou, pelo me nos, cu jas
pi o res fe i ções per ten ces sem já à his tó ria?

Quem sabe ao cer to quan tos mi lha res mais de es cra vos mor -
re rão no ca ti ve i ro? Qu an do será pro i bi da a com pra e ven da de ho mens,
mu lhe res e cri an ças? Qu an do não terá mais o Esta do que le van tar im pos -
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tos so bre essa es pé cie de pro pri e da de? Nin guém. O que to dos sa bem é
que o se nhor jul ga ain da per pé tuo o seu di re i to so bre o es cra vo e, como 
o co lo ca va à som bra do pa lá dio cons ti tu ci o nal – o ar ti go 179 – co lo ca-o 
hoje sob a pro te ção da lei de 28 de se tem bro.

O es cra vo ain da é uma pro pri e da de como qual quer ou tra, da
qual o se nhor dis põe como de um ca va lo ou de um mó vel. Nas ci da des,
em con ta to com as di ver sas in fluên ci as ci vi li za do ras, ele es ca pa de al gu -
ma for ma àque la con di ção; mas no cam po, iso la do do mun do, lon ge da
pro te ção do Esta do, sem ser co nhe ci do de ne nhum dos agen tes des te,
ten do ape nas o seu nome de ba tis mo ma tri cu la do, quan do o tem, no li -
vro da co le to ria lo cal, po den do ser fe cha do num ca la bou ço du ran te me ses
– ne nhu ma au to ri da de vi si ta es ses cár ce res pri va dos – ou ser aço i ta do
to dos os dias pela me nor fal ta, ou sem fal ta al gu ma; à mer cê do tem pe -
ra men to e do ca rá ter do se nhor, que lhe dá de es mo la a rou pa e a ali -
men ta ção que quer, su je i to a ser dado em pe nhor, a ser hi po te ca do, a ser 
ven di do, o es cra vo bra si le i ro li te ral men te fa lan do só tem de seu uma co i sa
– a mor te.

Nem a es pe ran ça, nem a dor, nem as lá gri mas o são. Por isso
não há pa ra le lo al gum para esse ente in fe liz, que não é uma abs tra ção
nem uma cri a ção da fan ta sia dos que se com pa de cem dele, mas que exis te 
em mi lha res e cen te nas de mi lha res de ca sos, cu jas his tó ri as po di am ser
con ta das cada uma com pi o res de ta lhes. Nin guém com pe te em so fri men -
to com esse ór fão do des ti no, esse en je i ta do da hu ma ni da de, que an tes de 
nas cer es tre me ce sob o chi co te vi bra do nas cos tas da mãe, que não tem
se não os res tos do le i te que esta, ocu pa da em ama men tar ou tras cri an ças,
pode sal var para o seu pró prio fi lho, que cres ce no meio da ab je ção da
sua clas se, cor rom pi do, des mo ra li za do, em bru te ci do pela vida da sen za la,
que apren de a não le van tar os olhos para o se nhor, a não re cla mar a mí ni -
ma par te do seu pró prio tra ba lho, im pe di do de ter uma afe i ção, uma pre -
fe rên cia, um sen ti men to que pos sa ma ni fes tar sem re ce io, con de na do a
não pos su ir a si mes mo in te i ra men te uma hora só na vida e que por fim
mor re sem um agra de ci men to da que les para quem tra ba lhou tan to, de i -
xan do no mes mo ca ti ve i ro, na mes ma con di ção, cuja eter na ago nia ele co -
nhe ce, a mu lher, os fi lhos, os ami gos, se os teve!

Com pa ra do à his tó ria de tan tos mi lha res de fa mí li as es cra vas, o 
in for tú nio ime re ci do dos ou tros ho mens tor na-se uma in cóg ni ta se cun dá ria 
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do gran de pro ble ma dos des ti nos hu ma nos. Só eles com efe i to sen tem
uma dor ao lado da qual a de tan tos pro le tá ri os – de não ter nada e nin -
guém no mun do que se pos sa cha mar de seu – é até su a ve: a dor de ser de 
ou trem. “So men te o es cra vo é in fe liz” é uma fra se que po de ria ser es cri ta
com ver da de no li vro das con so la ções hu ma nas. Ao lado da tra gé dia da
es pe ran ça e do de ses pe ro que são o flu xo e o re flu xo diá rio da sua alma,
– e essa es pe ran ça e esse de ses pe ro o ser li vre – to das as ou tras vi das
que cor rem pelo le i to da li ber da de, qua is quer que se jam os em ba ra ços e
as que das que en con trem, são re la ti va men te pri vi le gi a das. So men te o
es cra vo, de to dos os ho mens – ele, pela fal ta de cons ciên cia li vre, o ex tre -
mo opos to na es ca la hu ma na do Pro me teu de Shel ley – tem como esse o
des ti no de “so frer des gra ças que a es pe ran ça jul ga se rem in fi ni tas e de
per do ar ofen sas mais ne gras que a mor te ou a no i te”.

Entre tan to não é me nos cer to que de al gu ma for ma se pode
di zer: “A vos sa ca u sa, isto é a dos es cra vos, que fi zes tes vos sa, está mo -
ral men te ga nha.” Sim, está ga nha, mas pe ran te a opi nião pú bli ca, dis per -
sa, apá ti ca, in tan gí vel, e não pe ran te o par la men to e o go ver no, ór gãos
con cre tos da opi nião; pe ran te a re li gião, não pe ran te a Igre ja, nem no
sen ti do de co mu nhão dos fiéis, nem no de sa cer dó cio cons ti tu í do; pe ran -
te a ciên cia, não pe ran te os cor pos ci en tí fi cos, os pro fes so res, os ho mens
que re pre sen tam a ciên cia; pe ran te a jus ti ça e o di re i to, não pe ran te a lei
que é a sua ex pres são, nem pe ran te os ma gis tra dos, ad mi nis tra do res da
lei; pe ran te a mo ci da de, ir res pon sá vel, pro te gi da por um “be ne fí cio ma -
ce do ni a no” po lí ti co, que não re co nhe ce as dí vi das de opi nião que ela
con trai, não para a mo ci da de do ou tro lado da eman ci pa ção ci vil; pe ran te
os par ti dos, não pe ran te os mi nis tros, os de pu ta dos, os se na do res, os
pre si den tes de pro vín cia, os can di da tos to dos à di re ção des ses par ti dos,
nem pe ran te os ele i to res que for mam a ple be da que la aris to cra cia;
pe ran te a Eu ro pa, mas não pe ran te os eu ro pe us es ta be le ci dos no país,
que, em gran de pro por ção, ou pos su em es cra vos ou não crê em num
Bra sil sem es cra vos e te mem pe los seus in te res ses; pe ran te a po pu la ri da -
de, não pe ran te o povo; pe ran te o im pe ra dor como par ti cu lar, não pe -
ran te o che fe do Esta do; pe ran te os bra si le i ros em ge ral, não pe ran te os
bra si le i ros in di vi du al men te; isto é, re su min do-me, pe ran te ju ris di ções
vir tu a is, abs tra ções po lí ti cas, for ças que ain da es tão no seio do pos sí vel,
sim pa ti as ge ne ro sas e im po ten tes, não pe ran te o úni co tri bu nal que
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pode exe cu tar a sen ten ça da li ber da de da raça ne gra, isto é, a na ção bra -
si le i ra cons ti tu í da.

A vi tó ria abo li ci o nis ta será fato con su ma do no co ra ção e na
sim pa tia da gran de ma i o ria do país: mas en quan to essa vi tó ria não se
tra du zir pela li ber da de, não afi an ça da por pa la vras, mas la vra da em lei,
não pro va da por so fis tas mer ce ná ri os, mas sen ti da pelo pró prio es cra vo,
se me lhan te tri un fo sem re sul ta dos prá ti cos, sem a re pa ra ção es pe ra da
pe las ví ti mas da es cra vi dão, não pas sa rá de um cho que na cons ciên cia
hu ma na em um or ga nis mo pa ra li sa do – que já con se gue agi tar-se, mas
ain da não ca mi nhar.
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VI
Ilu sões até a Inde pen dên cia

“Ge ne ro sos ci da dãos do Bra sil, que ama is a vos sa pá tria, sa bei
que sem a abo li ção to tal do in fa me trá fi co da es cra va tu ra afri ca na, e
sem a eman ci pa ção su ces si va dos atu a is ca ti vos, nun ca o Bra sil fir -
ma rá a sua in de pen dên cia na ci o nal e se gu ra rá e de fen de rá a sua li be ral
Cons ti tu i ção.”

José Bo ni fá cio (1825)

OS ABOLICIONISTAS , ani man do os es cra vos a con fi a rem no
pro gres so da mo ra li da de so ci al, não lhes in cu tem uma es pe ran ça po si ti va,
de fi ni da, a pra zo cer to, de cujo na u frá gio pos sa re sul tar o de ses pe ro que 
se re ce ia; mas quan do o go ver no, ou quem os es cra vos su põem ser go -
ver no, afi an ça ao mun do e ao país que eman ci pa ção é ques tão de for ma e
opor tu ni da de , essa pers pec ti va de li ber da de, que lhes pas sa di an te dos
olhos, tem para eles ou tra re a li da de e cer te za, e nes se caso a de si lu são
pode ter con se qüên ci as te me ro sas.

A ani ma ção dos abo li ci o nis tas é para o es cra vo como o de se -
jo, o so nho dou ra do da sua po bre mãe, re cor da ção in de lé vel de in fân cia
dos que fo ram cri a dos no ca ti ve i ro; é como as pa la vras que lhe mur mu -
ram ao ou vi do os seus com pa nhe i ros mais re sig na dos, para dar-lhe co ra -
gem. A pro mes sa dos po de res pú bli cos, po rém, é co i sa mu i to di ver sa:
en tre as suas cren ças está a de que pa la vra de rei não vol ta atrás, a con fi an ça 
na hon ra dos “bran cos” e na se ri e da de dos que tudo po dem, e por isso
se me lhan te pro mes sa vin da de tão alto é para ele como a pro mes sa de
al for ria que lhe faça o se nhor e des de a qual, por mais lon go que seja o
pra zo, ele se con si de ra um ho mem li vre.



O que as ví ti mas da es cra vi dão ig no ram é que se me lhan tes com -
pro mis sos to ma dos por es ses per so na gens são for mu la dos de modo a nun ca 
se rem exi gí ve is, e que não são to ma dos se não por que é pre ci so, ao mes mo
tem po, man ter o es cra vo em ca ti ve i ro para não ali e nar o se nhor, e re pre -
sen tá-lo como a pon to de fi car li vre para en co brir a ver go nha do país. A
pa la vra de rei po dia va ler no re gi me ab so lu to – não va lia sem pre como adi an te 
se verá –, mas no cons ti tu ci o nal é a más ca ra an ti ga em que os ato res se
subs ti tu íam no pros cê nio. A “hon ra dos bran cos” é a su pers ti ção de uma
raça atra sa da no seu de sen vol vi men to men tal, que ado ra a cor pela for ça
que esta os ten ta e lhe em pres ta vir tu des que ela por si só não tem.

Que im por ta que es sas pro mes sas, le tras sa ca das so bre ou tra
ge ra ção, se jam pro tes ta das, pe ran te o Deus em que acre di tam, por tan -
tos es cra vos no mo men to de mor rer? Quem lhes ouve esse pro tes to?
Os que fi cam con ti nu am a es pe rar in de fi ni da men te, e o mun do a acre di -
tar que a es cra vi dão está aca ban do no Bra sil, sem re fle tir que isso se dá
por que os es cra vos es tão mor ren do. É di fí cil re pro du zir to das as de cla -
ra ções fe i tas por agen tes dos po de res pú bli cos de que a eman ci pa ção
dos es cra vos no Bra sil es ta va pró xi ma, re sol vi da em prin cí pio, só de pen -
den te para ser re a li za da de uma oca sião fa vo rá vel. Algu mas des sas de cla -
ra ções, en tre tan to, es tão ain da vi vas na me mó ria de to dos e bas tam para 
do cu men tar a que i xa que fa ze mos.

A pri me i ra pro mes sa so le ne de que a es cra vi dão, a qual se
tor nou e é ain da um es ta do per pé tuo, se ria um es ta do pro vi só rio en con -
tra-se na le gis la ção por tu gue sa do sé cu lo pas sa do.

Por hon ra de Por tu gal, o mais emi nen te dos seus ju ris con sul tos 
não ad mi tiu que o di re i to ro ma no na sua par te mais bár ba ra e atra sa da,
do mi ni ca po tes tas, pu des se ser res sus ci ta do por um co mér cio tor pe, como
par te in te gran te do di re i to pá trio, de po is de um tão gran de in ter va lo de
tem po como o que se pa ra a es cra vi dão an ti ga da es cra vi dão dos ne gros.
A sua fra se: “ser vi ni gri in Bra si lia, et qua e si tis ali is do mi na ti o ni bus to le ran tur : sed
quo jure et ti tu lo me pe ni tus ig no ra re fa te or”1 é a re pul sa do tra fi can te pelo
ju ris con sul to  e a de mo li ção le gal do edi fí cio in te i ro le van ta do so bre a pi -
ra ta ria dos an ti gos as sen tos. É o ve xa me da con fis são de Melo Fre i re que
dá um vis lum bre da dig ni da de ao al va rá de 6 de ju nho de 1755 em que se
con tém a pri me i ra das pro mes sas so le nes fe i tas à raça ne gra.
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1 “Escra vos ne gros são to le ra dos no Bra sil e ou tros do mí ni os; mas por que di re i to
e com que tí tu lo, con fes so ig no rá-lo com ple ta men te.”



Aque le al va rá, es ta tu in do so bre a li ber da de dos ín di os do Bra sil,
fez esta ex ce ção sig ni fi ca ti va: “Des ta ge ral dis po si ção ex ce tuo so men te
os ori un dos de pre tas es cra vas, os qua is se rão con ser va dos no do mí nio
dos seus atu a is se nho res, en quan to eu não der ou tra pro vi dên cia so bre esta ma té ria.” 
A pro vi dên cia as sim ex pres sa men te pro me ti da nun ca foi dada. Não po dia, 
po rém, de i xar de re per cu tir no ul tra mar por tu guês ou tro al va rá com for ça 
de lei re la ti vo aos es cra vos de raça ne gra do re i no. Esse do cu men to é
um li be lo for mi dá vel e que se jus ti fi ca por si só, mas tam bém re ver te
com toda a for ça so bre o rei que de nun cia por essa for ma a es cra vi dão e 
a to le ra nos seus do mí ni os da Amé ri ca e da Áfri ca.2
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2 Estes são os ter mos do al va rá: “Eu el-rei faço sa ber aos que este al va rá com for ça
de lei vi rem, que de po is de ter ob vi a do pelo ou tro al va rá de 19 de se tem bro de
1761 [o qual de cla rou li vres os es cra vos in tro du zi dos em Por tu gal de po is de cer ta
épo ca] aos gran des in con ve ni en tes que a es tes re i nos se se gui am de per pe tu ar ne les
a es cra vi dão dos ho mens pre tos, tive cer tas in for ma ções de que em todo o re i no do 
Algar ve, e em al gu mas pro vín ci as de Por tu gal, exis tem ain da pes so as tão fal tas de
sen ti men tos de hu ma ni da de e re li gião, que guar dan do nas suas ca sas es cra vas, umas
mais bran cas do que eles, com nome de – pre tas e ne gras – para, pela re pre en sí vel pro pa ga ção de -
las, per pe tu a rem os ca ti ve i ros  por um abo mi ná vel co mér cio de pe ca dos e de usur pa ções
das li be da des dos mi se rá ve is nas ci dos da que les su ces si vos e lu cro sos con cu bi na tos, de ba i xo do
pre tex to de que os ven tres das mães es cra vas não po dem pro du zir fi lhos li vres con -
for me o di re i to ci vil. E não per mi tin do nem ain da o mes mo di re i to ci vil, de que se
tem fe i to um tão gran de abu so, que aos des cen den tes dos es cra vos em que não há mais
cul pa que a da sua in fe liz con di ção de ca ti vos se aten da à in fâ mia do ca ti ve i ro, além
do ter mo que as leis de ter mi nam con tra os que des cen dem dos mais abo mi ná ve is
réus dos atro cís si mos cri mes de lesa-ma jes ta de di vi na e hu ma na. E con si de ran do as
gran des in de cên ci as que as di tas es cra vi dões in fe rem aos meus vas sa los, as con fu sões e os ódi os que
en tre eles ca u sam, e os pre ju í zos que re sul tar ao Esta do de ter tan tos vas sa los le sos, bal da dos e inú -
te is quan tos são aque les mi se rá ve is que a sua in fe liz con di ção faz in ca pa zes para os ofí ci os pú bli cos, 
para o co mér cio, para a agri cul tu ra e para os tra tos e con tra tos de to das es pé ci es. Sou ser vi do
ob vi ar a to dos os so bre di tos ab sur dos, or de nan do, como por este or de no: Qu an to
ao pre té ri to, que to dos aque les es cra vos ou es cra vas, ou se jam nas ci dos dos so bre -
di tos con cu bi na tos, ou ain da de le gí ti mos ma tri mô ni os, cu jas mães e avós são ou
hou ve rem sido es cra vas, fi quem no ca ti ve i ro em que se acham du ran te a sua vida
so men te; que po rém aque les cujo ca ti ve i ro vier das vi sa vós fi quem li vres e de sem bar ga dos, pos to
que as mães e avós te nham vi vi do em ca ti ve i ro: que, quan to ao fu tu ro, to dos os que nas ce -
rem, do dia da pu bli ca ção des sa lei em di an te, nas çam por be ne fí cio dela in te i ra men te li vres, pos to 
que as mães e as avós ha jam sido es cra vas; e que to dos os so bre di tos, por efe i to
des ta mi nha pa ter nal e pia pro vi dên cia li ber ta dos fi quem há be is para to dos os ofí ci os, hon -
ras e dig ni da des sem a nota dis tin ti va de – li ber tos – que a su pers ti ção dos ro ma nos es ta be le ceu nos 
seus cos tu mes, e que a união cris tã e a so ci e da de ci vil faz hoje in to le rá vel no meu re i no, como o tem
sido em to dos os ou tros da Eu ro pa.” A data do al va rá é de 16 de ja ne i ro de 1773. Ne nhum 
bra si le i ro pode ler esse no tá vel do cu men to pu bli ca do há mais de um sé cu lo, so bre tu do 
as fra ses im pres sas em itá li co, sem re co nhe cer com pe sar e hu mi lha ção:
I – Que se esse al va rá fos se ex ten si vo ao Bra sil a es cra vi dão te ria aca ba do no co me ço 
do sé cu lo an tes da Inde pen dên cia;



Essa dis tin ção na sor te dos es cra vos nas co lô ni as e no Re i no
e ilhas vi zi nhas é a mes ma que en tre a sor te e a im por tân cia das co lô ni as 
e a  do Re i no. Para o Bra sil a es cra vi dão era mu i to boa, para Por tu gal,
po rém era a de son ra. A área des se imen so Impé rio pos ta em re la ção
com o pu dor e a ver go nha na ci o nal era mu i to li mi ta da, de fato não se
es ten dia além do Re i no e não o abran gia todo. Mas ape sar dis so o efe i to 
da que la im pug na ção enér gi ca à imo ra li da de e aos abu sos da es cra vi dão
não po dia ser re ce bi do pe los se nho res e pe los es cra vos no Bra sil se não
como o pre nún cio da mes ma pro vi dên cia para o ul tra mar.

De po is veio o pe río do da agi ta ção pela Inde pen dên cia. Nes sa
fer men ta ção ge ral dos es pí ri tos, os es cra vos en xer ga vam uma pers pec ti va
mais fa vo rá vel de li ber da de. To dos eles de se ja vam ins tin ti va men te a Inde -
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II – Que ape sar de ser lei do sé cu lo pas sa do, e an te ri or à Re vo lu ção Fran ce sa, se -
me lhan te al va rá é mais ge ne ro so, com pre en si vo e li be ral do que a nos sa lei de 28 de 
se tem bro: (a) por que li ber ta in te i ra men te des de a sua data os nas ci tu ros, e esta os li ber -
ta de po is dos vin te e um anos de ida de; (b) por que de cla ra li vres e de sem bar ga dos
os bis ne tos de es cra vas, e a lei de 28 de se tem bro não le vou em con ta ao es cra vo
se quer as ge ra ções do ca ti ve i ro; (c) por que isen tou os es cra vos que de cla rou li vres da
nota dis tin ti va de li ber tos – “su pers ti ção dos ro ma nos que a união cris tã e a so ci e da de ci vil”
fa zia já nes se tem po (“ faz hoje”) “in to le rá vel no re i no”, ao pas so que a nos sa lei de 1871 
não se lem brou de apa gar tal nó doa, e su je i tou os li ber tos de qual quer de seus pa rá -
gra fos por cin co anos à ins pe ção do go ver no e à obri ga ção de exi bir con tra to de
ser vi ço sob pena de tra ba lhar nos es ta be le ci men tos pú bli cos. O vis con de do Rio
Bran co dis se mes mo no Con se lho de Esta do, an tes de ler esse al va rá, cu jas pa la vras 
qua li fi cou de me mo rá ve is, que a lei por tu gue sa “es ten deu este fa vor [o de de cla rá-los
li vres e in gê nu os] aos in fan tes que fos sem li ber ta dos no ato de ba tis mo, e aos li ber tos
que se achas sem em cer tas clas ses”, e acres cen tou – “o que não se po de ria fa zer en -
tre nós sem fe rir a Cons ti tu i ção do Impé rio”. A ser as sim, isso mos tra so men te a
di fe ren ça en tre a com pre en são das exi gên ci as da união cris tã (a Cons ti tu i ção foi fe i ta
em nome da San tís si ma Trin da de) e da so ci e da de ci vil que ti nha o im pe ra dor cons ti tu -
ci o nal em 1824 e a que ti nha o rei ab so lu to em 1773.
III – Que hoje ape sar de ser a es cra vi dão no Bra sil re sul ta do ex clu si vo, além do
trá fi co, das mes mas ca u sas apon ta das no al va rá, “das usur pa ções das li ber da des de mi se -
rá ve is nas ci dos de su ces si vos e lu cro sos con cu bi na tos”, da re pre en sí vel pro pa ga ção das es -
cra vas, de pre tex tos ti ra dos do di re i to ci vil, “de que se tem fe i to um tão gran de abu so”; e 
ape sar de ser in fi ni ta men te ma i or o nú me ro de vas sa los (os es cra vos nem mes mo
são hoje as sim cha ma dos, isto os fa ria su bir na es ca la so ci al) ou, se guin do a evo lu -
ção da que la pa la vra, de sú di tos do che fe do Esta do “le sos, bal da dos e inú te is”, tor na -
dos pela “sua in fe liz con di ção  in ca pa zes para os tra tos e con tra tos de to das as es pé ci es”, ain da 
as sim es sas du ras ver da des não são mais di tas à es cra vi dão do alto do tro no. A
in fâ mia do ca ti ve i ro con ti nua a re ca ir não so bre o que o in fli ge, po den do não o in fli -
gir, mas so bre o que o so fre, sem po der evi tá-lo. Esse al va rá an ti qua do e que
de ve rá ser ob so le to pa re ce re pre sen tar um pe río do da mo ra li da de pú bli ca, re li gi o sa, 
so ci al e po lí ti ca, mu i to mais adi an ta do do que o pe río do, que é o atu al, re pre sen ta do
pela ma trí cu la ge ral dos es cra vos.



pen dên cia. A sua pró pria cor os fa zia ade rir com to das as for ças ao Bra sil
como pá tria. Ha via nele para a raça ne gra um fu tu ro; ne nhum em Por tu -
gal. A so ci e da de co lo ni al era por sua na tu re za uma casa aber ta por to dos
os la dos onde tudo era en tra da; a so ci e da de da mãe pá tria era aris to crá ti -
ca, ex clu si va, e de todo fe cha da à cor pre ta. Daí a cons pi ra ção per pé tua
dos des cen den tes de es cra vos pela for ma ção de uma pá tria que fos se
tam bém sua. Esse ele men to po de ro so de de sa gre ga ção foi o fa tor anô ni -
mo da Inde pen dên cia. As re la ções en tre os ca ti vos, ou li ber tos, e os ho -
mens de cor, en tre es tes e os re pre sen tan tes co nhe ci dos do mo vi men to,
for mam a ca de ia de es pe ran ças e sim pa ti as pela qual o pen sa men to po lí ti -
co dos úl ti mos in fil trou-se até as ca ma das so ci a is cons ti tu í das pe los pri -
me i ros. Ali a dos de co ra ção dos bra si le i ros, os es cra vos es pe ra ram e sa u da -
ram a Inde pen dên cia como o pri me i ro pas so para a sua al for ria, como
uma pro mes sa tá ci ta de li ber da de que não tar da ria a ser cum pri da.

Uma pro va de que no es pí ri to não só des ses in fe li zes como tam -
bém no dos se nho res, no dos ini mi gos da Inde pen dên cia, a idéia des ta es ta -
va as so ci a da com a da eman ci pa ção, é o do cu men to di ri gi do ao povo de
Per nam bu co, de po is da Re vo lu ção de 1817, pelo go ver no pro vi só rio. Esta
pro cla ma ção, no tá vel por mais de um tí tu lo, não é tão co nhe ci da quan to o
pa tri o tis mo bra si le i ro tem in te res se em que o seja, e por isso a trans cre vo
em se gui da. Ela é hoje um mo nu men to po lí ti co ele va do em 1817 a uma
pro vín cia que re pre sen ta na his tó ria do Bra sil o pri me i ro pa pel, pela sua ini -
ci a ti va, seu he ro ís mo, seu amor à li ber da de e seu es pí ri to ca va lhe i ro so, mas
em cuja face a es cra vi dão im pri miu a mes ma nó doa que em to das as ou tras:

Pa tri o tas per nam bu ca nos! A sus pe i ta tem se in si nu a do
nos pro pri e tá ri os ru ra is: eles crê em que a be né fi ca ten dên cia 
da pre sen te li be ral re vo lu ção tem por fim a eman ci pa ção in -
dis tin ta dos ho mens de cor e es cra vos. O go ver no lhes per doa
uma sus pe i ta que o hon ra. Nu tri do em sen ti men tos ge ne ro sos
não pode ja ma is acre di tar que os ho mens, por mais ou me -
nos tos ta dos, de ge ne ras sem do ori gi nal tipo de igual da de;
mas está igual men te con ven ci do de que a base de toda a so -
ci e da de re gu lar é a in vi o la bi li da de de qual quer es pé cie de
pro pri e da de. Impe li do des tas duas for ças opos tas, de se ja
uma eman ci pa ção que não per mi ta mais la vrar en tre eles o
can cro da es cra vi dão; mas a de se ja len ta, re gu lar e le gal. O
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go ver no não en ga na nin guém; o co ra ção se lhe san gra ao
ver tão lon gín qua uma épo ca tão in te res san te, mas não a
quer pre pós te ra. Pa tri o tas: vos sas pro pri e da des, ain da as
mais opug nan tes ao ide al da jus ti ça, se rão sa gra das; o go ver no
porá me i os de di mi nu ir o mal, não o fará ces sar pela for ça.
Cre de na pa la vra do go ver no, ela é in vi o lá vel, ela é san ta.

Essas pa la vras são as mais no bres que até hoje fo ram di tas
por um go ver no bra si le i ro em todo o de cur so de nos sa his tó ria. Nem 
a tran sa ção que ne las pa re ce ha ver com o di re i to de pro pri e da de do
se nhor so bre o es cra vo des fi gu ra-lhes a no bre za. Está-se ven do que
essa “pro pri e da de” não tem le gi ti mi da de al gu ma pe ran te os au to res
da pro cla ma ção, que esse fato os en ver go nha e hu mi lha. Os re vo lu ci o ná -
ri os de Per nam bu co com pre en de ram e sen ti ram a in co e rên cia de um
mo vi men to na ci o nal re pu bli ca no que se es tre a va re co nhe cen do a
pro pri e da de do ho mem so bre o ho mem, e não há dú vi da de que essa
con tra di ção des lus trou para eles a in de pen dên cia que pro cla ma ram.
Essa re vo lu ção que no di zer dos seus adep tos “mais pa re ceu fes te jo
de paz que tu mul to de guer ra”, essa al vo ra da do pa tri o tis mo bra si le i -
ro que tem a data de 6 de mar ço de 1817, foi o úni co de to dos os
nos sos mo vi men tos na ci o na is em que os ho mens que re pre sen ta vam
o país co ra ram de pejo, ou me lhor, cho ra ram de dor, ao ver que a es -
cra vi dão di vi dia a na ção em duas cas tas, das qua is uma, ape sar de
par ti lhar a ale gria e o en tu si as mo da ou tra, não te ria a mí ni ma par te
nos des po jos da vi tó ria. Que sig ni fi ca, po rém, aque le do cu men to em
que a ne ces si da de de ali ci ar os pro pri e tá ri os ru ra is não im pe diu o go -
ver no de di zer que de se ja va a eman ci pa ção, len ta,  re gu lar e le gal, que o co -
ra ção se lhe san gra va, que a pro pri e da de es cra va era a mais opug nan te
ao ide al da jus ti ça, e que ele po ria me i os de di mi nu ir o mal? Sig ni fi ca que
os már ti res da Inde pen dên cia se vi ram co lo ca dos en tre a es cra vi dão e 
o ca da fal so; te men do que a união dos “pro pri e tá ri os ru ra is” com as
for ças por tu gue sas afo gas se em san gue esse pri me i ro so nho re a li za do 
de um Bra sil in de pen den te, se o fim da co lô nia se lhes afi gu ras se
como o fim da es cra vi dão.

Isso dava-se no Nor te. Que no Sul a ca u sa da Inde pen dên cia
es te ve in ti ma men te as so ci a da com a da eman ci pa ção, pro va-o a ati tu de
da Cons ti tu in te e de José Bo ni fá cio. Aque la em um dos ar ti gos do seu
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pro je to de Cons ti tu i ção ins cre veu o de ver da as sem bléia de cri ar es ta be -
le ci men tos para a “eman ci pa ção len ta dos ne gros e sua edu ca ção re li gi o -
sa e in dus tri al”. A Cons ti tu i ção do Impé rio não con tém se me lhan te
ar ti go. Os au to res des ta úl ti ma en ten de ram não de ver no do ar o fo ral
da eman ci pa ção po lí ti ca do país, alu din do à exis tên cia da es cra vi dão,
no pre sen te. A pa la vra li ber tos do ar ti go pelo qual es ses são de cla ra -
dos ci da dãos bra si le i ros e do ar ti go 94, fe liz men te re vo ga do, que os
de cla ra va ine le gí ve is para de pu ta dos, po dia re fe rir-se a uma or dem
an te ri or à Cons ti tu i ção e des tru í da por esta. No mais os es ta tu tos da
nos sa na ci o na li da de não fa zem re fe rên cia à es cra vi dão. Essa úni ca
pe dra, pos ta em qual quer dos re can tos da que le edi fí cio, te ria a vir tu -
de de con ver tê-lo com a sua fa cha da mo nu men tal do ar ti go 179 num
todo mons tru o so. Por isso os or ga ni za do res da Cons ti tu i ção não qui -
se ram de tur par a sua obra des co brin do-lhe os ali cer ces. José Bo ni fá -
cio, po rém, o che fe des ses Andra das – Antô nio Car los ti nha es ta do
mu i to per to do ca da fal so no mo vi men to de Per nam bu co –, em quem 
os ho mens de cor, os li ber tos, os es cra vos mes mos, to dos os hu mil -
des da po pu la ção que so nha va a Inde pen dên cia ti nham pos to a sua
con fi an ça, re di gi ra para ser vo ta do pela Cons ti tu in te um pro je to de
lei so bre os es cra vos.

Esse pro je to para o abo li ci o nis mo atu al é in su fi ci en te, ape sar
de que mu i tas das suas pro vi dên ci as se ri am ain da hoje um pro gres so
hu ma ni tá rio em nos sa lei; mas se hou ves se sido ado ta do na que la épo ca,
e so bre tu do se o “pa tri ar ca da Inde pen dên cia” hou ves se po di do in su flar 
nos nos sos es ta dis tas des de en tão o es pí ri to lar go e ge ne ro so de li ber da -
de e jus ti ça que o ani ma va, a es cra vi dão te ria por cer to de sa pa re ci do do
Bra sil há mais de meio sé cu lo.

Arti gos como es tes, por exem plo – os qua is se ri am re pe li dos
pela atu al le gis la tu ra com in dig na ção –, ex pres sam sen ti men tos que, se
hou ves sem im pul sa do e di ri gi do sé ria e con ti nu a da men te os po de res
pú bli cos, te ri am fe i to mais do que ne nhu ma lei para mo ra li zar a so ci e da -
de bra si le i ra:

Arti go 5. Todo es cra vo, ou al guém por ele, que ofe re cer ao 
se nhor  o va lor por que foi ven di do, ou por que for ava li a do,
será ime di a ta men te for ro. – Arti go 6. Mas se o es cra vo ou
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al guém por ele não pu der pa gar todo o pre ço por in te i ro,
logo que apre sen tar a sex ta par te dele, será o se nhor obri -
ga do a re ce bê-la, e lhe dará um dia li vre na se ma na, e as sim
à pro por ção mais dias quan do for re ce ben do as ou tras
sex tas par tes até o va lor to tal. – Arti go 10. To dos os ho -
mens de cor for ros, que não ti ve rem ofí cio ou modo cer -
to de vida, re ce be rão do Esta do uma pe que na ses ma ria
de ter ra para cul ti va rem, e re ce be rão, ou tros sim, dele os
so cor ros ne ces sá ri os para se es ta be le ce rem, cujo va lor
irão pa gan do com o an dar do tem po. – Arti go 16.  Antes
da ida de de doze anos não de ve rão os es cra vos ser em -
pre ga dos em tra ba lhos in sa lu bres e de ma si a dos; e o Con -
se lho [o Con se lho Su pe ri or Con ser va dor dos Escra vos,
pro pos to no mes mo pro je to] vi gi a rá so bre a exe cu ção
des te ar ti go para o bem do Esta do e dos mes mos se nho -
res. – Arti go 17. Igual men te os con se lhos con ser va do res
de ter mi na rão em cada pro vín cia, segun do a na tu re za dos
tra ba lhos, as ho ras de tra ba lho, e o sus ten to e ves tuá rio
dos es cra vos. – Arti go 31. Para vi gi ar na es tri ta exe cu ção
da lei e para se pro mo ver por to dos os mo dos pos sí ve is o 
bom tra ta men to, mo ri ge ra ção e eman ci pa ção su ces si va
dos es cra vos, ha ve rá na ca pi tal de cada pro vín cia um Con -
se lho Su pe ri or Con ser va dor dos Escra vos.

E as sim di ver sos ou tros ar ti gos so bre pe nas cor po ra is, ser vi ços
das es cra vas no tem po, e logo de po is da gra vi dez, ca sa men tos e ins tru -
ção mo ral dos es cra vos, mer cês pú bli cas aos se nho res que des sem a
al for ria a fa mí li as, pos se de es cra vos por ecle siás ti cos.

Não há na lei de 28 de se tem bro nada nes se sen ti do, que
re ve le cu i da do e des ve lo pela na tu re za hu ma na no es cra vo: o le gis la -
dor nes te caso cum priu ape nas um de ver, sem amor, qua se sem sim pa -
tia; na que le, em fal ta da li ber da de ime di a ta que lhe pe sa va não po der
de cre tar, ele mos trou pe las ví ti mas da in jus ti ça so ci al o mais en tra nha do 
in te res se, ca ri nho mes mo, que não po dia de i xar de ir-lhes di re to ao
co ra ção.

É en tre tan to no mag ní fi co, e – lido hoje à luz da ex pe riên cia
dos úl ti mos ses sen ta anos – me lan có li co ape lo di ri gi do aos bra si le i ros
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por José Bo ni fá cio do seu exí lio na Fran ça,3 que se pode achar a con -
cep ção do es ta dis ta de que o Bra sil com a es cra vi dão não era uma pá tria 
dig na de ho mens li vres:

Sem a eman ci pa ção dos atu a is ca ti vos nun ca o Bra sil fir -
ma rá sua in de pen dên cia na ci o nal e se gu ra rá e de fen de rá a
sua li be ral cons ti tu i ção. Sem li ber da de in di vi du al não pode
ha ver ci vi li za ção, nem só li da ri que za; não pode ha ver mo ra -
li da de e jus ti ça, e sem es tas fi lhas do Céu, não há nem pode
ha ver brio, for ça e po der en tre as na ções.

Essa de fe sa ar den te, essa pro mo ção es pon tâ nea e apa i xo na da
dos di re i tos dos es cra vos pelo mais ilus tre de to dos os bra si le i ros, teve
ori gem nos ex tre mos do seu pa tri o tis mo, no de se jo de com ple tar a sua
gran de obra, po rém não lhe foi de cer to es tra nha a con vic ção de que a
Inde pen dên cia, com o ca ti ve i ro in de fi ni do, isto é, per pé tuo, dos es cra vos,
era um gol pe cru el na es pe ran ça de que es ta vam pos su í dos to dos eles,
nos anos que pre ce de ram e nos que se gui ram aque le acon te ci men to, ins -
tin ti va men te, só por se rem tes te mu nhas do en tu si as mo da épo ca, e por
te rem res pi ra do o mes mo ar que di la ta va to dos os co ra ções. A Inde pen -
dên cia não foi uma pro mes sa for mal, es cri ta, obri ga tó ria, fe i ta pe los
bra si le i ros aos es cra vos; não po dia po rém de i xar de ser, e foi, e as sim o
en ten de ram os már ti res per nam bu ca nos e os Andra das, uma pro mes sa
re sul tan te da afi ni da de na ci o nal, da cum pli ci da de re vo lu ci o ná ria, e da
ali an ça tá ci ta que re u nia em tor no da mes ma ban de i ra to dos os que
so nha vam e que ri am o Bra sil in de pen den te por pá tria.
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3 Até que pon to as idéi as co nhe ci das de José Bo ni fá cio so bre a es cra vi dão con cor -
re ram para fe char ao es ta dis ta que pla ne jou e re a li zou a Inde pen dên cia a car re i ra
po lí ti ca em seu pró prio país é um pon to que me re ce ser es tu da do. Tal vez quem
em pre en der esse es tu do ve nha a des co brir que a es cra vi dão não teve pe que na par -
te nes se os tra cis mo, como tam bém pro va vel men te foi ela que en tre gou os na ci o -
na lis tas per nam bu ca nos ao ca da fal so. Em todo o caso nas se guin tes pa la vras es -
cri tas por Antô nio Car los ver-se-á mais um efe i to po lí ti co do re gi me que, as sen -
tan do so bre ela, só pode ser o do ser vi lis mo e da in gra ti dão. “Tal foi José Bo ni fá cio,
vi veu e mor reu po bre; não re ce beu da sua Na ção dis tin ção al gu ma; no Se na do
que a lei cri a ra para o mé ri to e a vir tu de, e onde têm acha do as sen to até o ví cio, a
crá pu la, a inép cia, a in tri ga e a tra i ção (não es que cen do o trá fi co), não hou ve nun ca
um lu gar para o cri a dor do Impé rio.” “Tal vez por isso”, acres cen ta Antô nio Ca r los,
“mais so bres sa i rá seu nome, como os de Bru to e Cás sio mais lem bra dos eram por 
não apa re ce rem suas es tá tu as nas pom pas fú ne bres das fa mí li as a que per ten ci am.”
Esbo ço bi o grá fi co e ne cro ló gi co do con se lhe i ro José Bo ni fá cio de Andra dra e Sil va , p. 16.
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VII 
Antes da lei de 1871

“Por cin co anos cho veu so bre as al mas dos mí se ros ca ti vos,
como o maná so bre os is ra e li tas no de ser to, a es pe ran ça da li ber da de 
ba fe ja da do tro no.”

Cris ti a no Otto ni

AS PROMESSAS de li ber da de do se gun do e ex ten so
pe río do des de a Inde pen dên cia até a lei Rio Bran co da tam de pou cos
anos, re la ti va men te a cer ta par te da po pu la ção es cra va, e no fim do Pri -
me i ro Re i na do, re la ti va men te à ou tra.

Os di re i tos des ta úl ti ma – que vêm a ser os afri ca nos im por -
ta das de po is de 1831 e os seus des cen den tes – são dis cu ti dos mais lon -
ge. Por ora bas ta-nos di zer que es ses di re i tos não se fun dam so bre pro -
mes sas mais ou me nos con tes tá ve is, mas so bre um tra ta do in ter na ci o nal 
e em lei po si ti va e ex pres sa. O sim ples fato de achar-se pelo me nos me -
ta de da po pu la ção es cra va do Bra sil es cra vi za da com pos ter ga ção ma ni -
fes ta da lei e des pre zo das pe nas que ela ful mi nou dis pen sar-nos-ia de
le var por di an te este ar gu men to so bre os com pro mis sos pú bli cos to ma -
dos para com os es cra vos.



Qu an do a pró pria lei, como se verá ex pos to com toda a mi -
nu dên cia, não bas ta para ga ran tir à me ta de, pelo me nos, dos in di ví du os
es cra vi za dos, a li ber da de que de cre tou para eles; quan do um ar ti go tão
cla ro como este: “To dos os es cra vos que en tra ram no ter ri tó rio ou por -
tos do Bra sil, vin dos de fora, fi cam li vres”1 nun ca foi exe cu ta do, e a re -
fe ren da de Di o go Antô nio Fe i jó nun ca foi hon ra da nem pe los mi nis tros 
da Re gên cia nem pe los do Se gun do Re i na do: que va lor obri ga tó rio po -
dem ter mo vi men tos na ci o na is de ca rá ter di ver so, atos na apa rên cia
alhe i os à sor te dos es cra vos, de cla ra ções ofi ci a is li mi ta das ao efe i to que
de vi am pro du zir? Em ou tras pa la vras, de que ser vem tais ape los à cons -
ciên cia, à le al da de, ao sen ti men to de jus ti ça da na ção, quan do me ta de
dos es cra vos está ile gal men te em ca ti ve i ro? Para que apre sen tar ao Esta do 
a pa ga men to uma dí vi da de hon ra, da qual ele ou nun ca teve cons ciên -
cia ou de todo se es que ceu, quan do ele pró prio ou sa da men te re pu di ou,
ale gan do co a ção do es tran ge i ro, essa es cri tu ra pú bli ca so le ne la vra da
pela as sem bléia ge ral, e ru bri ca da pela Re gên cia Tri na?

Útil ou inú til, o pro tes to dos es cra vos deve en tre tan to ser fe i -
to em cada uma das suas par tes con for me a na tu re za das obri ga ções
con tra í das para com eles. Numa pro por ção enor me essa obri ga ção do
Esta do é para eles uma lei, e uma lei fe i ta em de sem pe nho de um tra ta -
do in ter na ci o nal. Por isso mais tar de ve re mos de que modo e em que
ter mos esse di re i to dos es cra vos foi re i vin di ca do pe ran te o go ver no bra -
si le i ro pela di plo ma cia in gle sa. Há in fi ni ta men te mais hu mi lha ção para
nós nes sa evi den te de ne ga ção de jus ti ça por par te da que le, do que no
apre sa men to de na vi os ne gre i ros em nos sos por tos por or dem des ta. O
nos so ar gu men to, fe i ta essa res sal va im por tan te – que é toda a ques tão,
por as sim di zer –, re fe re-se por en quan to aos es cra vos que nem por si
nem por suas mães têm di re i to à li ber da de fun da dos numa lei ex pres sa.
É es cu sa do di zer-se que es tes são to dos ex ce to ra ros afri ca nos ain da em
ca ti ve i ro im por ta dos no Pri me i ro Re i na do – bra si le i ros de nas ci men to.

Os fa tos em que es tes po dem ha ver fun da do uma es pe ran ça,
e que cer ta men te obri gam a hon ra do país, da tam de pou co an tes da lei
de 28 de se tem bro. Esses com pro mis sos na ci o na is com re la ção aos es -
cra vos exis ten tes são prin ci pal men te os se guin tes: a al for ria de es cra vos
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para a guer ra do Pa ra guai; a Fala do Tro no de 1867, e a cor res pon dên cia 
en tre os abo li ci o nis tas eu ro pe us e o go ver no im pe ri al; a ação pes so al do 
con de d’Eu no Pa ra guai como ge ne ral em che fe do Exér ci to; a co ne xão
da eman ci pa ção anun ci a da com o fim da guer ra; a ela bo ra ção do pro je to 
de eman ci pa ção no Con se lho de Esta do; a agi ta ção do Par ti do Li be ral
con se cu ti va men te à or ga ni za ção do Mi nis té rio Ita bo raí, a que da des se
mi nis té rio e a su bi da do ga bi ne te São Vi cen te; a opo si ção à pro pos ta
Rio Bran co; os va ti cí ni os da dis si dên cia; a guer ra or ga ni za da con tra o
go ver no e o im pe ra dor pela la vou ra do Sul; a pró pria lei de 28 de se tem -
bro de 1871, in ter pre ta da pe los que a de fen de ram e sus ten ta ram, e as
pers pec ti vas de fu tu ro aber tas du ran te a dis cus são.

Sem en trar nos de ta lhes de cada um des ses pon tos his tó ri cos,
é pos sí vel apon tar de modo que não ad mi ta ne nhu ma dú vi da de boa-fé
a re la ção en tre to dos eles e a sor te dos es cra vos.

O efe i to do de cre to de 6 de no vem bro de 1866 que con ce deu 
gra tu i ta men te li ber da de aos es cra vos da na ção que pu des sem ser vir no
Exér ci to, e es ten deu o mes mo be ne fí cio sen do eles ca sa dos às suas mu -
lhe res, foi um des ses efe i tos que se não po dem li mi tar ao pe que no cír -
cu lo onde di re ta men te se exer cem. Além dis so, nas con di ções di fí ce is
em que o Bra sil se acha va en tão, quan do a onda dos vo lun tá ri os es pon tâ -
ne os es ta va sen do a cus to su pri da pelo re cru ta men to, odi o so à po pu la -
ção, por que era sor ra te i ro, ve xa tó rio, po lí ti co, e su je i to a em pe nhos, é
cer to que o go ver no pen sou em ar mar, res ga tan do-os, gran de nú me ro
de es cra vos.2 Os tí tu los de no bre za con ce di dos aos se nho res que for ne -
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2 So bre a ques tão se o go ver no de via for rar es cra vos de par ti cu la res para ser vi rem
no Pa ra guai como sol da dos, foi este no Con se lho de Esta do em no vem bro de
1866 pa re cer do Se na dor Na bu co: “Este meio se ria odi o so se os es cra vos fos sem
tais de po is de sol da dos, se eles con ti nu as sem es cra vos como os oito mil es cra vos
que Roma de po is da ba ta lha de Ca nas com prou e ar mou. Mas não é as sim, os es -
cra vos com pra dos são li ber tos e por con se qüên cia ci da dãos an tes de se rem sol da -
dos; são ci da dãos-sol da dos. É a Cons ti tu i ção do Impé rio que faz o li ber to ci da -
dão, e se não há de son ra em que ele con cor ra com o seu voto para cons ti tu ir os
po de res po lí ti cos, por que ha ve rá em ser ele sol da do, em de fen der a pá tria que o
li ber tou e à qual ele per ten ce? Assim ao mes mo tem po e pelo mes mo ato se faz
um gran de ser vi ço à eman ci pa ção que é a ca u sa da hu ma ni da de e ou tro gran de
ser vi ço à guer ra, que é a ca u sa na ci o nal... Se em pre ga mos os es cra vos na ca u sa da
nos sa Inde pen dên cia, por que os não em pre ga re mos nes ta guer ra?”



ci am es cra vos para o Exér ci to mos tram o in te res se que ti nha o Esta do
em achar sol da dos en tre os es cra vos.

Essa co o pe ra ção dos es cra vos com o Exér ci to era o eno bre ci -
men to le gal e so ci al da que la clas se. Ne nhum povo, a me nos que haja per -
di do o sen ti men to da pró pria dig ni da de, pode in ten ci o nal men te re ba i xar
os que es tão en car re ga dos de de fen dê-lo, os que fa zem pro fis são de man -
ter a in te gri da de, a in de pen dên cia e a hon ra na ci o nal. Por isso não era o
Exér ci to que o go ver no hu mi lha va indo bus car sol da dos nas fi le i ras ín fi -
mas dos es cra vos; eram os es cra vos to dos que ele ele va va. Entre o se nhor 
que ele fa zia ti tu lar; e o es cra vo que fa zia sol da do, a ma i or hon ra era para
este. A sig ni fi ca ção de tais fa tos não po dia ser ou tra para a mas sa dos es -
cra vos bra si le i ros se não que o Esta do, por sua pró pria dig ni da de, pro cu ra -
ria no fu tu ro fa zer ci da dãos os com pa nhe i ros da que les que ti nham ido
mor rer pela pá tria no mes mo dia em que ti ve ram uma. A in fluên cia, na
ima gi na ção des sa clas se, de se me lhan tes atos dos po de res pú bli cos, aos
qua is ela atri bui, na sua ig no rân cia su pers ti ci o sa, mais co e rên cia, me mó ria, 
res pe i to pró prio e sen ti men to de jus ti ça do que eles com efe i to têm, de via 
ter sido mu i to gran de. Des de esse dia pelo me nos o go ver no deu aos es -
cra vos uma clas se so ci al por ali a da: o Exér ci to.3

A Fala do Tro no de 22 de maio de 1867 foi para a eman ci pa -
ção como um raio, ca in do de um céu sem nu vens.4 Esse orá cu lo si bi li no 
em que o en ge nho so eu fe mis mo ele men to ser vil amor te cia o efe i to da re -
fe rên cia do che fe do Esta do à es cra vi dão e aos es cra vos – a ins ti tu i ção
po dia exis tir no país, mas o nome não de via ser pro nun ci a do do alto do
tro no em ple no Par la men to – foi como a ex plo são de uma cra te ra.
Aque le do cu men to pren de-se in ti ma men te a dois ou tros que re pre sen -
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3 “As me di das a que o go ver no re cor reu ul ti ma men te, im pe li do pe las ne ces si da des
da guer ra, li ber tan do es cra vos da na ção e da Co roa, e pre mi an do os ci da dãos que
ofe re ci am li ber tos para o exér ci to, só não deve de ter es ti mu la do os es pí ri tos mais 
sô fre gos por essa re for ma, como tam bém der ra ma do essa es pe ran ça por en tre os es cra vos.
To dos nós po de mos dar tes te mu nho de que es tes efe i tos se vão sen tin do.” Pa la vras do con se -
lhe i ro Pa ra nhos no Con se lho de Esta do. Ses são de 2 de abril de 1867. – Tra ba lhos
so bre a ex tin ção da es cra va tu ra no Bra sil,  p. 50.

4 “O ele men to ser vil no Impé rio não pode de i xar de me re cer opor tu na men te a vos sa
con si de ra ção, pro ven do-se de modo que, res pe i ta da a pro pri e da de atu al, e sem
aba lo pro fun do em nos sa pri me i ra in dús tria – a agri cul tu ra – se jam aten di dos os
al tos in te res ses que se li gam à eman ci pa ção.”



tam im por tan te pa pel em nos sa His tó ria: a men sa gem da jun ta de
eman ci pa ção em Fran ça ao im pe ra dor e a res pos ta do mi nis tro da
Jus ti ça em nome des te e do go ver no bra si le i ro. A se gun da des sas pe -
ças hu ma ni tá ri as foi as si na da pelo con se lhe i ro Mar tim Fran cis co, e a
pri me i ra pe los se guin tes abo li ci o nis tas fran ce ses: o du que de Bro glie, 
Gu i zot, La bou la ye, A. Co chin, Anda luz, Bor si er, prín ci pe de Bro glie,
Ga u mont, Léon La ve dan, Hen ri Mar tin, con de de Mon ta lem bert,
Hen ri  Mo re au, Edou ard de Pres sen sé, Wal lon, Eug éne Yung.

Nes sa men sa gem di zi am es ses ho mens, a ma i or par te de les
co nhe ci dos do mun do in te i ro: “Vos sa Ma jes ta de é po de ro so no seu
Impé rio; uma von ta de de Vos sa Ma jes ta de pode pro du zir a li ber da de
de dois mi lhões de ho mens.” Não era as sim a eman ci pa ção das ge ra -
ções fu tu ras que eles re cla ma vam em nome da hu ma ni da de e da jus ti -
ça; era a eman ci pa ção dos pró pri os es cra vos exis ten tes, es ses e não
ou tros. Na res pos ta do mi nis tro não há uma só re ser va quan to ao
modo de en ten der a abo li ção da es cra va tu ra; o im pe ra dor agra de ce o
alto apre ço em que é tido por ho mens tão no tá ve is, e não in si nua a
mí ni ma di ver gên cia de vis tas com eles. A res pos ta deve ser ex pli ca da
de acor do com a per gun ta; o que se pro me te com o que foi pe di do. É 
só as sim que as pa la vras fi na is do mi nis tro da Jus ti ça te rão o seu ver -
da de i ro re le vo.

A eman ci pa ção dos es cra vos, con se qüên cia ne ces sá ria 
da abo li ção do trá fi co, é so men te uma ques tão de for ma e opor -
tu ni da de. Qu an do as pe no sas cir cuns tân ci as em que se
acha o país o con sen ti rem, o go ver no bra si le i ro con si de -
ra rá como ob je to de pri me i ra im por tân cia a re a li za ção do 
que o es pí ri to do cris ti a nis mo des de há mu i to re cla ma do 
mun do ci vi li za do.5

Aí está um com pro mis so cla ro e ter mi nan te, to ma do so le ne -
men te pe ran te a Eu ro pa em 1867 a fa vor de dois mi lhões de ho mens,
os qua is es tão ain da – os que exis tem den tre eles – es pe ran do que o
Esta do des cu bra a for ma e en con tre a opor tu ni da de de re a li zar o que o es pí ri to

O Abo li ci o nis mo 71

5 Vide ín te gra dos dois do cu men tos. O Abo li ci o nis ta, Rio de Ja ne i ro, 1880, nú me ro
de no vem bro.



do cris ti a nis mo des de há mu i to re cla ma do mun do ci vi li za do, e que este já re a li -
zou com ex ce ção ape nas do Bra sil.

A ini ci a ti va to ma da con tra a es cra vi dão no Pa ra guai pelo con -
de d’Eu, ma ri do da prin ce sa im pe ri al, como ge ne ral-em-che fe do nos so
Exér ci to, foi ou tro com pro mis so ace i to à face do mun do. Como po de ria 
este acre di tar que o ato do ge ne ral bra si le i ro exi gin do do ven ci do a abo -
li ção da es cra vi dão não en vol via para o ven ce dor a obri ga ção mo ral de
fa zer ou tro tan to no seu pró prio ter ri tó rio? Esse exér ci to, cuja co ra gem
e per se ve ran ça ha bi li tou o prín ci pe que o co man da va a im por ao ini mi -
go o seu de se jo hu ma ni tá rio, como uma or dem que foi logo obe de ci da,
era com pos to em par te de ho mens que ti nham pas sa do pelo ca ti ve i ro.
Tal vez o con de d’Eu não te nha se lem bra do dis so ao re cla mar a eman ci -
pa ção dos es cra vos na Re pú bli ca, nem que os ha via em nú me ro in com -
pa ra vel men te ma i or no Impé rio; mas o mun do não po dia es que cer um e 
ou tro fato, ao ter co nhe ci men to da que la no bre exi gên cia e do modo
como foi sa tis fe i ta.

“Se vós lhes con ce der des [aos es cra vos] a li ber da de que eles
pe dem”, es cre via o prín ci pe ao go ver no pro vi só rio do Pa ra guai em
Assun ção, “te re is rom pi do so le ne men te com uma ins ti tu i ção que foi
in fe liz men te le ga da a mu i tos po vos da li vre Amé ri ca por sé cu los de
des po tis mo e de de plo rá vel ig no rân cia.” A res pos ta a esse ape lo foi
um de cre to, em 2 de ou tu bro de 1869, cujo ar ti go 1º di zia: “Fica des de 
hoje abo li da to tal men te a es cra vi dão no ter ri tó rio da Re pú bli ca.” O
com pro mis so na ci o nal de fa zer tudo o que es ti ves se ao al can ce do
Impé rio para imi tar o pro ce di men to do Pa ra guai foi tão cla ra men te to -
ma do por aque le epi só dio fi nal da cam pa nha, como se hou ves se sido
exa ra do no pró prio Tra ta do de Paz. Essa dí vi da de hon ra só pode ser
ne ga da, ad mi tin do-se o prin cí pio de que é le gí ti mo e ho nes to para uma 
na ção der ri bar no ter ri tó rio ini mi go, por ela ocu pa do e à sua com ple ta
mer cê, com o pre tex to de hu ma ni da de do cris ti a nis mo, uma ins ti tu i ção 
da qual está fir me men te re sol vi da a ti rar den tro das suas fron te i ras
todo o lu cro pos sí vel até a ex tin ção das úl ti mas ví ti mas. Se me lhan te
no ção, po rém, re du zi ria a guer ra à pi ra ta ria, o co man dan te de um exér -
ci to a um che fe de sal te a do res, e é de todo ina ce i tá vel para os que jul -
gam, na fra se de John Brigth, “a lei mo ral tão obri ga tó ria para as na -
ções como o é para os in di ví du os”.
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Qu an to à es pe ran ça pro ve ni en te da agi ta ção an tes e de po is
da cam pa nha par la men tar que deu em re sul ta do a lei de 1871, e às
pro mes sas de po is fe i tas, bas te-nos di zer em ge ral, por ora, que a
opo si ção le van ta da con tra aque le ato de via ter es pa lha do en tre os es -
cra vos a cren ça de que o fim de seu ca ti ve i ro es ta va pró xi mo. Os
aces sos de fu ror de mu i tos pro pri e tá ri os; a lin gua gem de des cré di to
usa da con tra a mo nar quia nas fa zen das, cu jas pa re des tam bém têm
ou vi dos; a re pre sen ta ção do im pe ra dor, cujo nome é para os es cra vos 
si nô ni mo de for ça so ci al e até de pro vi dên cia, como sen do o pro te tor 
da sua ca u sa; e por fim o na u frá gio to tal da cam pa nha con tra o go -
ver no; cada uma das di fe ren tes emo ções da que la épo ca agi ta da pa re -
cia cal cu la da para in fun dir no bar ro do es cra vo o es pí ri to do ho mem
e in su flar-lhe a li ber da de.

Des de o dia em que a Fala do Tro no do ga bi ne te Za ca ri as
ines pe ra da men te, sem que nada o anun ci as se, sus ci tou a for mi dá vel
ques tão do ele men to ser vil, até o dia em que pas sou no Se na do, no
meio de acla ma ções po pu la res e fi can do o re cin to co ber to de flo res, a
lei Rio Bran co, hou ve um pe río do de an si e da de, in cô mo da para a la -
vou ra; e para os es cra vos, pela ra zão con trá ria, che ia de es pe ran ça. A
su bi da do vis con de de Ita bo raí em 1868, de po is dos com pro mis sos to -
ma dos na que la Fala e na cé le bre car ta aos abo li ci o nis tas eu ro pe us, sig -
ni fi ca va: ou que o im pe ra dor li ga va en tão, por ca u sa tal vez da guer ra,
ma i or im por tân cia ao es ta do do Te sou ro que é a re for ma ser vil, ou
que em po lí ti ca, na ex pe riên cia de Dom Pe dro II, a li nha reta não era
o ca mi nho mais cur to de um pon to a ou tro. Como se sabe tam bém,
aque le mi nis tro caiu so bre tu do pela ati tu de as su mi da nes sa mes ma
ques tão pe los seus ad ver sá ri os, e pe los ami gos que o que ri am ver por
ter ra. A cha ma da do vis con de de São Vi cen te para subs ti tuí-lo foi si nal 
de que a re for ma da eman ci pa ção, que fi ca rá para sem pre as so ci a da
en tre ou tros com o nome da que le es ta dis ta, ia de fato ser ten ta da; in fe -
liz men te o pre si den te do Con se lho or ga ni zou um Mi nis té rio di vi di do
en tre si, e que por isso teve de ce der o seu lu gar a uma com bi na ção
mais ho mo gê nea para o fim que a na ção e a Co roa ti nham em vis ta.
Foi essa o Mi nis té rio Rio Bran co.
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Du ran te todo esse tem po de re tro ces so e he si ta ção, o Par ti do
Li be ral, que ins cre ve ra no seu pro gra ma em 1869 “a eman ci pa ção dos
es cra vos”, agi tou por to dos os mo dos o país, no Se na do, na im pren sa,
em con fe rên ci as pú bli cas. “Adi ar in de fi ni da men te a ques tão”, di zia no
Se na do aos con ser va do res na que le ano o se na dor Na bu co, pre si den te
do Cen tro Li be ral, “não é pos sí vel; nis to não con sen te o Par ti do Li be ral, 
que de sen ga na do de que nada fa re is há de agi tar a ques tão.” E em 1870,
com mais for ça, in sis tia aque le es ta dis ta:

Se nho res, este ne gó cio é mu i to gra ve; é a ques tão mais
im por tan te da so ci e da de bra si le i ra, e é im pru dên cia aban do -
ná-la ao azar. Qu e re is sa ber as con se qüên ci as? Hei de dizê-lo
com toda a sin ce ri da de, com toda a for ça das mi nhas con vic -
ções: o pou co ser ve hoje, e o mu i to ama nhã não bas ta. As
co i sas po lí ti cas têm por prin ci pal con di ção a opor tu ni da de.
As re for mas por pou cas que se jam va lem mu i to na oca sião,
não sa tis fa zem de po is, ain da que se jam am plas. Não que re is
os me i os gra du a is; pois bem, ha ve is de ter os me i os si mul tâ -
ne os; não que re is as con se qüên ci as de uma me di da re gu la da
por vós, pa u sa da men te, ha ve is de ter a in cer te za da im pre vi -
dên cia; não que re is ter os in con ve ni en tes eco nô mi cos por
que pas sa ram as Anti lhas in gle sas e fran ce sas, cor re is o ris co
de ter os hor ro res de São Do min gos.

Como po dia a agi ta ção de um dos gran des par ti dos na ci o na is,
ha via pou co ain da no po der, em fa vor dos es cra vos, de i xar de ins pi -
rar-lhes con fi an ça de que a sua li ber da de, tal vez pró xi ma, tal vez dis tan te,
era em todo caso cer ta? O gri to de com ba te que re per cu tia no país não
era “a eman ci pa ção dos nas ci tu ros”, nem há se não fi gu ra da men te eman ci -
pa ção de in di ví du os ain da não exis ten tes; mas sim “a eman ci pa ção dos es -
cra vos”. Os di re i tos ale ga dos, os ar gu men tos pro du zi dos, eram to dos
apli cá ve is às ge ra ções atu a is. Se me lhan te ter re mo to não po dia res trin gir o
seu tre men do aba lo à área mar ca da, des mo ro na va o solo não edi fi ca do
sem fen der a par te con tí gua. O im pul so não era dado aos in te res ses do
par ti do, mas à cons ciên cia hu ma na, e quan do de uma re vo lu ção se quer
fa zer uma re for ma, é pre ci so pelo me nos que esta te nha o le i to bas tan te
lar go para de i xar pas sar a tor ren te. Tudo o que se dis se du ran te o pe río do 
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da in cer te za, quan do a opo si ção tra ta va de ar ran car ao Par ti do Con ser va -
dor a re for ma que este lhe so ne ga va,6 cons ti tu iu ou tras tan tas pro mes sas 
fe i tas so le ne men te aos es cra vos. Na agi ta ção não se teve o cu i da do de
di zer a es tes que a me di da não era a fa vor, mas so men te em fa vor de
seus fi lhos; pelo con trá rio, fa la va-se das ge ra ções fu tu ras con jun ta men -
te, e na ban de i ra le van ta da do Nor te ao Sul não ha via ar ti gos de leis ins -
cri tos, ha via ape nas o si nal do com ba te em uma pa la vra, eman ci pa ção.

Ago ra ve ja mos as pro mes sas que se po di am le gi ti ma men te de -
du zir des sa mes ma lei de 28 de se tem bro de 1871, que foi, e não po dia
de i xar de ser, uma tre men da de cep ção para os es cra vos, os qua is ou vi am
an tes di zer que o im pe ra dor que ria a eman ci pa ção e que a eman ci pa ção ia ser
fe i ta. Con si de ra do a prin cí pio como uma es po li a ção pela aris to cra cia ter -
ri to ri al, aque le ato le gis la ti vo que não lhe res trin giu de modo al gum os di -
re i tos ad qui ri dos tor nou-se com o tem po o seu me lhor ba lu ar te. Mas não
é o que se diz hoje, que tem va lor para nós; é o que se di zia an tes da lei.
Para me dir-lhe o al can ce é pre ci so aten der mos ao que pen sa vam en tão,
não os que a fi ze ram, mas os que a com ba te ram. Nes se caso a pre vi dên -
cia, cu ri o so re sul ta do da ce gue i ra mo ral, es te ve toda do lado des tes; fo ram 
eles que me di ram ver da de i ra men te as con se qüên ci as re a is da lei, que
apon ta ram as in co e rên ci as e os ab sur dos, e que va ti ci na ram que essa não
po dia ser, e não ha via de ser, a so lu ção de tão gran de pro ble ma.
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6 Deu-se em 1870 um fato mu i to cu ri o so. A co mis são es pe ci al de que era re la tor o
Sr. Te i xe i ra Jú ni or re que reu, e a Câ ma ra vo tou, que se so li ci tas se com ur gên cia do 
go ver no có pia dos pro je tos sub me ti dos ao Con se lho de Esta do em 1867 e 1868 e
dos pa re ce res dos mem bros do Con se lho: a esse pe di do res pon de ram os mi nis -
tros da Jus ti ça (J. O. Né bi as) e do Impé rio (Pa u li no de Sou sa) que não ha via
pa péi s al guns nas suas res pec ti vas se cre ta ri as. No pa re cer dis se a co mis são: “Sob
ca rá ter con fi den ci al e com re co men da ção re i te ra da da ma i or re ser va foi mos tra da à
co mis são por um dos dig nos mem bros do ga bi ne te uma có pia de qua tro atas das
ses sões do Con se lho de Esta do e do úl ti mo pro je to ali exa mi na do. Nes tas con di -
ções, pois, a co mis são não pode re ve lar ne nhu ma das opi niões exa ra das nes ses
do cu men tos.” Art. 7 da lei de 15 de ou tu bro de 1827: “Os con se lhe i ros de es ta do
são res pon sá ve is pe los con se lhos que de rem, etc.” Os gri fos são do pa re cer.
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VIII
As pro mes sas da “Lei de Eman ci pa ção”

“A gran de in jus ti ça da lei é não ter cu i da do das ge ra ções
atu a is.”

J. A. Sa ra i va

NÃO PRETENDO NESTE CAPÍTULO es tu dar a lei Rio
Bran co se  não de um pon to de vis ta: o das es pe ran ças ra zoá ve is que
pode de du zir do seu con jun to, e das con di ções em que foi vo ta da, quem 
atri bua ao nos so Po der Le gis la ti vo fir me za de pro pó si to, se ri e da de de
mo ti vos, pun do nor na ci o nal, e es pí ri to de eqüi da de. Não se o jul gan do
re so lu to, re fle ti do, pa trió ti co e jus to, não se pode de ri var da lei es pe ran -
ça al gu ma, e deve-se mes mo te mer que ela não seja pon tu al men te exe -
cu ta da, como não foi a de 7 de no vem bro de 1831, fe i ta quan do a na ção 
es ta va ain da à mer cê dos agen tes do trá fi co.



A lei de 28 de se tem bro de 1871,1 seja dito in ci den te men te, foi
um pas so de gi gan te dado pelo país. Imper fe i ta, in com ple ta, im po lí ti ca,
in jus ta, e até ab sur da, como nos pa re ce hoje, essa lei foi nada me nos do
que o blo que io mo ral da es cra vi dão. A sua úni ca par te de fi ni ti va e fi nal foi 
este prin cí pio: “Nin guém mais nas ce es cra vo.” Tudo o mais, ou foi ne ces sa -
ri a men te tran si tó rio, como a en tre ga des ses mes mos in gê nu os ao ca ti ve i ro 
até aos vin te e um anos; ou in com ple to, como o sis te ma de res ga te for ça -
do; ou in sig ni fi can te, como as clas ses de es cra vos li ber ta dos; ou ab sur do,
como o di re i to do se nhor da es cra va à in de ni za ção de uma apó li ce de
600$000 pela cri an ça de oito anos que não de i xou mor rer; ou in jus to,
como a se pa ra ção do me nor e da mãe, em caso de ali e na ção des ta. Isso
quan to ao que se acha dis pos to na lei; quan to ao que foi es que ci do o ín di -
ce das omis sões não te ria fim. Ape sar de tudo, po rém, o sim ples princí pio 
fun da men tal em que ela as sen ta bas ta para fa zer des sa lei o pri me i ro ato
de le gis la ção hu ma ni tá ria da nos sa His tó ria.

Re du zi da à ex pres são mais sim ples, a lei quer di zer a ex tin ção
da es cra va tu ra den tro de um pra zo de meio sé cu lo; mas essa ex tin ção
não po dia ser de cre ta da para o fu tu ro sem dar lu gar à as pi ra ção ge ral de
vê-la de cre ta da para o pre sen te. Não são os es cra vos so men te que se
não con ten tam com a li ber da de dos seus fi lhos e que rem tam bém ser li -
vres; so mos nós to dos que que re mos ver o Bra sil de sem ba ra ça do e pu ri -
fi ca do da es cra vi dão, e não nos con ten ta mos com a cer te za de que as
ge ra ções fu tu ras hão de ter esse pri vi lé gio. A lei de 28 de se tem bro, ao
di zer aos es cra vos: “Os vos sos fi lhos dora em di an te nas ce rão li vres, e
che gan do à ida de da eman ci pa ção ci vil se rão ci da dãos”, es que ça mos por 
en quan to os ser vi ços, dis se im pli ci ta men te a to dos os bra si le i ros: “Os vos -
sos fi lhos, ou os vos sos ne tos, hão de per ten cer a um país re ge ne ra dor.”

78 Jo a quim Na bu co

1 Não sou sus pe i to fa lan do des sa lei. Além de ter pes so al men te par ti cu lar in te res se
no re no me his tó ri co do vis con de do Rio Bran co, nin guém con tri bu iu mais para
pre pa rar aque le ato le gis la ti vo e mo ver a opi nião em seu fa vor do que meu pai, que
de 1866 a 1871 fez dele a sua prin ci pal ques tão po lí ti ca. “No Con se lho de Esta do”,
dis se no Se na do, em 1871, Sr. F. Ota vi a no, fa lan do do Se na dor Na bu co “na cor res -
pon dên cia com os fa zen de i ros, e na tri bu na por meio de elo qüen tes dis cur sos, foi
ele que fez a idéia ama du re cer e to mar pro por ções de von ta de na ci o nal.” Em todo
esse pe río do em que a re so lu ção co nhe ci da do im pe ra dor ser viu de nú cleo à for ma -
ção de uma for ça cons ti tu ci o nal ca paz de ven cer o po der da es cra vi dão, isto é, de
66 a 71, aque le es ta dis ta, como Sou sa Fran co, Ota vi a no, Ta va res Bas tos, pre pa rou o 
Par ti do Li be ral ao pas so que São Vi cen te e Sa les Tor res-Ho mem pre pa ra ram o Par -
ti do Con ser va dor para a re for ma, à qual cou be ao vis con de do Rio Bran co a hon ra
de li gar me re ci da men te o seu nome com o apla u so de to dos eles.



Essa pro mes sa du pla po de ria pa re cer fi nal aos es cra vos, não
po rém aos li vres. O efe i to des sa pers pec ti va de uma pá tria res pe i ta da e
ho nes ta para os que vi e rem de po is de nós, não po dia ser ou tro se não o
de des per tar em nós mes mos a am bi ção de per ten cer-lhe. Qu an do um
Esta do qual quer au men ta para o fu tu ro a hon ra e a dig ni da de dos seus
na ci o na is, nada mais na tu ral do que re cla ma rem con tra esse adi a men to
os que se vêem na pos se do tí tu lo di mi nu í do. Não é pro vá vel que os es -
cra vos te nham in ve ja da sor te dos seus fi lhos; mas que ou tro sen ti men to 
nos pode ca u sar, a nós ci da dãos de um país de es cra vos, a cer te za de
que a ge ra ção fu tu ra há de pos su ir essa mes ma pá tria mo ral men te en -
gran de ci da – por ter a es cra vi dão de me nos?

É nes se sen ti men to de or gu lho, ou me lhor, de pun do nor na -
ci o nal, in se pa rá vel do ver da de i ro pa tri o tis mo, que se fun da a pri me i ra
es pe ran ça de que a lei de 28 de se tem bro não seja a so lu ção do pro ble -
ma in di vi du al de cada es cra vo e de cada bra si le i ro.

As acu sa ções le van ta das con tra o pro je to, se não de vi am pre -
va le cer para fazê-lo cair – por que as im per fe i ções, de fi ciên ci as, ab sur -
dos, tudo o que se que i ra, da lei são in fi ni ta men te pre fe rí ve is à ló gi ca da
es cra vi dão – mos tra vam os pon tos em que, pela opi nião mes ma dos
seus ad ver sá ri os, a re for ma, uma vez pro mul ga da, pre ci sa ria ser mo ra li -
za da, alar ga da, e de sen vol vi da.

A lei de 28 de se tem bro não deve ser to ma da como uma tran sa -
ção en tre o Esta do e os pro pri e tá ri os de es cra vos; mas como um ato de so -
be ra nia na ci o nal. Os pro pri e tá ri os ti nham tan to di re i to de im por a sua von -
ta de ao país quan to qual quer ou tra mi no ria den tro dele. A lei não é um tra -
ta do com a cláu su la su ben ten di da de que não po de rá ser al te ra do sem o
acor do das par tes con tra tan tes. Pelo con trá rio, foi fe i ta com a in te li gên cia
dos dois la dos, se gu ra men te com a pre vi são da par te dos pro pri e tá ri os, de
que se ria so men te um pri me i ro pas so. Os que a re pe li ram di zi am que ela
equi va lia à abo li ção ime di a ta;2dos que a vo ta ram, mu i tos qua li fi ca ram-na de 
de fi ci en te e ex pres sa ram o de se jo de vê-la com ple ta da por ou tras me di das,
no ta vel men te pelo pra zo. Qu an do, po rém, o Po der Le gis la ti vo fos se unâ ni -
me em dar à lei Rio Bran co o al can ce e a sig ni fi ca ção de uma so lu ção de fi -
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2 “Há de acon te cer o que pre ve jo: se pas sar a pro pos ta do go ver no, a eman ci pa ção
es ta rá fe i ta no país den tro de um ou dois anos (Apo i a dos). O Sr. Andra de Fi gue i ra: 
E eles sa bem dis so. O Sr. C. Ma cha do: É a vés pe ra do dia da eman ci pa ção to tal.
O Sr. Andra de Fi gue i ra: O Sr. pre si den te do Con se lho de cla rou no seu pa re cer no 
Con se lho de Esta do que esta se ria a con se qüên cia” – Dis cur so do Sr. Alme i da
Pe re i ra na Câ ma ra dos De pu ta dos em agos to de 1871.



ni ti va da ques tão, aque la le gis la tu ra não ti nha de le ga ção es pe ci al para li gar
as fu tu ras Câ ma ras, nem o di re i to de fa zer leis que não pu des sem ser am -
pli a das ou re vo ga das por es tas. Mais tar de ve re mos que pro fe ci as ter rí ve is
fo ram fe i tas en tão, que me di das ex cep ci o na is fo ram jul ga das pre ci sas.

Ou tra pre ten são sin gu lar é a de que esse ato le ga li zou to dos
os abu sos que não pros cre veu, anis ti ou to dos os cri mes que não pu niu,
re vo gou to das as leis que não men ci o nou. Pre ten de-se mes mo que essa
lei, que abo liu ex pres sa men te as an ti gas re vo ga ções de al for ria, foi até
re vo gar por sua vez a car ta de li ber da de que a lei de 7 de no vem bro de
1831 dera a to dos os afri ca nos im por ta dos de po is dela. Não ad mi ra essa 
her me nêu ti ca em ma té ria de es cra vi dão – ma té ria em que na dú vi da, aí
não há dú vi da al gu ma, é o prin cí pio da li ber da de que pre va le ce – quan -
do le mos ain da hoje edi ta is para a ven da ju di ci al de in gê nu os.3

Essa in ter pre ta ção to da via – sé ria como é, por ser a nos sa
ma gis tra tu ra na sua ge ne ra li da de cúm pli ce da es cra vi dão, como o foi,
tan to tem po, do trá fi co – apar ta-se de ma si a do da opi nião pú bli ca para
pôr ver da de i ra men te em pe ri go o ca rá ter da lei de 28 de se tem bro. Ve ja -
mos, de i xan do de par te a cons tru ção es cra va gis ta da lei, em que pon tos,
pe los pró pri os ar gu men tos dos que a com ba te ram, es ta va in di ca da des -
de o princ ípio a ne ces si da de de re for má-la, e, pe los ar gu men tos dos que 
a pro mo ve ram, a ne ces si da de de alar gá-la e de au men tar-lhe o al can ce.
Co me ce mos pe los úl ti mos.

Em ge ral pode-se di zer que a lei foi de fi ci en te em omi tir me di -
das pro pos tas mu i to an tes no Par la men to, como, por exem plo, o pro je to
Van der lei (de 1854) que pro i bia o trá fi co in ter pro vin ci al de es cra vos. A lei
que li ber tou os nas ci tu ros po dia bem ter lo ca li za do a es cra vi dão nas pro -
vín ci as. Igual men te pon tos ca pi ta is sus ten ta dos com toda a for ça no Con -
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3 A res pe i to de um des ses edi ta is, tive a hon ra de di ri gir um pro tes to ao vis con de
de Pa ra na guá, pre si den te do Con se lho, no qual di zia: “A lei de 7 de no vem bro de
1831 está de fato re vo ga da; che gou o mo men to de mos trar que essa não pode ser
a sor te  da lei de 28 de se tem bro de 1871. É pre ci so im pe dir esse  trá fi co  de in gê nu os
que des pon ta. Não é aba fan do es cân da los des sa or dem que se o pode con se guir.
Esse edi tal de Va len ça abre uma pá gi na tris tís si ma na his tó ria do Bra sil, e cabe a
V. Exª ras gá-la quan to an tes. A co me çar a ven da por edi ta is ou sem eles, dos ser -
vi ços dos in gê nu os a lei de 28 de se tem bro de 1871 será em bre ve re pu ta da pelo
mun do como de to das a mais mons tru o sa men ti ra que uma na ção ja ma is re cor reu 
para es con der um cri me. A ques tão é a se guin te: Po dem ou não po dem os in gê nu os ser
ven di dos? Per ten ce ao go ver no sal var a dig ni da de de toda essa imen sa clas se cri a da
pela lei de 28 de se tem bro.”



se lho de Esta do, como, por exem plo, a fi xa ção do pre ço má xi mo para a
al for ria, a re vo ga ção da pena bár ba ra de aço i tes e da lei de 10 de ju nho de
1835, a pro i bi ção de di vi dir a fa mí lia es cra va, in com ple ta men te for mu la da
na lei de 15 de se tem bro de 1869, fo ram de i xa dos de par te na pro pos ta do
go ver no e por isso o Có di go ne gro bra si le i ro, ci vil e pe nal, con ti nua, de po is da
lei cha ma da de eman ci pa ção, a ser em ge ral tão bár ba ro quan to an tes.

A di re ção prin ci pal en tre tan to, em que se pro pôs o alar ga -
men to da lei, foi a do pra zo. Nes sa ma té ria Sou sa Fran co teve a ma i or
par te, e o pra zo por mim pro pos to na Câ ma ra dos De pu ta dos em 1880
não foi se não a exe cu ção do pla no de li ne a do por aque le es ta dis ta na
se guin te pro pos ta que apre sen tou no Con se lho de Esta do em 1867:

Que a de cla ra ção do dia em que ces sa a es cra vi dão no
Impé rio deve fi car para o dé ci mo ano da exe cu ção da lei
su pra sen do o ar ti go o se guin te: – Art. 23. No dé ci mo ano
da exe cu ção des ta lei, o go ver no, ten do co lhi do to das as
in for ma ções as apre sen ta rá à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va,
com a es ta tís ti ca dos li ber ta dos, em vir tu de de sua exe cu -
ção, e do nú me ro dos es cra vos en tão exis ten tes no Impé rio
para que, sob pro pos ta tam bém sua, se fixe o pra zo em que
a es cra vi dão ces sa rá com ple ta men te.4

A dis po si ção [acres cen ta va ele em 1868] cuja fal ta é
mais sen sí vel [no pro je to em dis cus são no Con se lho de
Esta do] é a do pra zo em que a es cra vi dão ces se em todo o
Impé rio. O pro je to, ca lan do-se so bre este pon to mu i to
im por tan te, pa re ce ter tido por fim evi tar re cla ma ções de
pra zo mu i to bre ve, que as sus te os pro pri e tá ri os de es cra -
vos, e tam bém a me lin dro sa ques tão da in de ni za ção. Não
sa tis fa ria po rém a opi nião que exi ge com pro mis so ex pres so da ex tin -
ção da es cra vi dão.

O pra zo, por ou tro lado, era com ba ti do no gru po li be ral mes -
mo, por de ma si a do ex ten so. Pi men ta Bu e no, de po is mar quês de São
Vi cen te, pro pu se ra o dia 31 de de zem bro de 1899 para a abo li ção com -
ple ta no Impé rio com in de ni za ção. Foi esse o pra zo dis cu ti do no Con -
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4 O ilus tre che fe li be ral acre di ta va as sim que, na ses são le gis la ti va de 1879, se po de ria
“de cre tar a ex tin ção to tal da es cra vi dão” para o 1º ou 2º qüin qüê nio de 1880-90.



se lho de Esta do,5 onde foi jul ga do por uns mu i to lon go para os es cra -
vos, e por ou tros afas ta do de ma is para ser mar ca do em 1867. A ex ten -
são do pra zo era com efe i to ab sur da.

Não con cor da com o ar ti go do pro je to [São Vi cen te] –
foi o voto do con se lhe i ro Na bu co – que mar ca como ter mo
da es cra vi dão o úl ti mo dia do ano de 1899. Se não po de mos
mar car um pra zo mais bre ve, é me lhor nada di zer: cada um
cal cu le pela pro ba bi li da de dos fa tos na tu ra is dos nas ci men tos 
e óbi tos, e pe las me di das do pro je to, quan do aca ba rá a es cra -
vi dão: a de cla ra ção de um quar to de sé cu lo não é li son je i ra ao Bra sil.

No Se na do, po rém, na dis cus são da lei, foi apre sen ta do um
pra zo mais cur to – o de vin te anos – pelo Se na dor Sil ve i ra da Mota. Esse
pra zo le va va a es cra vi dão até ao ano de 1891 do qual ela se vai apro xi -
man do sem li mi ta ção al gu ma. Ain da esse pra zo pa re ceu lon go de ma is ao
Se na dor Na bu co, o qual dis se no Se na do: Eu não sou con trá rio à idéia do
pra zo, não como subs ti tu ti va da idéia do pro je to, mas como com ple men tar dela.

O pra zo dado à es cra vi dão pela lei pro pos ta era de cin qüen ta
ou ses sen ta anos, mas ha via, além da li ber da de pelo nas ci men to, as me -
di das da lei e a es pe ran ça de que, uma vez vo ta da essa, “a por fia dos
par ti dos se ria para que a eman ci pa ção gra du al fos se a mais am pla e a mais
bre ve pos sí vel’.6 Por isso o pra zo era um meio ape nas de pro te ger os in te -
res ses das ge ra ções exis ten tes de es cra vos, de pre en cher de al gu ma for -
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5 Num pro je to apre sen ta do a 17 de maio de 1865 o vis con de de Je qui ti nho nha pro -
pôs, en tre ou tras me di das, o pra zo de quin ze anos para a abo li ção da es cra vi dão
ci vil no Bra sil. Esse pra zo, caso fos se ado ta do, te ria aca ba do a es cra vi dão em
1880. Dois anos de po is, po rém, no Con se lho de Esta do, pro nun ci an do-se so bre o 
pra zo-Pi men ta Bu e no [até ao fim do sé cu lo] aque le es ta dis ta con de nou-o, ten -
do-se de ci di do a ado tar o sis te ma da li ber da de dos que nas ces sem de po is da lei
pro mul ga da. Je qui ti nho nha, de quem dis se o vis con de de Ja gua ri, “foi ele o pri -
me i ro ho mem de Esta do que se em pe nhou pela eman ci pa ção dos es cra vos en tre
nós” – a ho me na gem se ria mais jus ta di zen do-se: no Se gun do Re i na do, – era um
abo li ci o nis ta con vic to, fran co e de cla ra do. Na ques tão ex tra va gan te to da via, que
mais ocu pou o Con se lho de Esta do: – se os fi lhos li vres de mãe es cra va se ri am in -
gê nu os  ou li ber tos?  – e na qual o prin cí pio: o par to se gue o ven tre, re pre sen tou tão
im por tan te pa pel, aque le es ta dis ta de i xou-se en le ar por uma teia de ara nha do ro -
ma nis mo, e uniu-se aos que que ri am de cla rar li ber to a quem nun ca ha via sido es -
cra vo. Esses e ou tros er ros, po rém, em nada di mi nu em o re no me abo li ci o nis ta de
Mon te zu ma, cuja ati tu de fren te à es cra vi dão sem pre foi a de um ad ver sá rio con -
ven ci do de que ele era li te ral men te, na sua fra se, “o can cro” do Bra sil.

6 Na bu co, dis cur so na dis cus são do pro je to de lei so bre o ele men to ser vil.



ma a la cu na que faz a gran de in jus ti ça da lei, na fra se do Sr. Sa ra i va, que
ser ve de epí gra fe a este ca pí tu lo.

A lei não cu i dou das ge ra ções atu a is; mas foi fe i ta em nome des sas, 
ar ran ca da pela com pa i xão e pelo in te res se que a sua sor te ins pi ra va den -
tro e fora do país, es pa lhan do-se pelo mun do a no tí cia de que o Bra sil
ha via eman ci pa do os seus es cra vos; e por isso du ran te toda a dis cus são
o sen ti men to pre do mi nan te era de pe sar, por se fa zer tan to pe los que
ain da não ti nham nas ci do e tão pou co pe los que ha vi am pas sa do a vida
no ca ti ve i ro.

Aqui en tram os ar gu men tos dos ini mi gos do pro je to. A in jus ti ça
de li ber tar os nas ci tu ros, de i xan do en tre gues à sua sor te os es cra vos exis -
ten tes, não po dia es ca par, nem es ca pou, aos ami gos da lei, e foi-lhes lan ça -
da em ros to pe los con trá ri os. O in te res se des tes pe los ve lhos es cra vos ver -
ga dos ao peso dos anos não po dia ser ex pres so de modo mais pa té ti co do
que, por exem plo, pela la vou ra de Piraí nas pa la vras que vou gri far:

Fun da da na mais ma ni fes ta in jus ti ça re la ti va en tre os es -
cra vos – di zi am os agri cul to res da que le mu ni cí pio – a pro -
pos ta con ce de o fa vor da li ber da de aos que, pelo cego aca -
so, nas ce rem de po is de tal dia, con ser van do en tre tan to na
es cra vi dão os in di ví du os que por lon gos, pro ve i to sos e re le van tes ser -
vi ços mais jus têm à li ber da de .

Esse era o gran de, o for mi dá vel gri to dos ini mi gos da pro pos -
ta: “Li ber ta is”, di zi am eles, “as ge ra ções fu tu ras, e nada fa ze is pe los que
es tão, há trin ta, qua ren ta, cin qüen ta anos, e mais, mer gu lha dos na de gra -
da ção do ca ti ve i ro.” A isso res pon di am os par ti dá ri os da re for ma: “Não 
nos es que ce mos das ge ra ções atu a is; para elas há a li ber da de gra du al”,
ou na fra se do Se na dor Na bu co: “Con fi em os es cra vos na eman ci pa ção
gra du al.” O com pro mis so do país para com es tes não po dia ser mais so -
le ne.

Di zia-se-lhes:
Por ora de cre ta mos a li ber da de dos vos sos fi lhos ain da

não nas ci dos, mas a vos sa não há de tar dar: a lei es ta be le ceu 
me i os, cri ou um fun do de eman ci pa ção que vos li ber ta rá a
to dos, pro vi den ci ou para en con trar des nas so ci e da des de
eman ci pa ção o ca pi tal pre ci so para a vos sa al for ria.
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Por ou tro lado a lei foi an tes de nun ci a da como de ven do ser o 
fim da es cra vi dão. Já vi mos o que se dis se na Câ ma ra. Em toda a par te
se re pe tia que vi ria a abo li ção logo após ela. Os re ce i os do mar quês de
Olin da de que o Esta do fos se “pos to em con vul são”,7 não se ve ri fi ca -
ram; mas es ses re ce i os pro vi nham do co nhe ci men to da ló gi ca das co i sas 
hu ma nas que esta fra se do vis con de de Ita bo raí re ve la:

Nem é pre ci so te rem os es cra vos mu i to ati la men to para
com pre en der que os mes mos di re i tos dos fi lhos de vem ter
seus pro ge ni to res, nem se pode su por que ve jam com in di -
fe ren ça es va e ce rem-se-lhes as es pe ran ças de li ber da de, que
têm afa ga do em seus co ra ções.

Está aí cla ra men te um pon to da lei de 28 de se tem bro no qual 
os seus ad ver sá ri os ti nham ra zão em que rer har mo ni zá-la com a jus ti ça.
O gri to: “De ve is fa zer pe las ge ra ções atu a is pelo me nos tan to quan to
bas te ou seja pre ci so para que não se tor ne para elas uma de cep ção o
que fi zes tes pe las ge ra ções fu tu ras”, par tiu dos ini mi gos da pro pos ta; se
esse gri to ne nhum va lor mo ral ti nha para im pe dir as Câ ma ras de votá-la, 
hoje que essa pro pos ta é lei do Esta do, os pró pri os que o le van ta ram es -
tão obri ga dos a mo ra li zar a lei.

O Sr. Cris ti a no Otto ni dis se há dois anos da tri bu na do Se -
na do aos que com ba te ram a re for ma de 1871: “O que o pa tri o tis mo
acon se lha é que nos co lo que mos den tro da lei de 28 de se tem bro; mas
para es tu dar seus de fe i tos e la cu nas, para cor ri gi-los e su pri mi-los.”
Ora es ses de fe i tos e la cu nas de nun ci a dos pela opo si ção eram prin ci -
pal men te o aban do no da ge ra ção pre sen te e a con di ção ser vil dos in -
gê nu os até os vin te e um anos. O mais es trê nuo dos ad ver sá ri os da lei
re co nhe ceu en tão que “a na ção bra si le i ra ti nha as su mi do sé ri os com -
pro mis sos pe ran te as na ções”, e que a pro mes sa de li ber ta ção dos es -
cra vos por um fun do de amor ti za ção era uma dí vi da de hon ra. “Por
cin co anos”, dis se ele, “cho veu so bre as al mas dos mí se ros ca ti vos,
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7 “A não se se guir o pla no que aca bo de in di car [o de não se fa zer ab so lu ta men te
nada] não vejo pro vi dên cia que não po nha o Esta do em con vul são... Uma só pa -
la vra que de i xe per ce ber a idéia de eman ci pa ção por mais ador na da que ela seja” – 
isto é, dis far ça da –, “abre a por ta a mi lha res de des gra ças.” Tra ba lho so bre a ex tin ção
da es cra va tu ra no Bra sil, pp. 38 e 41.



como o maná so bre os is ra e li tas no de ser to, a es pe ran ça da li ber da de,
ba fe ja da do tro no.”8

Qu an to aos in gê nu os, por exem plo, com que apa rên cia de
ló gi ca e de sen ti men to da dig ni da de cí vi ca não de nun ci a vam os ad ver sá -
ri os da lei a cri a ção des sa clas se de fu tu ros ci da dãos edu ca dos na es cra -
vi dão e com to dos os ví ci os dela. Ain da o mes mo Sr. Cris ti a no Otto ni,
num dis cur so no Clu be da La vou ra e do Co mér cio, ex pres sa va-se as sim
a res pe i to des sa clas se:

E que ci da dãos são es ses? Como vêm eles de po is para a
so ci e da de, ten do sido ca ti vos de fato, não sa ben do ler nem
es cre ver, não ten do a mí ni ma no ção dos di re i tos e de ve res
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8 José de Alen car. mi nis tro do ga bi ne te Ita bo raí, de nun ci ou aque le pe río do de ges ta ção
em ter mos que hoje, em vez de se rem uma cen su ra, fa zem hon ra a Dom Pe dro II.
“Não se tra ta”, dis se o no tá vel es cri tor ce a ren se, o qual nes sa ques tão se de i xou gui ar,
não pe los seus me lho res sen ti men tos, mas por pre ven ções pes so a is, “de uma lei, tra -
ta-se de uma con ju ra ção do po der. Des de 1867 que o Po der cons pi ra, fa ti gan do a re lu -
tân cia dos es ta dis tas cha ma dos ao go ver no, em bo tan do a re sis tên cia dos par ti dos; des de 
1867 que se pre pa ra nas som bras este gol pe de es ta do, que há de fir mar no país o ab so -
lu tis mo ou an tes des mas ca rá-lo.” Que a ação in di vi du al do im pe ra dor foi em pre ga da
so bre tu do de po is de 1845 até 1850, em fa vor da su pres são do trá fi co, re sul tan do na -
que le úl ti mo ano nas me di das de Eu sé bio de Qu e i rós, e de 1866 a 1871 em fa vor da
eman ci pa ção dos nas ci tu ros re sul tan do nes se úl ti mo ano na lei Rio Bran co, é um fato
que o im pe ra dor, se qui ses se es cre ver me mó ri as e con tar o que se pas sou com os di ver -
sos ga bi ne tes dos dois pe río dos, po de ria fir mar his to ri ca men te com um nú me ro de
pro vas.  A sua par te no que se tem fe i to é mu i to gran de, e qua se a es sen ci al, por quan t o
ele po de ria ter fe i to o mes mo com ou tros ho mens e por ou tros me i os, sem re ce io de
re vo lu ção. O que eu digo po rém é que se Dom Pe dro II, des de que su biu ao tro no, ti -
ves se como nor te in va riá vel do seu re i na do o re a li zar a abo li ção como seu pai re a li zou a 
in de pen dên cia, sem exer cer mais po der pes so al do que exer ceu, por exem plo, para le var 
a guer ra do Pa ra guai até à des tru i ção to tal do go ver no de Ló pez, a es cra vi dão já te ria a
esta hora de sa pa re ci do do Bra sil. É ver da de que se não fos se o im pe ra dor, os pi o res
tra fi can tes de es cra vos te ri am sido fe i tos con des e mar que ses do Impé rio, e que Sua
Ma jes ta de sem pre mos trou re pug nân cia pelo trá fi co, e in te res se pelo tra ba lho li vre; mas 
com pa ra do à soma de po der que ele ou exer ce ou pos sui, o que se tem fe i to em fa vor
dos es cra vos no seu re i na do, de qua ren ta e três anos, é mu i to pou co. Bas ta di zer que
ain da hoje a ca pi tal do Impé rio é um mer ca do de es cra vos! Veja-se por ou tro lado o
que fez o czar Ale xan dre II, den tro de seis anos de re i na do. Não te mos que nos in co -
mo dar com os que nos cha mam con tra di tó ri os, por que fa ze mos ape lo ao im pe ra dor
sen do opos tos, pelo me nos na ma i or par te, ao go ver no pes so al. O uso do pres tí gio e da
for ça acu mu la da que o im pe ra dor re pre sen ta no Bra sil, em fa vor da eman ci pa ção dos
es cra vos, se ria no mais lato sen ti do da pa la vra ex pres são da von ta de na ci o nal. Com a
es cra vi dão não há go ver no li vre, nem de mo cra cia ver da de i ra: há so men te go ver no de
cas ta e re gi me de mo no pó lio. As sen za las não po dem ter re pre sen tan tes, e a po pu la ção
avas sa la da e em po bre ci da não ousa tê-los.



do ci da dão, in ça dos de to dos os ví ci os da sen za la? (Apo i a -
dos.) Ví ci os da in te li gên cia e ví ci os do co ra ção? (Apo i a dos.)

Esses apo i a dos dos pró pri os di re ta men te res pon sá ve is pe los
ví ci os da sen za la são pelo me nos in cons ci en tes.

O ar gu men to é por sua na tu re za abo li ci o nis ta: for mu la do pe -
los mes mos que que ri am man ter es ses in gê nu os na con di ção de es cra -
vos, é uma com pa i xão mal co lo ca da e a con de na ção ape nas da ca pa ci da -
de po lí ti ca dos li ber tos.

Ape sar dis so, po rém, quan do o Sr. Pa u li no de Sou sa ex pro ba -
va ao vis con de do Rio Bran co “essa clas se pre di le ta dos no vos in gê nu os 
[que o vis con de de Ita bo raí cha ma ra es cra vos-li vres], edu ca dos na es cra vi -
dão até aos vin te e um anos, isto é du ran te o tem po em que se for mam
o ca rá ter mo ral, a in cli na ção e os há bi tos dos in di ví du os”, aque le che fe
con ser va dor, sem o que rer por cer to, mos tra va um dos de fe i tos ca pi ta is
da lei, que pre ci sa va ser emen da do de acor do com o sen ti men to da dig -
ni da de cí vi ca. Não há ra zão, e a nos sa lei cons ti tu ci o nal não per mi te dú -
vi da, para que o li ber to, o que foi es cra vo, não seja ci da dão; mas há sé ri os
mo ti vos para que os in gê nu os, ci da dãos como qua is quer ou tros, não
se jam edu ca dos no ca ti ve i ro. Já que es ses in gê nu os exis tem, não será
de ver es tri to dos que vi ram tão cla ra men te esse erro da lei con cor rer
para que “o ca rá ter mo ral, a in cli na ção e os há bi tos” de cen te nas de
mi lha res de ci da dãos bra si le i ros se jam for ma dos lon ge da at mos fe ra em -
pes ta da da sen za la que, se gun do a con fis são dos que me lhor a co nhe cem, 
é uma ver da de i ra Gru ta do Cão para to das as qua li da des no bres?

É as sim que tudo quan to foi dito con tra a lei do pon to de vis -
ta da ci vi li za ção tor na obri ga tó rio para os que a com ba te ram o mo di fi -
cá-la e de sen vol vê-la. Nes se sen ti do o Sr. Cris ti a no Otto ni deu um belo
exem plo. Por ou tro lado as es pe ran ças, as ani ma ções, as ex pec ta ti vas de
que os par ti dá ri os e en tu si as tas da re for ma en che ram a alma e a ima gi -
na ção dos es cra vos, cons ti tu em ou tras tan tas pro mes sas de que es tes
têm o di re i to de exi gir o cum pri men to. A lei não foi o re pú dio ver go -
nho so do com pro mis so to ma do com o mun do em 1866 pelo mi nis tro
de Estran ge i ros do Bra sil. Pelo con trá rio foi o seu re co nhe ci men to, a
sua ra ti fi ca ção so le ne.

Que se tem fe i to até hoje para sal dar essa dí vi da de hon ra?
No cor rer des tas pá gi nas ver-se-ão qua is fo ram e qua is pro me tem ser os 
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efe i tos da lei com pa ra ti va men te aos da mor te; a bon da de e a afe i ção dos 
se nho res pe los es cra vos, as sim como a ini ci a ti va par ti cu lar têm fe i to mu i to
mais do que o Esta do, mas dez ve zes me nos do que a mor te. “A mor te
li ber ta 300.000”, dis se no Se na do a au to ri da de in sus pe i ta, que te nho
tan to ci ta do, o Sr. Cris ti a no Otto ni, “os par ti cu la res 35.000, o Esta do
que se obri gou à eman ci pa ção 5.000 no mes mo pe río do.” O mer ca do de es cra -
vos con ti nua, as fa mí li as são di vi di das, as por tas de li ne a das na lei não
fo ram ain da ras ga das, a es cra vi dão é a mes ma sem pre, os seus cri mes e 
as suas atro ci da des re pe tem-se fre qüen te men te, e os es cra vos vêem-se
nas mes mas con di ções in di vi du a is, com o mes mo ho ri zon te e o mes mo
fu tu ro de sem pre, des de que os pri me i ros afri ca nos fo ram in ter na dos no 
ser tão do Bra sil. A não se ir além da lei, esta fi ca ria sen do uma men ti ra
na ci o nal, um ar ti fí cio fra u du len to para en ga nar o mun do, os bra si le i ros,
e, o que é mais tris te ain da, os pró pri os es cra vos. A ca u sa des tes, po rém, 
as sen ta so bre ou tra base, que to da via não de ve rá ser con si de ra da mais
for te do que es ses com pro mis sos na ci o na is: a ile ga li da de da es cra vi dão.
Para se ve ri fi car até que pon to a es cra vi dão en tre nós é ile gal, é pre ci so
co nhe cer-lhe as ori gens, a his tó ria, e a pi ra ta ria da qual ela de ri va os seus 
di re i tos por uma sé rie de en dos sos tão vá li dos como a tran sa ção pri mi ti va.
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IX
O trá fi co de afri ca nos

 “Andra da! ar ran ca esse pen dão dos ares! 
Co lom bo! fe cha a por ta dos teus ma res!’

Cas tro Alves

A ESCRAVIDÃO ENTRE NÓS não teve ou tra fon te
nes te sé cu lo se não o co mér cio de afri ca nos. Têm-se de nun ci a do di ver sos
cri mes no Nor te con tra as ra ças in dí ge nas, mas se me lhan tes fa tos são 
ra ros. Entre os es cra vos há, por cer to, des cen den tes de ca bo clos re mo ta -
men te es cra vi za dos, mas tais ex ce ções não ti ram à es cra vi dão bra si le i ra o
ca rá ter de pu ra men te afri ca na. Os es cra vos são os pró pri os afri ca nos
im por ta dos, ou os seus des cen den tes.

O que foi, e in fe liz men te ain da é, o trá fi co de es cra vos no
con ti nen te afri ca no, os ex plo ra do res nos con tam em pá gi nas que hor ro -
ri zam; o que era nos na vi os ne gre i ros, nós o sa be mos pela tra di ção oral
das ví ti mas; o que por fim se tor na va de po is do de sem bar que em nos sas 
pra i as, des de que se acen di am as fo gue i ras anun ci a ti vas, quan do se in ter -
na va a ca ra va na e os ne gros bo ça is to ma vam os seus lu ga res ao lado dos 



la ti nos nos qua dros das fa zen das, vê-lo-emos mais tar de. Bas ta-me di zer 
que a his tó ria não ofe re ce no seu lon go de cur so um cri me ge ral que,
pela per ver si da de, horror e in fi ni da de dos cri mes par ti cu la res que o
com põem, pela sua du ra ção, pe los seus mo ti vos sór di dos, pela de su ma -
ni da de do seu sis te ma com ple xo de me di das, pe los pro ven tos dele ti ra -
dos, pelo nú me ro das suas ví ti mas, e por to das as suas con se qüên ci as,
pos sa de lon ge ser com pa ra do à co lo ni za ção afri ca na da Amé ri ca.

Ao pro cu rar des cre ver o trá fi co de es cra vos na Áfri ca
Ori en tal, foi-me ne ces sá rio man ter-me bem den tro da ver da de
para não se me ar güir de exa ge ra do; mas o as sun to não con -
sen tia que eu o fos se. Pin tar com co res por de ma is car re ga das 
os seus efe i tos, é sim ples men te im pos sí vel. O es pe tá cu lo que
pre sen ci ei, ape sar de se rem in ci den tes co muns do trá fi co, são
tão re pul si vos que sem pre pro cu ro afas tá-los da me mó ria. No 
caso das mais de sa gra dá ve is re cor da ções, eu con si go por fim
ador me cê-las no es que ci men to; mas as ce nas do trá fi co
vol tam-me ao pen sa men to sem se rem cha ma das, e fa zem-me
es tre me cer no si lên cio da no i te, hor ro ri za do com a fi de li da de
com que se re pro du zem.

Estas pa la vras são do Dr. Li ving sto ne e dis pen sam qua is quer
ou tras so bre a per se gui ção de que a Áfri ca é ví ti ma há sé cu los, pela cor dos 
seus ha bi tan tes.

Cas tro Alves na sua Tra gé dia no mar não pin tou se não a re a li -
da de do supl ício dan tes co, ou an tes ro ma no, a que o tom ba di lho dos
na vi os ne gre i ros1 ser via de are na, e o po rão de sub ter râ neo. Quem
ou viu des cre ver os hor ro res do trá fi co tem sem pre di an te dos olhos um
qua dro que lem bra a pin tu ra de Gé ri ca ult, O na u frá gio da Me du sa. A ba la da
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1 Esses na vi os cha ma dos tú mu los flu tu an tes, e que o eram em mais de um sen ti do,
cus ta vam re la ti va men te nada. Uma em bar ca ção de cem to ne la das, no va lor de
sete con tos ser via para o trans por te de mais de 350 es cra vos (de po i men to de sir
Char les Hot ham, adi an te ci ta do, sec. 604). O cus to to tal do trans por te des se
nú me ro de es cra vos (na vi os, sa lá ri os da equi pa gem, man ti men tos, co man dan tes, 
etc.) não ex ce dia de dez con tos de réis ou, em nú me ros re don dos trin ta mil-réis
por ca be ça. (O mes mo, secs. 604-611.) Um bri gue de 167 to ne la das cap tu ra do ti nha 
a bor do 852 es cra vos, ou tro de 59, 400. Mu i tos des ses na vi os fo ram des tru í dos
de po is de apre sa dos como im pró pri os para a na ve ga ção.



de Sout hey, do ma ri nhe i ro que to ma ra par te nes sa na ve ga ção mal di ta, e a
quem o re mor so não de i xa rá mais re pou so e a cons ciên cia per se guia de
den tro im pla cá vel e vin ga do ra, ex pres sa a ago nia men tal de quan tos,
ten do um vis lum bre de cons ciên cia, se em pre ga ram nes se con tra ban do de
san gue.

Uma vez de sem bar ca dos, os es que le tos vi vos eram con du zi -
dos para o eito das fa zen das, para o meio dos ca fe za is. O trá fi co ti nha
com ple ta do a sua obra, co me ça va a da es cra vi dão. Não en tro nes te vo lu -
me na his tó ria do trá fi co e, por tan to, só in ci den te men te me re fi ro às hu -
mi lha ções que im pôs ao Bra sil a avi dez in sa ciá vel e san gui ná ria da que le
co mér cio. De 1831 até 1850 o go ver no bra si le i ro achou-se, com efe i to,
em pe nha do com o in glês numa luta di plo má ti ca do mais tris te ca rá ter
para nós, por não po der exe cu tar mos os nos sos tra ta dos e as nos sas leis. 
Em vez de pa tri o ti ca men te en ten der-se com a Ingla ter ra, como nes se
tem po ha vi am fe i to qua se to das as po tên ci as da Eu ro pa e da Amé ri ca
para a com ple ta des tru i ção da pi ra ta ria que in fes ta va os seus por tos e
cos tas; em vez de ace i tar, agra de ci do, o con cur so do es tran ge i ro para
res ga tar a sua pró pria ban de i ra do po der dos pi ra tas, o go ver no de i -
xou-se ater rar e re du zir à im po tên cia por es tes. A Ingla ter ra es pe rou até
1845 que o Bra sil en tras se em acor do com ela; foi so men te em 1845,
quan do em fal ta de tra ta do co nos co ela ia per der o fru to de vin te e oito
anos de sa cri fí ci os, que lor de Aber de en apre sen tou o seu bill. O bill
Aber de en, pode-se di zer, foi uma afron ta ao en con tro da qual a es cra vi -
dão for çou o go ver no bra si le i ro a ir. A luta es ta va tra va da en tre a Ingla ter ra
e o trá fi co, e não po dia, nem de via aca bar por hon ra da hu ma ni da de re -
cu an do ela. Foi isso que os nos sos es ta dis tas não pen sa ram. A cer ra ção
que os cer ca va não lhes per mi tia ver que em 1845 o sol do nos so sé cu lo
já es ta va alto de ma is para alu mi ar ain da tal pi ra ta ria nes te he mis fé rio.

Só por um mo ti vo, essa lei Aber de en não foi um tí tu lo de
hon ra para a Ingla ter ra. Como se dis se, por di ver sas ve zes, no Par la men to 
in glês, a Ingla ter ra fez com uma na ção fra ca o que não fa ria con tra uma
na ção for te. Uma das úl ti mas car re ga ções de es cra vos para o Bra sil, a
dos afri ca nos cha ma dos do Bra cuí, in ter na dos em 1852 no Ba na nal de
São Pa u lo, foi le va da à som bra da ban de i ra dos Esta dos Uni dos. Qu an do
os cru za do res in gle ses en con tra vam um na vio ne gre i ro que iça va o
pa vi lhão das es tre las de i xa vam-no pas sar. A ati tu de do Par la men to
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in glês vo tan do a lei que deu ju ris di ção aos seus tri bu na is so bre na vi os e
sú di tos bra si le i ros, em pre ga dos no trá fi co, apre en di dos ain da mes mo
em águas ter ri to ri a is do Bra sil, te ria sido al ta men te glo ri o sa para ele se
essa lei fi zes se par te de um sis te ma de me di das igua is con tra to das as
ban de i ras usur pa das pe los agen tes da que la pi ra ta ria.

Mas, qual quer que fos se a fra que za da Ingla ter ra em não pro -
ce der con tra os for tes como pro ce dia con tra os fra cos, o bra si le i ro, que
lê a nos sa his tó ria di plo má ti ca du ran te o pe río do mi li tan te do trá fi co, o
que sen te é ver o po de rio que a soma de in te res ses en glo ba da nes se
nome exer cia so bre o país.

Esse po de rio era tal que Eu sé bio de Qu e i rós, ain da em 1849,
num me mo ran dum que re di giu, para ser pre sen te ao Mi nis té rio so bre a
ques tão, co me ça va as sim:

Para re pri mir o trá fi co de afri ca nos no país sem ex ci tar
uma re vo lu ção faz-se ne ces sá rio: 1º ata car com vi gor as no vas
in tro du ções, es que cen do e anis ti an do as an te ri o res à lei; 2º
di ri gir a re pres são con tra o trá fi co no mar, ou no mo men to
do de sem bar que, en quan to os afri ca nos es tão em mãos dos
in tro du to res.

O mes mo es ta dis ta, no seu cé le bre dis cur so de 1852, pro -
cu ran do mos trar como o trá fi co so men te aca bou pelo in te res se dos
agri cul to res, cu jas pro pri e da des es ta vam pas san do para as mãos dos
es pe cu la do res e dos tra fi can tes, por ca u sa das dí vi das con tra í das pelo
for ne ci men to de es cra vos, con fes sou a pres são exer ci da, de 1831 a
1850, pela agri cul tu ra con sor ci a da com aque le co mér cio, so bre to dos os
go ver nos e to dos os par ti dos:

Se ja mos fran cos [dis se ele]: o trá fi co, no Bra sil, pren dia-se 
a in te res ses, ou para me lhor di zer, a pre su mi dos in te res ses
dos nos sos agri cul to res; e num país em que a agri cul tu ra tem
ta ma nha for ça, era na tu ral que a opi nião pú bli ca se ma ni -
fes tas se em fa vor do trá fi co; a opi nião pú bli ca que ta ma nha 
in fluên cia tem, não só nos go ver nos re pre sen ta ti vos, como
até nas pró pri as mo nar qui as ab so lu tas. O que há pois para ad -
mi rar em que os nos sos ho mens po lí ti cos se cur vas sem a essa 
lei da ne ces si da de? O que há para ad mi rar em que nós to dos,
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ami gos ou ini mi gos do trá fi co, nos cur vás se mos a essa ne ces -
si da de? Se nho res, se isso fos se cri me, se ria um cri me ge ral no
Bra sil; mas eu sus ten to que, quan do em uma na ção to dos os
par ti dos po lí ti cos ocu pam o po der, quan do to dos os seus
ho mens po lí ti cos têm sido cha ma dos a exer cê-lo, e to dos eles 
são con cor des em uma con du ta, é pre ci so que essa con du ta
seja apo i a da em ra zões mu i to for tes; im pos sí vel que ela seja
um cri me e ha ve ria te me ri da de em cha má-la um erro.
Tro ca da a pa la vra trá fi co pela pa la vra es cra vi dão esse tre cho de

elo qüên cia, ca lo ro sa men te apla u di do pela Câ ma ra, po de rá ser vir de apo -
lo gia no fu tu ro aos es ta dis tas de hoje que qui se rem jus ti fi car a nos sa
épo ca. A ver da de, po rém, é que hou ve sem pre di fe ren ça en tre os ini mi -
gos de cla ra dos do trá fi co e os seus pro te to res. Fe i ta essa re ser va, a fa vor 
de um ou ou tro ho mem pú bli co que ne nhu ma cum pli ci da de teve nele, e ou tra
quan to à mo ra li da de da dou tri na, de que se não pode cha mar cri me
nem erro à vi o la ção da lei mo ral, quan do é uma na ção in te i ra que a
co me te, as pa la vras jus ti fi ca ti vas do gran de mi nis tro da Jus ti ça de 1850
não exa ge ram a de gra da ção a que che gou a nos sa po lí ti ca até uma épo ca 
ain da re cen te. Algu mas da tas bas tam para pro va. Pela Con ven ção de
1826, o co mér cio de afri ca nos de via, no fim de três anos, ser equi pa ra do 
à pi ra ta ria, e a lei que os equi pa rou tem a data de 4 de se tem bro de
1850. A li ber da de ime di a ta dos afri ca nos le gal men te cap tu ra dos foi
ga ran ti da pela mes ma con ven ção, quan do ra ti fi cou a de 1817 en tre Por -
tu gal e a Grã-Bre ta nha, e o de cre to que eman ci pou os afri ca nos li vres foi
de 24 de se tem bro de 1864. Por úl ti mo, a lei de 7 de no vem bro de 1831
está até hoje sem exe cu ção, e os mes mos que ela de cla rou li vres
acham-se ain da em ca ti ve i ro. Nes sa ques tão do trá fi co be be mos as fe zes 
to das do cá li ce.

É por isso que nos en ver go nha ler as in cre pa ções que nos
fa zi am ho mens como sir Ro bert Peel, lor de Pal mers ton e lor de Broug ham,
e ver os mi nis tros in gle ses re cla man do a li ber da de dos afri ca nos que a
nos sa pró pria lei de cla rou li vres sem re sul ta do al gum. A pre tex to da dig -
ni da de na ci o nal ofen di da, o nos so go ver no, que se acha va na po si ção
co a ta em que o des cre veu Eu sé bio, co bria pra ti ca men te com a sua ban -
de i ra e a sua so be ra nia as ex pe di ções dos tra fi can tes or ga ni za das no Rio
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e na Ba hia. Se o que se fez em 1850 hou ves se sido fe i to em 1844, não
te ria por cer to ha vi do bill Aber de en.

A ques tão nun ca de ve rá ter sido co lo ca da en tre o Bra sil e a
Ingla ter ra, mas en tre o Bra sil, com a Ingla ter ra, de um lado e o trá fi co
do ou tro. Se ja ma is a His tó ria de i xou de re gis trar uma ali an ça dig na e
ho nes ta, foi essa, a que não fi ze mos com aque la na ção. O prin cí pio: que 
o na vio ne gre i ro não tem di re i to à pro te ção do pa vi lhão, se ria mu i to
mais hon ro so para nós do que to dos os ar gu men tos ti ra dos do di re i to
in ter na ci o nal para con su mar de fi ni ti va men te o ca ti ve i ro per pé tuo de
es tran ge i ros in tro du zi dos à for ça em nos so país.

O po der, po rém, do trá fi co era ir re sis tí vel e até 1851 não me -
nos de um mi lhão de afri ca nos fo ram lan ça dos em nos sas sen za las. A
ci fra de cin qüen ta mil por ano não é exa ge ra da.

Mais tar de, te re mos que con si de rar a soma que o Bra sil em -
pre gou des se modo. Esse mi lhão de afri ca nos não lhe cus tou me nos de
qua tro cen tos mil con tos. Des ses qua tro cen tos mil con tos que sor ve ram
as eco no mi as da la vou ra du ran te vin te anos, cen to e trin ta e cin co mil
con tos re pre sen tam a des pe sa to tal dos ne gre i ros, e du zen tos e ses sen ta
mil os seus lu cros.2

Esse imen so pre ju í zo na ci o nal não foi vis to du ran te anos
pe los nos sos es ta dis tas, os qua is su pu nham que o trá fi co en ri que cia o
país. Gran de par te, se gu ra men te, des se ca pi tal vol tou para a la vou ra
quan do as fa zen das ca í ram em mãos dos ne go ci an tes de es cra vos que
ti nham hi po te cas so bre elas por esse for ne ci men to, e as sim se tor na ram
se nho res per pé tu os do seu pró prio con tra ban do. Foi Eu sé bio quem o

94 Jo a quim Na bu co

2 “Sen do £6  o cus to do es cra vo em Áfri ca, e cal cu lan do so bre a base de que um
so bre três ve nha a ser cap tu ra do, o cus to de trans por tar os dois ou tros se ria £9
por pes soa, £18, às qua is de vem-se acres cen tar £9 da per da do que foi cap tu ra do,
per fa zen do no Bra sil o cus to to tal dos dois es cra vos trans por ta dos £27 ou £13
10s por ca be ça. Se o pre ço do es cra vo ao de sem bar que é £60 ha ve rá um lu cro,
não obs tan te a apre en são de um ter ço e in clu in do o cus to dos dois na vi os que
trans por tam os dois ter ços, de 46 10s por ca be ça? – Eu pen so as sim.” De po i -
men to de sir  Char les Hot ham, co man dan te da es qua dra in gle sa na Áfri ca oci den -
tal. Abril., 1849. First Re port from the Se lect Com mit tee (Hou se of Com mons), 1849,
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dis se no se guin te tre cho do seu dis cur so de 16 de ju lho de 1852, a que já 
me re fe ri: 

A isto [o de se qui lí brio en tre as duas clas ses de li vres e
es cra vos pro du zi do “pela pro gres são as cen den te do trá fi co”
que nos anos de 1846, 1847 e 1848 ha via tri pli ca do] veio jun -
tar-se o in te res se dos nos sos la vra do res: a prin cí pio, acre di -
tan do que na com pra do ma i or nú me ro de es cra vos con sis tia
o au men to de seus lu cros, os nos sos agri cul to res sem ad ver ti -
rem no gra vís si mo pe ri go que ame a ça va o país, só tra ta vam
da aqui si ção de no vos bra ços com pran do-os a cré di to, a pa ga men to 
de três a qua tro anos, ven cen do no in ter va lo ju ros mor den tes. [Aqui
se gue-se a fra se so bre a mor ta li da de dos afri ca nos ci ta da em
ou tro ca pí tu lo.] Assim os es cra vos mor ri am, mas as dí vi das
fi ca vam, e com elas os ter re nos hi po te ca dos aos es pe cu la do res, 
que com pra vam os afri ca nos aos tra fi can tes para re ven der aos 
la vra do res [Apo i a dos]. Assim a nos sa pro pri e da de ter ri to ri al ia pas san do
das mãos dos agri cul to res para os es pe cu la do res e tra fi can tes [Apo i a dos].
Esta ex pe riên cia des per tou os nos sos la vra do res, e fez-lhes
co nhe cer que acha vam sua ru í na, onde pro cu ra vam a ri que za, 
e fi cou o trá fi co des de esse mo men to de fi ni ti va men te con -
de na do.

Gran de par te do mes mo ca pi tal re a li za do foi em pre ga da na
edi fi ca ção do Rio de Ja ne i ro e da Ba hia, mas o res tan te foi ex por ta do
para Por tu gal, que ti rou as sim do trá fi co, como tem ti ra do da es cra vi dão 
no Bra sil não me no res lu cros do que a Espa nha ti rou des sas mes mas
fon tes em Cuba.

Nin guém, en tre tan to, se lem bra de la men tar o di nhe i ro des -
per di ça do nes se ig nó bil co mér cio, por que os seus pre ju í zos mo ra is de i -
xa ram na som bra to dos os lu cros ces san tes e toda a per da ma te ri al do
país. O bra si le i ro que lê hoje os pa péis do trá fi co, para sem pre pre ser va -
dos como o ar qui vo de uma das em pre sas mais som bri as a que ja ma is se 
lan çou a es pe cu la ção sem cons ciên cia que des lus tra as con quis tas ci vi li -
za do ras do co mér cio, não aten de se não a mons tru o si da de do cri me e
aos al ga ris mos que dão a me di da dele. O lado eco nô mi co é se cun dá rio,
e o fato de ha ver sido este o prin ci pal, se gun do a pró pria de mons tra ção
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de Eu sé bio, tan to para tri pli car de 1846 a 1848 o co mér cio, como para
ex tin gui-lo dois anos de po is, pro va so men te a ce gue i ra com que o país
todo ani ma va essa re vol tan te pi ra ta ria. Os pou cos ho mens a quem esse
es ta do de co i sas pro fun da men te re vol ta va, como por exem plo os
Andra das, nada po di am fa zer para mo di fi cá-lo. Os ou sa dos tra fi can tes
de ne gros no vos en cas te la dos na sua ri que za mal ad qui ri da eram oni po -
ten tes, e le van ta vam con tra quem ou sa va er guer a voz para de nun ci ar-lhes 
o co mér cio as acu sa ções de es tran ge i ros, de ali a dos da Ingla ter ra, de cúm -
pli ces das hu mi lha ções in fli gi das ao país.

O ver da de i ro pa tri o tis mo, isto é, o que con ci lia a pá tria com a 
Hu ma ni da de, não pre ten de mais que o Bra sil ti ves se o di re i to de ir com
a sua ban de i ra, à som bra do di re i to das gen tes, cri a do para a pro te ção e
não para a des tru i ção da nos sa es pé cie, rou bar ho mens na Áfri ca e
trans por tá-los para o seu ter ri tó rio.

Sir Ja mes Hud son qua li fi cou uma vez o ar gu men to “da dig ni -
da de na ci o nal”, que o nos so go ver no sem pre apre sen ta va, nos se guin tes 
ter mos: “Uma dig ni da de que se pro cu ra man ter à cus ta da hon ra na ci o nal,
da de te ri o ra ção dos in te res ses do país, da de gra da ção gra du al, mas cer ta
do seu povo.” Estas pa la vras não eram me re ci das em 1850 quan do
fo ram es cri tas; mas apli cam-se, com a ma i or jus ti ça, ao lon go pe río do
de 1831 até aque le ano.

Esse é o sen ti men to da atu al ge ra ção. To dos nós fa ze mos
vo tos para que, se al gu ma ou tra vez em nos sa his tó ria, ater ran do o
go ver no, pros ti tu in do a jus ti ça, cor rom pen do as au to ri da des e amor da -
çan do o Par la men to, al gum ou tro po der, ir re sis tí vel como foi o trá fi co,
se se nho re ar da nos sa ban de i ra e sub ju gar as nos sas leis, para in fli gir um 
lon go e atroz mar tí rio nas mes mas con di ções a um povo de ou tro con -
ti nen te ou de ou tro país, essa pi ra ta ria não dure se não o tem po de ser
es ma ga da, com to dos os seus cúm pli ces por qual quer na ção que o pos sa 
fa zer.

A so be ra nia na ci o nal, para ser res pe i ta da, deve con ter-se nos
seus li mi tes; não é ato de so be ra nia na ci o nal o rou bo de es tran ge i ros
para o ca ti ve i ro. Cada tiro dos cru za do res in gle ses que im pe dia tais
ho mens de se rem in ter na dos nas fa zen das e os li vra va da es cra vi dão
per pé tua era um ser vi ço à hon ra na ci o nal. Esse pano ver de-ama re lo, que
os na vi os ne gre i ros iça vam à popa, era ape nas uma pro fa na ção da nos sa
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ban de i ra. Essa, eles não ti nham o di re i to de a le van tar nos an tros flu tu -
an tes que pro lon ga vam os bar ra cões da cos ta de Ango la e Mo çam bi que
até à cos ta da Ba hia e do Rio de Ja ne i ro. A lei pro i bia se me lhan te in sul to 
ao nos so pa vi lhão, e quem o fa zia não ti nha di re i to al gum de usar dele.

Estas idéi as po dem hoje ser ex pres sas com a no bre al ti vez de
um pa tri o tis mo que não con fun de os li mi tes da pá tria com o cír cu lo das 
de pre da ções tra ça do no mapa do glo bo por qual quer ban do de aven tu -
re i ros; a ques tão é se a ge ra ção atu al, que ode ia sin ce ra men te o trá fi co e
se acha tão lon ge dele como da Inqui si ção e do Abso lu tis mo, não deve
pôr-lhe efe ti va men te ter mo, anu lan do aque la par te das suas tran sa ções
que não tem o me nor vis lum bre de le ga li da de. Se o deve, é pre ci so aca bar 
com a es cra vi dão que não é se não o trá fi co, to ma do per ma nen te e le gi ti -
ma do, do pe río do em que a nos sa lei in ter na já o ha via de cla ra do cri mi -
no so e no qual to da via ele foi le va do por di an te em es ca la e pro por ções
nun ca vis tas.
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X
Ile ga li da de da escra vi dão

“As na ções como os ho mens de vem mu i to pre zar a sua re pu ta ção.”

Eu sé bio de Qu e i rós

VIMOS O QUE FOI O TRÁ FI CO. Pois bem, essa tri lo gia in fer nal, cuja
pri me i ra cena era a Áfri ca, a se gun da o mar, a ter ce i ra o Bra sil, é toda a
nos sa es cra vi dão. Que se me lhan te base é pe ran te a mo ral mons tru o sa;
que a nos sa lei não po dia re du zir afri ca nos, isto é, es tran ge i ros, a es cra vos; 
que os fi lhos des ses afri ca nos con ti nu am a so frer a mes ma vi o lên cia que
seus pais, e por isso o tí tu lo por que são pos su í dos, o fato do nas ci men to, 
não vale mais pe ran te qual quer di re i to, que não seja a le ga li za ção bru tal
da pi ra ta ria, do que o tí tu lo de pro pri e da de so bre aque les: são prin cí pi os 
que es tão para a cons ciên cia hu ma na fora de ques tão. Mas, mes mo
pe ran te a le ga li da de es tri ta, ou pe ran te a le ga li da de abs tra in do da com -
pe tên cia e da mo ra li da de da lei, a ma i or par te dos es cra vos en tre nós são 
ho mens li vres cri mi no sa men te es cra vi za dos.



Com efe i to, a gran de ma i o ria des ses ho mens, so bre tu do no
Sul, ou são afri ca nos, im por ta dos de po is de 1831, ou des cen den tes
des tes. Ora, em 1831 a lei de 7 de no vem bro de cla rou no seu ar ti go 1º:
“To dos os es cra vos que en tra rem no ter ri tó rio ou por tos do Bra sil vin dos 
de fora fi cam li vres.” Como se sabe, essa lei nun ca foi pos ta em exe cu ção, 
por que o go ver no bra si le i ro não po dia lu tar com os tra fi can tes; mas
nem por isso de i xa ela de ser a car ta de li ber da de de to dos os im por ta dos
de po is da sua data.

Que an tes de 1831, pela fa ci li da de de aqui si ção de afri ca nos, a 
mor ta li da de dos nos sos es cra vos, ou da Cos ta ou cri ou los, era enor me, é
um fato no tó rio.

É sa bi do – di zia Eu sé bio de Qu e i rós em 1852 na Câ ma -
ra dos De pu ra dos – que a ma i or par te des ses in fe li zes [os
es cra vos im por ta dos] são ce i fa dos logo nos pri me i ros anos,
pelo es ta do des gra ça do a que os re du zem os maus-tra tos da 
vi a gem, pela mu dan ça de cli ma, de ali men tos e to dos os há -
bi tos que cons ti tu em a vida.1

Des ses afri ca nos, po rém, – qua se to dos eram cap tu ra dos na
mo ci da de – in tro du zi dos an tes de 1831, bem pou cos res ta rão hoje, isto
é, de po is de cin qüen ta anos de es cra vi dão na Amé ri ca a jun tar aos anos
com que vi e ram da Áfri ca; e, mes mo sem a ter rí vel mor ta li da de, de que
deu tes te mu nho Eu sé bio, en tre os re cém-che ga dos, pode-se afir mar que 
qua se to dos os afri ca nos vi vos fo ram in tro du zi dos cri mi no sa men te no
país.

Ve ja mos, po rém, um de po i men to al ta men te in sus pe i to re la ti -
va men te à mor ta li da de das “cri as” até à épo ca mais ou me nos em que o
trá fi co tran sa tlân ti co foi efe ti va men te su pri mi do.

É fato in con tes ta do [de põe o Sr. Cris ti a no Otto ni] que,
en quan to era ba i xo o pre ço dos es cra vos, ra ras cri as vin ga ram 
nas fa zen das. Vi a ja va-se pe los mu ni cí pi os de Pi raí, Va ssou ras, 
Va len ça, Pa ra í ba do Sul, ob ser van do os ei tos do ser vi ço...
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qua se tudo afri ca nos. No ta va-se uma ex ce ção, e não ha via
mu i tas ou tras, de uma gran de fa zen da cujo pro pri e tá rio ór fão
se edu ca va em um país es tran ge i ro: esta po vo a va-se no ta vel -
men te de cri ou los: por quê? Por con tra to uma par te dos que
vin ga vam per ten cia ao ad mi nis tra dor: sem pre o in te res se. Em 
to das as pa les tras en tre fa zen de i ros se ou via este cál cu lo:
“Com pra-se um ne gro por 300$000: co lhe no ano 100 ar ro -
bas de café que pro du zem lí qui do pelo me nos o seu cus to; daí 
em di an te tudo é lu cro. Não vale a pena atu rar as cri as que só
de po is de de zes se is anos da rão igual ser vi ço. E em con se -
qüên cia as ne gras pe ja das e as que ama men ta vam não eram
dis pen sa das da en xa da: du ras fa di gas im pe di ram em umas o
re gu lar de sen vol vi men to do feto, em ou tras min gua vam a
se cre ção do le i te, em qua se to das ge ra vam o des ma ze lo pelo
tra ta men to dos fi lhos e daí as do en ças e mor te às po bres cri an -
ças. Qu an tos cres ci am? Não há es ta tís ti cas que o di gam, mas,
se dos ex pos tos da Cor te só vin ga vam 9 a 10%, como en tão
pro vou no Se na do o Sr. vis con de de Aba e té, dos nas ci dos na
es cra vi dão não es ca pa vam cer ta men te mais de 5%.”2

De ve mos fa lar com a ma i or fran que za – dis se na Câ ma ra
um de pu ta do, ex-mi nis tro de Estran ge i ros, in sus pe i to à la vou ra 
– por que a ques tão é gra ve. Cum pre que se diga: a ma i or par te
dos pro pri e tá ri os, no in te res se de evi tar dú vi das que de fu tu ro
se pu des sem dar a res pe i to, tra ta ram de dar os es cra vos à ma -
trí cu la como ten do sido im por ta dos an tes da lei de 1831.

Esse mes mo ora dor en car re gou-se de de mons trar em se gui da 
a ile ga li da de da es cra vi dão:

De ma is a pro ce der a opi nião dos no bres de pu ta dos, pois 
que o feto, se gun do o di re i to ro ma no trans plan ta do para o
nos so, se gue a con di ção do ven tre, se rão li vres não só os
es cra vos im por ta dos de po is da que la data, como toda a sua
des cen dên cia. Co lo que mos a ques tão no seu ver da de i ro ter re no. 
Se, como de mons trei, so men te no pe río do de 10 anos, de
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1842 a 1852, como cons ta dos do cu men tos ofi ci a is, fo ram
im por ta dos 326.317 afri ca nos, e não sa ben do nós quan tos
te ri am sido im por ta dos no pe río do an te ri or de 11 anos de -
po is da lei de 1831, per gun to: quan tos dos atu a is es cra vos
po de ri am ri go ro sa men te ser con si de ra dos como tais, a pre va -
le cer a opi nião que com ba to?3

Me nos da me ta de, se gu ra men te, a pre va le cer a lei de 7 de no -
vem bro. Mas a his tó ria des sa lei é uma pá gi na tris te do nos so pas sa do e
do nos so pre sen te. Os afri ca nos, que o pi ra ta ne gre i ro, na ve gan do sob a
ban de i ra bra si le i ra – a ma i or par te dos tra fi can tes, e os mais cé le bres
den tre eles, os que têm a seu cré di to nos li vros azu is in gle ses ma i or
nú me ro de ví ti mas, eram es tran ge i ros e, para ver go nha de Por tu gal e
nos sa tam bém, por tu gue ses – ia bus car aos de pó si tos da Áfri ca e de sem -
bar ca va nos da cos ta do Bra sil, não acha ram quem os pu ses se em li ber -
da de, como a lei o exi gia. As úni cas re cla ma ções a fa vor de les eram fe i tas
pe los mi nis tros in gle ses, e ou vi das no Par la men to da Ingla ter ra. Leia-se
o se guin te tre cho de um dis cur so de lor de Broug ham em 1842: não se ria 
mais hon ro so para nós se, em vez de ser pro fe ri do na Câ ma ra dos Lor -
des da Ingla ter ra pelo gran de ora dor – lor de Broug ham pe diu mais tar -
de a re vo ga ção do cha ma do bill Aber de en, ou Bra zi li an Act – aque le dis -
cur so hou ves se eco a do em nos sas Câ ma ras?

Em pri me i ro lu gar, dis se ele, te mos a de cla ra ção ex pres -
sa de um ho mem de bem no Se na do do Bra sil, de que a lei que 
abo liu o trá fi co de es cra vos é no to ri a men te le tra mor ta, ten -
do ca í do em de su so. Em se gun do lu gar te mos uma pe ti ção ou 
me mo ri al da Assem bléia Pro vin ci al da Ba hia ao Se na do ur gin -
do pela re vo ga ção da lei; não que ela os in co mo de mu i to, mas 
por que a cláu su la de que os es cra vos im por ta dos de po is de
1831 são li vres em ba ra ça a tran sa ção da ven da e tor na in con -
ve ni en te pos su ir ne gros há pou co in tro du zi dos no país. Eu
en con tro ou tra Assem bléia Pro vin ci al, a de Mi nas Ge ra is, pe -
din do a mes ma co i sa com igua is fun da men tos. De po is de in -
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sis tir nos pe ri gos para o país da fal ta de ne gros, o me mo ri al
acres cen ta: “Aci ma de tudo, o pior de to dos es ses ma les, é a
imo ra li da de que re sul ta de ha bi tu a rem-se os nos sos ci da dãos
a vi o lar as leis de ba i xo das vis tas das pró pri as au to ri da des!”
Eu re al men te acre di to que a his tó ria toda da des fa ça tez hu ma na
não apre sen te uma pas sa gem que pos sa ri va li zar com essa –
ne nhum ou tro exem plo de ou sa dia igual. Te mos nes te caso
uma le gis la tu ra pro vin ci al que se apre sen ta por par te dos pi ra -
tas e dos seus cúm pli ces, os agri cul to res, que apro ve i tam com 
a pi ra ta ria com pran do-lhes os fru tos, e em nome des ses gran -
des cri mi no sos ins ta pela re vo ga ção da lei que o povo con fes sa 
es tar vi o lan do to dos os dias, e da qual eles de cla ram que não
hão de fa zer caso en quan to con ti nu ar sem ser re vo ga da;
pe din do a re vo ga ção des sa lei com o fun da men to de que,
en quan to ela exis tir, re sol vi dos como es tão a vi o lá-la, eles se
vêem na dura ne ces si da de de co me ter essa imo ra li da de adi ci o -
nal de ba i xo das vis tas dos ju í zes que pres ta ram o ju ra men to
de exe cu tar as leis. (1842)

Fato cu ri o so, a lei de 7 de no vem bro de 1831 que não pôde
ser exe cu ta da, se não mu i to ex cep ci o nal men te, não pôde tam bém ser
abo li da.

No nos so di re i to não se re vo gam car tas de li ber da de, e qual -
quer go ver no, que ou sas se pro por às Câ ma ras a le ga li za ção do ca ti ve i ro
dos afri ca nos im por ta dos de po is de 1831, te ria a pro va de que a na ção
não está in cli na da a fa zer o que não con sen te que ou tros fa çam. O
es cân da lo con ti nua, mas pela in di fe ren ça dos po de res pú bli cos e im po -
tên cia da ma gis tra tu ra, com pos ta, tam bém, em par te de pro pri e tá ri os de 
afri ca nos; e não por que se pre ten da se ri a men te que a lei de 1831 fos se
ja ma is re vo ga da.

Gran de nú me ro dos nos sos ho mens pú bli cos, com pre en den do 
que essa era a cha ga ma i or da nos sa es cra vi dão, pre ten de ram va li dar de
al gu ma for ma a pos se de afri ca nos ile gal men te es cra vi za dos, re ce an do a
ban car ro ta da la vou ra pela ve ri fi ca ção dos seus tí tu los de pro pri e da de
le gí ti ma. Não de ve mos con de nar os nos sos es ta dis tas pe las opi niões que 
emi ti ram em re la ção à es cra vi dão, quan do os ve mos do mi na dos pelo
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re ce io de uma ca tás tro fe so ci al; mas nós, hoje, sa be mos que tais re ce i os
não têm mais ra zão de ser, e que a mo ra li za ção do país só pode dar em
re sul ta do o seu de sen vol vi men to pro gres si vo e o seu ma i or bem-es tar.

Até on tem, por ou tro lado, te mia-se que a exe cu ção pela ma -
gis tra tu ra da lei de 7 de no vem bro des se lu gar a ações in ten ta das por afri -
ca nos im por ta dos an tes de 1831, pre ten den do havê-lo sido de po is; mas
nes te mo men to os afri ca nos le gal men te im por ta dos têm to dos cin qüen ta
e dois anos no mí ni mo, e sal vo uma ou ou tra ex ce ção, ha ven do sido im -
por ta dos com mais de quin ze anos, são qua se sep tu a ge ná ri os. Se al gum
des ses in fe li zes, en ga nan do a jus ti ça, con se guis se ser vir-se da lei de 7 de
no vem bro para sair de um ca ti ve i ro que se es ten deu além da mé dia da
vida hu ma na, a so ci e da de bra si le i ra não te ria mu i to que la men tar nes se
abu so iso la do e qua se im pos sí vel, de uma lei um mi lhão de ve zes vi o la da.

Não há dú vi da que a ge ra ção de 1850 en ten dia, como o dis -
se Eu sé bio, que “de i xar sub sis tir essa le gis la ção [a lei de 7 de no vem -
bro] para o pas sa do, era anis tiá-lo”, e que “os es cra vos de po is de in ter -
na dos e con fun di dos com os ou tros” não po de ri am mais ape lar para
os be ne fí ci os que ela con ce dia; não há dú vi da, tam bém, que esse pen -
sa men to po lí ti co pre do mi nan te em 1850, de le gi ti mar a pro pri e da de
so bre os afri ca nos in tro du zi dos de po is de 1831, aque la ge ra ção não
teve a co ra gem de exa rá-lo na lei, e con fi ou-o in te i ra men te à pas si vi da -
de cúm pli ce da ma gis tra tu ra, e ao con sen so do país. Acon te ceu as sim
o que era na tu ral. À ge ra ção edu ca da na to le rân cia do trá fi co su ce deu
ou tra que o con si de ra o ma i or de to dos os cri mes, e que, se não de sen -
ter ra do li vro ne gro da Se cre ta ria da Jus ti ça os no mes e os atos dos tra -
fi can tes, para não ca u sar pena des ne ces sá ria a pes so as que nada têm
com isso, não jul ga me nos dig nos da ma i or de to das as cen su ras da
cons ciên cia hu ma na os atos pe los qua is, por di nhe i ro, e só por di nhe i -
ro, ban di dos do co mér cio en so pa ram du ran te meio sé cu lo as mãos no
san gue de mi lhões de des gra ça dos que ne nhum mal lhes ha vi am fe i to.
Por sua vez, a atu al ge ra ção, de se jo sa de rom per de fi ni ti va men te a es tre i ta 
so li da ri e da de que ain da exis te en tre o país e o trá fi co de afri ca nos,
pede hoje a exe cu ção de uma lei que não po dia ser re vo ga da, e não foi, e 
que to dos os afri ca nos ain da em ca ti ve i ro sen do bona pi ra ta rum, têm
di re i to de con si de rar como a sua car ta de li ber da de ru bri ca da pela
Re gên cia em nome do im pe ra dor.
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Admi tin do-se a mor ta li da de em lar ga es ca la dos es cra vos, não há 
só pro ba bi li da de, há cer te za, de que as atu a is ge ra ções são na sua gran de
ma i o ria cons ti tu í das por afri ca nos do úl ti mo pe río do, quan do aca bou le gal -
men te o trá fi co e os bra ços ad qui ri ram ma i or va lor; e por des cen den tes
des ses. Por isso Sa les Tor res-Ho mem dis se no Se na do aos que sus ten ta vam 
a le ga li da de da pro pri e da de es cra va; num tre cho de ele va da elo qüên cia:

Ao ou vir-se os pe ti ci o ná ri os fa la rem tão alto em di re i to
de pro pri e da de, fica-se sur pre en di do de que se ol vi das sem tão 
de pres sa de que a má xi ma par te dos es cra vos que la vram suas 
ter ras são os des cen den tes des ses que um trá fi co de su ma no
in tro du ziu cri mi no sa men te nes te país com afron ta das leis e
dos tra ta dos! Esque ce ram-se de que no pe río do de 1830 a
1850 mais de um mi lhão de afri ca nos fo ram as sim en tre gues à 
la vou ra, e que para ob ter essa quan ti da de de gado hu ma no
era ne ces sá rio du pli car e tri pli car o nú me ro de ví ti mas, alas -
tran do-se de seu san gue e de seus ca dá ve res a su per fí cie dos
ma res que nos se pa ram da ter ra do seu nas ci men to.

Iden ti fi ca da as sim a es cra vi dão, como sen do na sua má xi ma
par te a con ti nu a ção do trá fi co ile gal que de 1831 a 1852 in tro du ziu no
Bra sil, apro xi ma da men te, um mi lhão de afri ca nos; pro va da a sua ile ga li -
da de ma ni fes ta em es ca la tão gran de que “a sim ples re vi são dos tí tu los
da pro pri e da de es cra va bas ta ria para ex tin gui-la”4 (isto é, re du zin do o
nú me ro dos es cra vos a pro por ções que os re cur sos do Esta do po de ri am 
li qui dar), é a nos sa vez de per gun tar se não che gou ain da o mo men to de 
li vrar as ví ti mas do trá fi co, do ca ti ve i ro em que vi vem até hoje. Pen sem
os bra si le i ros que es ses afri ca nos es tão há cin qüen ta anos tra ba lhan do
sem sa lá rio, em vir tu de do ato de ven da efe tu a do na Áfri ca por me nos
de no ven ta mil-réis. Pen sem eles que até hoje es ses in fe li zes es tão es pe -
ran do do ar re pen di men to ho nes to do Bra sil a re pa ra ção do cri me pra ti -
ca do con tra eles, su ces si va men te pe los apre sa do res de es cra vos nos seus 
pa í ses, pelo ex por ta dor da cos ta, pe los pi ra tas do Atlân ti co, pe los im por -
ta do res e ar ma do res, na ma i or par te es tran ge i ros, do Rio de Ja ne i ro e da 
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Ba hia, pe los tra fi can tes do nos so li to ral a sol do da que les, pe los co mis sá ri os 
de es cra vos, e por fim pe los com pra do res, cujo di nhe i ro ali men ta va e
en ri que cia aque las clas ses to das.

“As na ções como os ho mens de vem mu i to pre zar a sua re pu -
ta ção”; mas, a res pe i to do trá fi co, a ver da de é que não sal va mos um fio
se quer da nos sa. O cri me na ci o nal não po dia ter sido mais es can da lo so,
e a re pa ra ção não co me çou ain da. No pro ces so do Bra sil um mi lhão de
tes te mu nhas hão de le van tar-se con tra nós, dos ser tões da Áfri ca, do
fun do do oce a no, dos bar ra cões da pra ia, dos ce mi té ri os das fa zen das, e
esse de po i men to mudo há de ser mil ve zes mais va li o so para a his tó ria
do que to dos os pro tes tos de ge ne ro si da de e no bre za d’al ma da na ção
in te i ra.
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XI
Fun da men tos ge ra is do abo li ci o nis mo

“Pou co tem po fal ta para que a hu ma ni da de in te i ra es ta be le ça, 
pro te ja e ga ran ta por meio do di re i to in ter na ci o nal o prin cí pio se -
guin te: Não há pro pri e da de do ho mem so bre o ho mem. A es cra vi -
dão está em con tra di ção com os di re i tos que con fe re a na tu re za hu -
ma na, e com os prin cí pi os re co nhe ci dos por toda a hu ma ni da de.”

Bluntschli

NÃO ME ERA NECESSÁRIO pro var a ile ga li da de de um
re gi me que é con trá rio aos prin cí pi os fun da men ta is do di re i to mo der no e
que vi o la a no ção mes ma do que é o ho mem pe ran te a lei in ter na ci o nal.
Ne nhum Es ta do deve ter a li ber da de de pôr-se as sim fora da co mu nhão
ci vi li za da do mun do, e não tar da, com efe i to, o dia em que a es cra vi dão
seja con si de ra da le gal men te como já o é mo ral men te, um aten ta do con tra 
a hu ma ni da de toda. As leis de cada país são re mis si vas a cer tos prin cí pi os
fun da men ta is, base das so ci e da des ci vi li za das, e cuja vi o la ção em uma im -
por ta uma ofen sa a to das as ou tras. Esses prin cí pi os for mam uma es pé cie 
de di re i to na tu ral, re sul ta do das con quis tas do ho mem na sua lon ga evo -
lu ção; eles são a soma dos di re i tos com que nas ce em cada co mu nhão o
in di ví duo, por mais hu mil de que seja. O di re i to de vi ver, por exem plo, é
pro te gi do por to dos os có di gos, ain da mes mo an tes do nas ci men to. Na
dis tân cia que se pa ra o mun do mo der no do an ti go, se ria tão fá cil na Ingla -



ter ra, ou na Fran ça, le ga li zar-se o in fan ti cí dio como re vi ver a es cra vi dão.
De fato, a es cra vi dão per ten ce ao nú me ro das ins ti tu i ções fós se is, e só
exis te em nos so pe río do so ci al numa por ção re tar da tá ria do glo bo, que
es ca pa por in fe li ci da de sua à co e são ge ral. Como a an tro po fa gia, o ca ti ve i -
ro da mu lher, a au to ri da de ir res pon sá vel do pai, a pi ra ta ria, as per se gui -
ções re li gi o sas, as pros cri ções po lí ti cas, a mu ti la ção dos pri si o ne i ros, a po -
li ga mia e tan tas ou tras ins ti tu i ções ou cos tu mes, a es cra vi dão é um fato
que não per ten ce na tu ral men te ao es tá dio a que já che gou o ho mem.

A te o ria da li ber da de pes so al, ace i ta por to das as na ções, é a
que Bluntschli, o emi nen te pu bli cis ta su í ço, dis cí pu lo de Sa vigny, de fi ne
nes tes qua tro pa rá gra fos do seu Di re i to in ter na ci o nal co di fi ca do: – 1. “Não
há pro pri e da de do ho mem so bre o ho mem. Todo ho mem é uma pes -
soa, isto é, um ente ca paz de ad qui rir e pos su ir di re i tos.”1 – 2. “O di re i to
in ter na ci o nal não re co nhe ce a ne nhum es ta do e a ne nhum par ti cu lar o
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1 § 360. Esta é a nota que acom pa nha o pa rá gra fo: “Este prin cí pio, in di ca do pela
na tu re za e co nhe ci do dos ju ris con sul tos ro ma nos, foi to da via des pre za do du ran te
sé cu los pe los po vos, com gran de pre ju í zo pró prio. Sen do a es cra vi dão con tra a na -
tu re za, pro cu ra va-se na Anti gui da de jus ti fi cá-la, fun dan do-a no uso ad mi ti do por
to das as na ções. A ci vi li za ção eu ro péia ate nu ou esse abu so ver go nho so de po der,
que se de co ra va com o nome de pro pri e da de e se as si mi la va à pro pri e da de so bre
ani ma is do més ti cos; a es cra vi dão foi abo li da, e o di re i to na tu ral do ho mem aca bou
por tri un far. A ser vi dão foi abo li da na Itá lia, na Ingla ter ra, na Fran ça, mais tar de na
Ale ma nha e em nos sos dias na Rús sia. For mou-se as sim pou co a pou co um Di re i to
Eu ro peu pro i bin do a es cra vi dão na Eu ro pa, e ele van do a li ber da de pes so al à clas se
do di re i to na tu ral do ho mem. Os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te ten do-se
pro nun ci a do igual men te con tra a es cra vi dão dos ne gros, e ha ven do cons tran gi do os 
es ta dos re cal ci tran tes a con ce der a li ber da de in di vi du al e os di re i tos po lí ti cos aos
ho mens de cor, e ten do o Bra sil, em 1871, as sen ta do as ba ses le ga is da li ber ta ção
dos es cra vos, esse di re i to hu ma ni tá rio pe ne trou na Amé ri ca e é hoje re co nhe ci do
por todo o mun do cris tão. A ci vi li za ção chi ne sa ha via pro cla ma do des de há mu i to
esse prin cí pio na Ásia ori en tal. Não se de ve rá mais no fu tu ro de i xar os es ta dos, sob
o pre tex to de que são so be ra nos, in tro du zir ou con ser var a es cra vi dão no seu ter ri -
tó rio; de ver-se-á en tre tan to res pe i tar as me di das tran si tó ri as to ma das por um es ta do 
para fa zer os es cra vos che ga rem gra du al men te à li ber da de. A so be ra nia dos es ta dos
não se pode exer cer de modo a anu lar o di re i to mais ele va do, e mais ge ral da hu ma -
ni da de, por que os es ta dos são um or ga nis mo hu ma no, e de vem res pe i tar o di re i tos
em toda a par te re co nhe ci dos aos ho mens.” Le Dro it in ter na ti o nal co di fié, tra du ção de
M. C. Lardy, 2ª ed.
Nes ta nota se diz com ra zão que o mun do ci vi li za do não deve em pre gar a sua for ça 
co le ti va con tra um país, como o Bra sil, que já to mou me di das tran si tó ri as e em
prin cí pio con de nou a es cra vi dão; mas en quan to esta du rar, está cla ro que con ti nu a re -
mos a exer cer a nos sa so be ra nia para anu lar o di re i to mais ele va do e mais ge ral da hu ma ni da de: a
li ber da de pes so al.



di re i to de ter es cra vos.” – 3. “Os es cra vos es tran ge i ros tor nam-se li vres
de ple no di re i to des de que pi sam o solo de um es ta do li vre, e o es ta do
que os re ce be é obri ga do a fa zer res pe i tar-lhes a li ber da de.” – 4. “O co -
mér cio de es cra vos e os mer ca dos de es cra vos não são to le ra dos em
par te al gu ma. Os es ta dos ci vi li za dos têm o di re i to e o de ver de apres sar
a des tru i ção des ses abu sos onde quer que os en con trem.”2

Esses prin cí pi os car de a is da ci vi li za ção mo der na re du zem a es -
cra vi dão a um fato bru tal que não pode so cor rer-se à lei par ti cu lar do esta -
do, por que a lei não tem au to ri da de al gu ma para san ci o ná-la. A lei de um
país só po de ria, em tese, san ci o nar a es cra vi dão dos seus na ci o na is, não a
de es tran ge i ros. A lei bra si le i ra não tem mo ral men te po der para au to ri zar a
es cra vi dão de afri ca nos, que não são sú di tos do Impé rio. Se o pode fa zer
com afri ca nos, pode fazê-lo com in gle ses, fran ce ses, ale mães. Se não o faz
com es tes, mas so men te com aque les, é por que eles não go zam da pro te ção 
de ne nhum esta do. Mas, quan to à com pe tên cia que tem o Bra sil para su pri -
mir a li ber da de pes so al de pes so as exis ten tes den tro do seu ter ri tó rio, essa
nun ca po de ria ir além dos seus pró pri os na ci o na is.

Se os es cra vos fos sem ci da dãos bra si le i ros, a lei par ti cu lar do
Bra sil po de ria tal vez, e em tese, apli car-se a eles; de fato não po de ria,
por que, pela Cons ti tu i ção, os ci da dãos bra si le i ros não po dem ser re du zi -
dos à con di ção de es cra vos. Mas os es cra vos não são ci da dãos bra si le i ros, 
des de que a Cons ti tu i ção só pro cla ma tais os in gê nu os e os li ber tos.
Não sen do ci da dãos bra si le i ros eles ou são es tran ge i ros ou não têm pá -
tria, e a lei do Bra sil não pode au to ri zar a es cra vi dão de uns nem de
ou tros, que não es tão su je i tos a ela pelo di re i to in ter na ci o nal no que res -
pe i ta à li ber da de pes so al. A ile ga li da de da es cra vi dão é as sim in sa ná vel,
quer se a con si de re no tex to e nas dis po si ções da lei, quer nas for ças e
na com pe tên cia da mes ma lei.

Mas os fun da men tos do abo li ci o nis mo não se re du zem às
pro mes sas fal si fi ca das na exe cu ção, aos com pro mis sos na ci o na is re pu di a -
dos, nem ao sen ti men to da hon ra do país com pre en di da como a ne ces -
si da de mo ral de cum prir os seus tra ta dos e as suas leis com re la ção à li ber -

O Abo li ci o nis mo 109

2 Infe liz men te, seja dito de pas sa gem, o co mér cio e os mer ca dos de es cra vos exis -
tem ain da (1883) em nos sas ca pi ta is, sob as vis tas dos es tran ge i ros, sem li mi ta ção
nem re gu la men to al gum de mo ra li da de, tão li vres e bár ba ros como nos vi ve i ros
da Áfri ca cen tral que ali men tam os ha réns do Ori en te.



da de e de con for mar-se com a ci vi li za ção no que ela tem de mais ab so -
lu to. Além de tudo isso, e da ile ga li da de in sa ná vel da es cra vi dão pe ran te
o di re i to so ci al mo der no e a lei po si ti va bra si le i ra, o abo li ci o nis mo fun -
da-se numa sé rie de mo ti vos po lí ti cos, eco nô mi cos, so ci a is e na ci o na is,
da mais vas ta es fe ra e do ma i or al can ce. Nós não que re mos aca bar com
a es cra vi dão so men te por que ela é ile gí ti ma em face do pro gres so das
idéi as mo ra is de co o pe ra ção e so li da ri e da de; por que é ile gal em face da
nos sa le gis la ção do pe río do do trá fi co; por que é uma vi o la ção da fé pú -
bli ca, ex pres sa em tra ta dos como a con ven ção de 1826, em leis como a
de 7 de no vem bro em em pe nhos so le nes como a car ta Mar tim Fran cis -
co, a ini ci a ti va do con de d’Eu no Pa ra guai, e as pro mes sas dos es ta dis tas 
res pon sá ve is pela mar cha dos ne gó ci os pú bli cos.

Qu e re mos aca bar com a es cra vi dão por es ses mo ti vos se gu ra -
men te, e mais pe los se guin tes:

1. Por que a es cra vi dão, as sim como ar ruí na eco no mi ca men te o 
país, im pos si bi li ta o seu pro gres so ma te ri al, cor rom pe-lhe o ca rá ter, des -
mo ra li za-lhe os ele men tos cons ti tu ti vos, tira-lhe a ener gia e a re so lu ção,
re ba i xa a po lí ti ca; ha bi tua-o ao ser vi lis mo, im pe de a imi gra ção, de son ra o
tra ba lho ma nu al, re tar da a apa ri ção das in dús tri as, pro mo ve a ban car ro ta,
des via os ca pi tães do seu cur so na tu ral, afas ta as má qui nas, ex ci ta o ódio
en tre clas ses, pro duz uma apa rên cia ilu só ria de or dem, bem-es tar e ri que -
za, a qual en co bre os abis mos de anar quia mo ral, de mi sé ria e des ti tu i ção,
que do Nor te ao Sul mar ge i am todo o nos so fu tu ro.

2. Por que a es cra vi dão é um peso enor me que atra sa o Bra sil
no seu cres ci men to em com pa ra ção com os ou tros es ta dos sul-ame ri ca -
nos que a não co nhe cem; por que, a con ti nu ar, esse re gi me há de for ço -
sa men te dar em re sul ta do o des mem bra men to e a ru í na do país; por que
a con ta dos seus pre ju í zos e lu cros ces san tes re duz a nada o seu apre go a -
do ati vo, e im por ta em uma per da na ci o nal enor me e con tí nua; por que,
so men te quan do a es cra vi dão hou ver sido de todo abo li da, co me ça rá a
vida nor mal do povo, exis ti rá mer ca do para o tra ba lho, os in di ví du os to -
ma rão o seu ver da de i ro ní vel, as ri que zas se tor na rão le gí ti mas, a hon ra dez
ces sa rá de ser con ven ci o nal, os ele men tos de or dem se fun da rão so bre a 
li ber da de, e a li ber da de de i xa rá de ser pri vi lé gio de clas se.

3. Por que só com a eman ci pa ção to tal po dem con cor rer para
a gran de obra de uma pá tria co mum, for te e res pe i ta da, os mem bros to dos
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da co mu nhão que atu al men te se acham em con fli to, ou uns com os ou tros, 
ou con si go mes mos: os es cra vos os qua is es tão fora do grê mio so ci al; os 
se nho res, os qua is se vêem ata ca dos como re pre sen tan tes de um re gi me
con de na do; os ini mi gos da es cra vi dão, pela sua in com pa ti bi li da de com
esta; a mas sa, ina ti va, da po pu la ção, a qual é ví ti ma des se mo no pó lio da
ter ra e des sa mal di ção do tra ba lho; os bra si le i ros em ge ral que ela con -
de na a for ma rem, como for mam, uma na ção de pro le tá ri os.

Cada um des ses mo ti vos, ur gen te por si só, bas ta ria para fa zer 
re fle tir so bre a con ve niên cia de su pri mir, de po is de tan to tem po, um sis -
te ma so ci al tão con trá rio aos in te res ses de toda a or dem de um povo
mo derno, como é a es cra vi dão. Con ve rgentes, po rém, e en tre la ça dos,
eles im põem tal su pres são como uma re for ma vi tal que não pode ser
adi a da sem pe ri go. Antes de es tu dar-lhe as in fluên ci as fa ta is exer ci das
so bre cada uma das par tes do or ga nis mo, ve ja mos o que é ain da hoje,
no mo men to em que es cre vo, sem pers pec ti va de me lho ra ime di a ta, a
es cra vi dão no Bra sil.
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XII
A es cra vi dão atu al

“Bár ba ra na ori gem; bár ba ra na lei; bár ba ra em to das as suas
pre ten sões; bár ba ra nos ins tru men tos de que se ser ve; bár ba ra em
suas con se qüên ci as; bár ba ra de es pí ri to; bár ba ra onde quer que se
mos tre; ao pas so que cria bár ba ros e de sen vol ve em toda a par te,
tan to no in di ví duo como na so ci e da de a que ele per ten ce, os ele -
men tos es sen ci a is dos bár ba ros.”

Char les Sum ner

DESDE QUE FOI VOTADA  a lei de 28 de se tem bro de 1871 o
go ver no bra si le i ro tra tou de fa zer acre di tar ao mun do que a es cra vi dão
ha via aca ba do no Bra sil. Uma pro pa gan da vol ta da para ele co me çou a
es pa lhar que os es cra vos iam sen do gra du al men te li ber ta dos em pro por -
ção con si de rá vel e que os fi lhos das es cra vas nas ci am com ple ta men te li vres.
A mor ta li da de dos es cra vos é um de ta lhe que nun ca apa re ce nes sas es ta -
tís ti cas fal si fi ca das, cuja idéia é que a men ti ra no ex te ri or ha bi li ta o go -
ver no a não fa zer nada no país e a de i xar os es cra vos en tre gues à sua
pró pria sor te.



To dos os fa tos de ma nu mis são – hon ro sís si mos para o Bra sil
– for mam um ad mi rá vel alto-re le vo no cam po da mor ta li da de que
nun ca atrai a aten ção, ao pas so que os cri mes con tra es cra vos, o nú me ro 
de afri ca nos ain da em ca ti ve i ro, a ca ça da de ne gros fu gi dos, os pre ços 
flu tu an tes da car ne hu ma na, a edu ca ção dos in gê nu os na es cra vi dão,
o as pec to mes mís si mo dos er gás tu los ru ra is: tudo o que é in de co ro -
so, hu mi lhan te, tris te para o go ver no, é cu i da do sa men te su pri mi do.

A esse res pe i to ci ta rei um úni co re sul ta do des se sis te ma, tal -
vez o mais no tá vel.

Na bi o gra fia de Au gus tin Co chin, pelo con de de Fal loux, há
um tre cho re la ti vo ao ar ti go da que le ilus tre abo li ci o nis ta so bre a nos sa
lei de 28 de se tem bro. De po is de re fe rir-se aos vo tos que Co chin fi ze ra,
an te ri or men te, no seu li vro L’Abolition de l’esclavage, pela abo li ção no Bra -
sil, diz o seu bió gra fo e ami go:

Esse voto foi ou vi do; a eman ci pa ção foi de cre ta da em
1870 [sic] , e M. Co chin pôde le gi ti ma men te re i vin di car a sua
par te nes se gran de ato. O seu li vro pro du zi ra viva sen sa ção
na Amé ri ca; os che fes do mo vi men to abo li ci o nis ta ti nham-se
pos to em co mu ni ca ção com o au tor; ele mes mo ha via di ri gi -
do res pe i to sas, mas ur gen tes ins tân ci as ao go ver no bra si le i ro.
O im pe ra dor, que as não ha via es que ci do, quan do veio à Eu -
ro pa, con ver sou mu i to com M. Co chin. Este não apro va va
in te i ra men te a nova lei; acha va-a mu i to len ta, mu i to com pli -
ca da; ela não sa tis fa zia in te i ra men te suas vas tas as pi ra ções; mas
ape sar de de fe i tos, mar ca va um pro gres so bas tan te real para
me re cer ser as si na la do. M. Co chin con sa grou-lhe um ar ti go
in se ri do na Re vue des Deux Mon des, tal vez o úl ti mo es cri to que
lhe saiu da pena. Hoje [1875] a lei de eman ci pa ção co me ça a
dar fru to; o de sen vol vi men to da pro du ção au men ta com o
de sen vol vi men to do tra ba lho li vre; o go ver no, sur pre en di do com
os pro di gi o sos re sul ta dos ob ti dos, pro cu ra ace le rá-los con sa -
gran do seis mi lhões por ano à li ber ta ção dos úl ti mos es cra vos.

Estas úl ti mas pa la vras, das qua is gri fei uma, são sig ni fi ca ti vas, e 
re al men te ex pres sam o que o go ver no que ria des de en tão que se acre di -
tas se na Eu ro pa. Em 1875 ape nas o fun do de eman ci pa ção ha via sido
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dis tri bu í do pela pri me i ra vez e já o de sen vol vi men to da pro du ção au men ta -
va com o de sen vol vi men to do tra ba lho li vre; o go ver no es ta va sur pre en -
di do com os pro di gi o sos re sul ta dos da lei, e con sa gra va seis mi lhões de
fran cos por ano (2.400 con tos) à li ber ta ção dos úl ti mos es cra vos. Quem
es cre via isso era um ho mem da au to ri da de do con de de Fal loux, cu jas
re la ções com a fa mí lia de Orléans pro va vel men te lhe de ram al gu ma vez
en se jo de ter in for ma ções ofi ci a is, num as sun to que par ti cu lar men te in te -
res sa à bi o gra fia da prin ce sa im pe ri al. Era pre ci so todo o sen ti men to abo -
li ci o nis ta de Co chin para ver atra vés de to das elas o des ti no sem pre o
mes mo dos es cra vos, e foi isso que o le vou a es cre ver: “A nova lei era ne -
ces sá ria; mas é in com ple ta e in con se qüen te, eis aí a ver da de.”

O país, po rém, co nhe ce a ques tão toda, e sabe que de po is da
lei de 28 de se tem bro a vida dos es cra vos não mu dou nada, se não na pe -
que na por ção dos que têm con se gui do for rar-se es mo lan do pela sua li -
ber da de. É pre ci so, to da via, para se não di zer que em 1883, quan do este 
li vro es ta va sen do es cri to, os abo li ci o nis tas ti nham di an te de si não a es -
cra vi dão an ti ga, mas ou tra es pé cie de es cra vi dão, mo di fi ca da para o es -
cra vo por leis hu ma nas e pro te to ras, e re la ti va men te jus tas, que de fi na -
mos a sor te e a con di ção do es cra vo hoje em dia pe ran te a lei, a so ci e da -
de, a jus ti ça pú bli ca, o se nhor e fi nal men te ele pró prio. Fá-lo-ei em tra -
ços tal vez rá pi dos de ma is para um as sun to tão vas to.

Quem che ga ao Bra sil e abre um dos nos sos jor na is en con tra
logo uma fo to gra fia da es cra vi dão atu al, mais ver da de i ra do que qual -
quer pin tu ra. Se o Bra sil fos se des tru í do por um ca ta clis mo, um só nú -
me ro, ao aca so, de qual quer dos gran des ór gãos da Impren sa, bas ta ria
para con ser var para sem pre as fe i ções e os ca rac te res da es cra vi dão, tal
qual exis te em nos so tem po. Não se ri am pre ci sos ou tros do cu men tos
para o his to ri a dor res ta u rá-la em toda a sua es tru tu ra e se gui-la em to das 
as suas in fluên ci as.

Em qual quer nú me ro de um gran de jor nal bra si le i ro – ex ce to, 
tan to quan to sei, na Ba hia, onde a im pren sa da ca pi tal de i xou de in se rir
anún ci os so bre es cra vos – en con tram-se, com efe i to, as se guin tes clas ses 
de in for ma ções que de fi nem com ple ta men te a con di ção pre sen te dos
es cra vos: anún ci os, de com pra, ven da e alu guel de es cra vos, em que
sem pre fi gu ram as pa la vras mu ca ma, mo le que, bo ni ta peça, ra paz, par di nho, ra -
pa ri ga de casa de fa mí lia (as mu lhe res li vres anun ci am-se como se nho ras a
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fim de me lhor se di fe ren ça rem das es cra vas); edi ta is para pra ças de es -
cra vos, es pé cie cu ri o sa e da qual o úl ti mo es pé ci me de Va len ça é um dos 
mais com ple tos;1 anún ci os de ne gros fu gi dos acom pa nha dos em mu i -
tos jor na is da co nhe ci da vi nhe ta do ne gro des cal ço com a trou xa ao
om bro, nos qua is os es cra vos são des cri tos muitas ve zes pe los si na is
de cas ti gos que so fre ram, e se ofe re ce uma gra ti fi ca ção, não raro de
um con to de réis, a quem o apre en der e o le var ao seu dono – o que é
um es ti mu lo à pro fis são de ca pi tães-do-mato; no tíci as de ma nu mis -
sões, bas tan te nu me ro sas; nar ra ções de cri mes co me ti dos por es cra vos 
con tra os se nho res, mas so bre tu do con tra os agen tes dos se nho res, e
de cri mes co me ti dos por es tes con tra aque les, cas ti gos bár ba ros e fa ta is,
que for mam, en tre tan to, uma in sig ni fi can tís si ma par te dos abu sos do
po der do mi ni cal, por que es tes raro che gam ao co nhe ci men to das au to -
ri da des, ou da im pren sa, não ha ven do tes te mu nhas nem de nun ci an tes
nes se gê ne ro de cri me.

Encon tram-se, por fim, de cla ra ções re pe ti das de que a es cra -
vi dão en tre nós é um es ta do mu i to bran do e su a ve para o es cra vo, de
fato me lhor para este do que para o se nhor, tão fe liz pela des cri ção, que
se che ga a su por que os es cra vos, se fos sem con sul ta dos, pre fe ri ri am o
ca ti ve i ro à li ber da de; o que tudo pro va, ape nas, que os jor na is e os ar ti -
gos não são es cri tos por es cra vos, nem por pes so as que se ha jam men -
tal men te co lo ca do, por um se gun do, na po si ção de les.
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1 “Va len ça. Pra ça. Em pra ça do ju í zo da pro ve do ria des te ter mo que terá lu gar no
dia 26 de ou tu bro do cor ren te ano, no paço da Câ ma ra Mu ni ci pal des ta ci da de,
de po is da au diên cia do cos tu me, e de con for mi da de com o De cre to nº 1.695, de
15 de se tem bro de 1869 se rão ar re ma ta dos os es cra vos se guin tes” – se gue-se a lis -
ta de mais de cem es cra vos, da qual co pio os se guin tes itens:  – “Jo a quim, mina,
que bra do, 51 anos, ava li a do por 300$; Agos ti nho, pre to, mor fé ti co, ava li a do por
300$; Pio, mo çam bi que, tro pe i ro, 47 anos, ava li a do por 200$; Bo ni fá cio, ca bin da,
47 anos, do en te, ava li a do por 1:600$; Mar ce li na, cri ou la, 10 anos, fi lha de Emi li a na,
ava li a da por 800$; Ma nu el, ca bin da, 76 anos, cego, ava li a do por 50$; João, mo -
çam bi que, 86 anos, ava li a do por 50$”; se guem-se as ava li a ções dos ser vi ços de di -
ver sos in gê nu os tam bém pos tos em al mo e da. Nes se edi tal são ofe re ci dos afri ca nos
im por ta dos de po is de 1831, cri an ças nas ci das de po is de 1871, ce gos, mor fé ti cos e
ve lhos de mais de oi ten ta anos, e por fim in gê nu os como tais. É um re su mo da
es cra vi dão, em que ne nhu ma ge ra ção foi es que ci da e ne nhum abu so es ca pou, e
por isso me re ce ser ar qui va do como um do cu men to de pa le on to lo gia mo ral mu i to
pre ci o so para o fu tu ro. Em Ita guaí aca ba-se de pôr em pra ça ju di ci al um es cra vo
anun ci a do des ta for ma: Mi li tão, de 50 anos, está do i do, ava li a do por 100$. Edi tal
de 23 de abril de 1883.



Mais de um li vro es tran ge i ro de vi a gens, em que há im pres sões
do Bra sil, tra zem a re pro du ção des ses anún ci os, como o me lhor meio de
ilus trar a es cra vi dão lo cal. Re al men te não há do cu men to an ti go, pre ser va do 
em hi e ró gli fos nos pa pi ros egíp ci os ou em ca rac te res gó ti cos nos per ga mi -
nhos da Ida de Mé dia, em que se re ve le uma or dem so ci al mais afas ta da da
ci vi li za ção mo der na do que es ses tris tes anún ci os da es cra vi dão, os qua is
nos pa re cem efê me ros, e for mam, to da via, a prin ci pal fe i ção da nos sa His -
tó ria. A po si ção le gal do es cra vo re su me-se nes tas pa la vras: a Cons ti tu i ção
não se ocu pou dele. Para po der con ter prin cí pi os como es tes:

Ne nhum ci da dão pode ser obri ga do a fa zer ou de i xar de 
fa zer al gu ma co i sa se não em vir tu de da lei... Todo o ci da dão
tem em sua casa um asi lo in vi o lá vel... A lei será igual para to -
dos... Fi cam abo li dos to dos os pri vi lé gi os... Des de já fi cam
abo li dos os aço i tes, a tor tu ra, a mar ca de fer ro quen te, e to das 
as mais pe nas cru éis... Ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do
de lin qüen te; nem a in fâ mia do réu se trans mi ti rá aos pa ren tes
em qual quer grau que seja... É ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de
em toda a sua ple ni tu de.

Era pre ci so que a Cons ti tu i ção não con ti ves se uma só pa la vra 
que san ci o nas se a es cra vi dão.

Qu al quer ex pres são que o fi zes se in clu i ria na que le có di go de
li ber da des a se guin te res tri ção:

Além dos ci da dãos a quem são ga ran ti dos es ses di re i tos, e 
dos es tran ge i ros a quem se rão tor na dos ex ten si vos, há no país
uma clas se sem di re i to al gum: a dos es cra vos. O es cra vo será
obri ga do a fa zer, ou a não fa zer, o que lhe for or de na do pelo
seu se nhor, seja em vir tu de da lei, seja con tra a lei, que não lhe
dá o di re i to de de so be de cer. O es cra vo não terá um úni co asi lo 
in vi o lá vel, nem nos bra ços da mãe, nem à som bra da cruz,
nem no le i to de mor te; no Bra sil não há ci da des de re fú gio. Ele 
será ob je to de to dos os pri vi lé gi os, re vo ga dos para os ou tros; a
lei não será igual para ele por que está fora da lei, e o seu
bem-es tar ma te ri al e mo ral será tão re gu la do por ela como o é
o tra ta men to dos ani ma is; para ele con ti nu a rá de fato a exis tir a 
pena, abo li da, de aço i tes e a tor tu ra, exer ci da se não com os mes -
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mos ins tru men tos me di e va is, com ma i or cons tân cia ain da em
ar ran car a con fis são, e com a de vas sa diá ria de tudo o que há
de mais ín ti mo nos se gre dos hu ma nos. Nes sa clas se a pena da
es cra vi dão, a pior de to das as pe nas, trans mi te-se, com a in fâ -
mia que a ca rac te ri za, de mãe a fi lhos, se jam es ses fi lhos do
pró prio se nhor.
Está as sim uma na ção li vre, fi lha da Re vo lu ção e dos Di re i tos

do Ho mem, obri ga da a em pre gar os seus ju í zes, a sua polí cia, se pre ci so
for o seu exér ci to e a sua ar ma da, para for çar ho mens, mu lhe res e cri an -
ças a tra ba lhar no i te e dia, sem sa lá rio.

Qu al quer pa la vra que des mas ca ras se essa tris te cons ti tu i ção
so ci al re du zi ria o fo ral das li ber da des do Bra sil, e o seu re gi me de com -
ple ta igual da de na Mo nar quia de mo cra ti za da, a uma im pos tu ra trans pa -
ren te; por isso a Cons ti tu i ção não fa lou em es cra vos, nem re gu lou a
con di ção des ses. Isso mes mo era uma pro mes sa, a es ses in fe li zes, de que 
o seu es ta do era todo tran si tó rio, a atri bu ir-se ló gi ca à ver go nha mos tra -
da pe los que nos cons ti tu í ram por aque le de cre to.

Em 1855 o go ver no en car re gou um dos mais emi nen tes dos
nos sos ju ris con sul tos, o Sr. Te i xe i ra de Fre i tas, de con so li dar o di re i to pá -
trio. Esse tra ba lho, que é a Con so li da ção das Leis Ci vis, e já teve três edi ções,
apa re ceu sem ne nhum ar ti go re fe ren te a es cra vos. Pela Cons ti tu i ção não
exis tia a es cra vi dão no Bra sil. A pri me i ra co di fi ca ção ge ral do nos so di re i to
con ti nu ou essa fic ção en ge nho sa. A ver da de é que ofen de a sus ce ti bi li da de
na ci o nal o con fes sar que so mos – e não o ser mos – um país de es cra vos, e
por isso não se tem tra ta do de re gu lar a con di ção des tes.

Cum pre ad ver tir – di zia o au tor da Con so li da ção – que não
há um só lu gar do nos so tex to, onde se tra te de es cra vos.
Te mos, é ver da de, a es cra vi dão en tre nós; mas se esse mal é uma 
ex ce ção que la men ta mos, con de na da a ex tin guir-se em épo ca
mais ou me nos re mo ta, fa ça mos tam bém uma ex ce ção, um
ca pí tu lo avul so na re for ma das nos sas Leis ci vis; não as ma cu le -
mos com dis po si ções ver go nho sas, que não po dem ser vir para a 
pos te ri da de; fi que o es ta do de li ber da de sem o seu cor re la ti vo odi o so. 
As leis con cer nen tes à es cra vi dão (que não são mu i tas) se rão
pois clas si fi ca das à par te, e for ma rão nos so Có di go ne gro.
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Tudo isso se ria mu i to pa trió ti co se me lho ras se de qual quer for -
ma a po si ção dos es cra vos. Mas quan do não se le gis la so bre es tes por -
que a es cra vi dão é re pug nan te, ofen de o pa tri o tis mo,2 é uma vis ta que
os ner vos de uma na ção de li ca da não po dem su por tar sem cri se, e ou -
tros mo ti vos igual men te ri dí cu los, des de que no país no i te e dia se pra -
ti ca a es cra vi dão e to dos se ha bi tu a ram, até a mais com ple ta in di fe ren ça, 
a tudo o que ela tem de de su ma no e cru el, à vi vis sec ção mo ral a que ela
con ti nu a men te sub me te as suas ví ti mas, esse re ce io de ma cu lar as nos sas
leis ci vis com dis po si ções ver go nho sas só ser ve para con ser var aque las no es ta do
bár ba ro em que se acham.

As dis po si ções do nos so Có di go ne gro são mu i to pou cas. A
es cra vi dão não é um con tra to de lo ca ção de ser vi ços que im po nha ao
que se obri gou cer to nú me ro de de ve res de fi ni dos para com o lo ca tá rio. 
É a pos se, o do mí nio, o se qües tro de um ho mem – cor po, in te li gên cia,
for ças, mo vi men tos, ati vi da de – e só aca ba com a mor te. Como se há de 
de fi nir ju ri di ca men te o que o se nhor pode so bre o es cra vo, ou o que
este não pode, con tra o se nhor? Em re gra o se nhor pode tudo. Se qui ser
ter o es cra vo fe cha do per pe tu a men te den tro de casa, pode fazê-lo; se
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2  A es cra vi dão nos co lo ca mu i tas ve zes em di fi cul da des ex te ri o res mal co nhe ci das
aliás do país – ape sar de co nhe ci das nas chan ce la ri as es tran ge i ras. Uma des sas
ocor reu com a Fran ça a pro pó si to da ce le bra ção de um tra ta do de ex tra di ção de
cri mi no sos. Em 1857 não se pôde ce le brar um tal tra ta do por que o Bra sil fez
ques tão da de vo lu ção de es cra vos pró fu gos. Em 1868 tra tou-se no va men te de fa -
zer um tra ta do, e sur giu ou tra di fi cul da de: a Fran ça exi gia que se lhe ga ran tis se
que os es cra vos cuja ex tra di ção fos se pe di da se ri am tra ta dos como os ou tros ci da -
dãos bra si le i ros. “Não fiz men ção no pro je to”, es cre via o Sr. Pa ra nhos ao Sr. Ro -
quet te, trans mi tin do-lhe um pro je to de tra ta do, “dos ca sos re la ti vos a es cra vos
por que não ha via ne ces si da de uma vez que en tram na re gra ge ral. De ma is te nho
gran de re pug nân cia em es cre ver essa pa la vra em do cu men to in ter na ci o nal.” O go ver no fran -
cês, po rém, ti nha tam bém a sua hon ra a ze lar, não par ti lha va essa re pug nân cia, e
pre ci sa va ga ran tir a sor te dos an ti gos es cra vos que ex tra di tas se. Dai a in sis tên cia
do Sr. Go bi ne au em ter um pro to co lo es ta be le cen do que, quan do se re cla mas se a
ex tra di ção de um es cra vo, o go ver no fran cês te ria in te i ra fa cul da de de con ce der
ou re cu sar a en tre ga do acu sa do, exa mi nan do cada caso, pe din do as jus ti fi ca ti vas
que lhe pa re ces sem in dis pen sá ve is. Se me lhan te pro to co lo, de cla rou ain da o mi nis -
tro de Na po leão III, não cons ti tu i ria uma cláu su la se cre ta, mas, sem ter ne nhu ma
in ten ção de dar-lhe pu bli ci da de inú til, a Fran ça con ser va va toda li ber da de a esse
res pe i to. Esse do cu men to nun ca foi pu bli ca do, que me cons te. Até quan do te re -
mos uma ins ti tu i ção que nos obri ga a fal si fi car a nos sa Cons ti tu i ção, as nos sas
leis, tra ta dos, es ta tís ti cas e li vros, para es con der mos a ver go nha que nos que i ma o
ros to e que o mun do in te i ro está ven do?



qui ser pri vá-lo de for mar fa mí lia, pode fazê-lo; se, ten do ele mu lher e 
fi lhos, qui ser que eles não se ve jam e não se fa lem, se qui ser man dar que 
o fi lho aço i te a mãe, apro pri ar-se da fi lha para fins imo ra is, pode fazê-lo. 
Ima gi nem-se to das as mais ex tra or di ná ri as per se gui ções que um ho mem 
pode exer cer con tra ou tro, sem o ma tar, sem se pa rá-lo por ven da de sua 
mu lher e fi lhos me no res de quin ze anos – e ter-se-á o que le gal men te é
a es cra vi dão en tre nós. A Casa de Cor re ção é, ao lado des se ou tro es ta -
do, um pa ra í so. Exce to a idéia do cri me – que é pior do que a sor te
do es cra vo mais in fe liz, to man do-se por exem plo um con de na do ino -
cen te – não há com pa ra ção en tre um re gi me de obri ga ções cer tas, de
de pen dên cia da lei e dos seus ad mi nis tra do res, e um re gi me de su je i ção
como sua pro pri e da de, a um in di ví duo, que pode ser um lou co ou um bár -
ba ro.

Qu an to à ca pa ci da de ci vil, pela lei de 28 de se tem bro de 1871, 
é per mi ti do ao es cra vo a for ma ção de um pe cú lio do que lhe pro vi er de
do a ções, le ga dos e he ran ças, e com o que, por con sen ti men to do se nhor, ob ti -
ver do seu tra ba lho e eco no mi as. Mas a apli ca ção da lei de pen de in te i ra -
men te do se nhor, o qual está de pos se do es cra vo, e, por tan to, de tudo o 
que ele tem, num país onde a pro te ção da ma gis tra tu ra aos es cra vos não 
é es pon tâ nea nem efe ti va. Qu an to à fa mí lia, é pro i bi do, sob pena de nu -
li da de de ven da se pa rar o ma ri do da mu lher, o fi lho do pai ou mãe, sal vo
sen do os fi lhos ma i o res de quin ze anos (Lei nº 1.695, de 15 de se tem bro 
de 1869, ar ti go 2); mas de pen de do se nhor au to ri zar o ca sa men to, e se
não pode se pa rar por ven da, se pa ra quan do o quer, pelo tem po que
quer, por uma sim ples or dem. Para re su mir fi xa rei al guns dos prin ci pa is
tra ços do que é le gal men te a es cra vi dão em 1883 no Bra sil:

1. Os es cra vos, nas ci dos an tes do dia 28 de se tem bro de 1871, 
hoje com onze anos e meio de ida de no mí ni mo, são até a mor te tão es -
cra vos como os das ge ra ções an te ri o res; o nú me ro des ses, como adi an te 
se verá, é de mais de um mi lhão.

2. Essa es cra vi dão con sis te na obri ga ção, de quem está su je i to 
a ela, de cum prir, sem pon de rar, as or dens que re ce be; de fa zer o que se
lhe man da, sem di re i to de re cla mar co i sa al gu ma, sem sa lá rio, nem ves -
tuá rio, nem me lhor ali men ta ção, nem des can so, nem me di ca men to, nem 
mu dan ça de tra ba lho.
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3. Esse ho mem, as sim es cra vi za do, não tem de ve res, para
com Deus, para com pais, mu lher, ou fi lhos, para con si go mes mo, que o 
se nhor seja obri ga do a res pe i tar e a de i xá-lo cum prir.

4. A lei não mar ca má xi mo de ho ras de tra ba lho, mí ni mo de
sa lá rio, re gi me hi giê ni co, ali men ta ção, tra ta men to mé di co, con di ções de
mo ra li da de, pro te ção às mu lhe res, em uma pa la vra, in ter fe re tan to na
sor te da fá bri ca de uma fa zen da quan to na dos ani ma is do ser vi ço.

5. Não há lei al gu ma que re gu le as obri ga ções e os di re i tos do 
se nhor; qual quer que seja o nú me ro de es cra vos que pos sua, ele exer ce
uma au to ri da de li mi ta da, ape nas, pelo seu ar bí trio.

6. O se nhor pode pu nir os es cra vos com cas ti gos mo de ra dos, 
diz o Có di go Cri mi nal que equi pa ra a au to ri da de do mi ni cal ao po der pa -
ter no; mas, de fato, à sua von ta de, por que a jus ti ça não lhe pe ne tra no
fe u do; a que i xa do es cra vo se ria fa tal a este, como já tem sido,3 e a prá ti -
ca to rnou o se nhor so be ra no.

7. O es cra vo vive na com ple ta in cer te za da sua sor te; pen sa-se 
que vai ser ven di do, hi po te ca do, ou dado em pe nhor, não tem o di re i to
de in ter ro gar o seu dono.
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3 Em 1852 o Con se lho de Esta do teve que con si de rar os me i os de pro te ger o es cra -
vo con tra a bar ba ri da de do se nhor. Di ver sos es cra vos no Rio Gran de do Sul de -
nun ci a ram o seu se nhor co mum pela mor te de um dos es cra vos da casa. O se nhor
fora pre so e es ta va sen do pro ces sa do, e tra ta va-se de ga ran tir os in for man tes con -
tra qual quer vin gan ça fu tu ra da fa mí lia. A se ção de jus ti ça pro pôs que se pe dis -
se ao Po der Le gi s la ti vo uma me di da para que a ação do es cra vo, em caso de se ví -
ci as, para obri gar o se nhor a ven dê-lo, fos se in ten ta da ex ofí cio. O Con se lho de
Esta do (Olin da, Abran tes, José Cle men te, Ho lan da Ca val can ti, Alves Bran co e
Lima e Sil va) vo tou con tra a pro pos ta da se ção (Lim po de Abreu, Pa ra ná, Lo pes
Gama) “por ter em con si de ra ção o pe ri go que pode ter o le gis lar so bre a ma té ria,
pon do em  ris co a se gu ran ça, ou ao me nos a tran qüi li da de da fa mí lia; por con vir
nada al te rar a res pe i to da es cra vi dão en tre nós, con ser vou-se tal qual se acha; e
por evi tar a dis cus são no Cor po le gis la ti vo so bre qua is quer no vas me di das a res -
pe i to de es cra vos, quan do lá se ti nha fe i to quan to se po dia e con vi nha fa zer na
eter na re pres são do trá fi co”. Pa ra ná ce deu à ma i o ria. Ara ú jo Vi a na tam bém, e os
con se lhe i ros Maia, Lo pes Gama e Lim po de Abreu for ma ram a mi no ria. É jus to
não omi tir que Ho lan da Ca val can ti su ge riu a de sa pro pri a ção do es cra vo se vi ci a do, 
pelo go ver no e o Con se lho de Esta do. O im pe ra dor deu ra zão à ma i o ria. As idéi -
as de 1852 são as de 1883. Era tão pe ri go so en tão, por ser igual men te inú til, que i -
xar-se um es cra vo às au to ri da des como o é hoje. O es cra vo pre ci sa ter para que i -
xar-se do se nhor a mes ma for ça de von ta de e re so lu ção que para fu gir ou su i ci -
dar-se, so bre tu do se ele de i xa al gum re fém no ca ti ve i ro.



8. Qu al quer in di ví duo que saía da Casa de Cor re ção ou es te ja
den tro dela, por mais per ver so que seja, bra si le i ro ou es tran ge i ro, pode
pos su ir ou com prar uma fa mí lia de es cra vos res pe i tá ve is e ho nes tos, e
su je i tá-los aos seus ca pri chos.

9. Os se nho res po dem em pre gar es cra vas na pros ti tu i ção,
re ce ben do os lu cros des se ne gó cio, sem que isso lhes faça per der a
pro pri e da de que têm so bre elas; as sim como o pai pode ser se nhor
do fi lho.

10. O Esta do não pro te ge os es cra vos de for ma al gu ma, não
lhes ins pi ra con fi an ça na jus ti ça pú bli ca; mas en tre ga-o sem es pe ran ça ao
po der im pla cá vel que pesa so bre eles, e que, mo ral men te, os pren de ou
mag ne ti za, lhes tira o mo vi men to, em suma os des trói.

11. Os es cra vos são re gi dos por leis de ex ce ção. O cas ti go de
aço i tes exis te con tra eles, ape sar de ter sido abo li do pela Cons ti tu i ção;
os seus cri mes são pu ni dos por uma lei bár ba ra, a lei de 10 de ju nho de
1835, cuja pena uni for me é a mor te.4
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4 No Con se lho de Esta do foi pro pos ta a re vo ga ção do ar ti go 60 do Có di go Cri mi nal
que cri ou a pena de aco i tes e a da lei de 10 de ju nho. Sus ten tan do uma e ou tra
abo li ção, ini ci a da pela Co mis são da qual era re la tor, o con se lhe i ro Na bu co fez al -
gu mas con si de ra ções as sim re su mi das na ata da ses são de 30 abril de 1868: “O
con se lhe i ro Na bu co sus ten ta a ne ces si da de da abo li ção da lei ex cep ci o nal de 10
de ju nho de 1835. Que ela tem sido ine fi caz está pro va do pela es ta tís ti ca cri mi nal:
os cri mes que ela pre vi ne têm au men ta do. É uma lei in jus ta por que des trói to das as
re gras da im pu ta ção cri mi nal, toda a pro por ção das pe nas, por quan to os fa tos gra ves
e me nos gra ves são con fun di dos, e não se con si de ram cir cuns tân ci as agra van tes e ate -
nu an tes, como se os es cra vos não fos sem ho mens, não ti ves sem pa i xões e o ins tin to
de  con ser va ção. Que a pena de mor te, e sem pre a mor te, não é uma pena exem plar
para o es cra vo que só vê nela a ces são dos ma les da es cra vi dão. Que o su i cí dio fre -
qüen te en tre os es cra vos e a fa ci li da de com que con fes sam os cri mes e se en tre gam,
de po is de co me tê-los, pro vam bem que eles não te mem a mor te.” “Diz que a pena
de aço i te não pode exis tir na nos sa lei pe nal, des de que a Cons ti tu i ção, ar ti go 179,
§ 19, abo liu esta pena e a con si de rou pena cru el. É um cas ti go que não cor ri ge, mas
des mo ra li za. É além dis so uma pena que não man tém o prin cí pio da pro por ção das
pe nas, sen do que o mes mo nú me ro de aço i tes subs ti tui a pri são per pé tua, a pri são
por 30, 20 e 10 anos. As for ças do es cra vo é que re gu lam o má xi mo dos aço i tes e
pois o má xi mo vem a ser o mes mo para os ca sos gra ves e os mais gra ves. Que a exe -
cu ção des sa pena dá lu gar a mu i tos abu sos, sen do que em mu i tos ca sos é ilu di da,
em ou tros tem ca u sa do a mor te.” O ba rão do Bom Re ti ro dis se com ba ten do a abo -
li ção da pena de aço i tes: “Abo li da a de aço i tes fi ca rão as pe nas de ga lés e de pri são
com tra ba lho, e pen sa que ne nhu ma des tas será efi caz com re la ção ao es cra vo.
Para mu i tos, a de pri são com tra ba lho, sen do este, como deve ser, re gu lar, tor -
nar-se-á até um me lho ra men to de con di ção se não um in cen ti vo para o cri me.” Aí está a es cra vi -



12. Tem-se es pa lha do no país a cren ça de que os es cra vos,
mu i tas ve zes, co me tem cri mes para se to ma rem ser vos da pena, e es ca -
pa rem as sim do ca ti ve i ro5 por que pre fe rem o ser vi ço das ga lés, ao da fa -
zen da, como os es cra vos ro ma nos pre fe ri am lu tar com as fe ras, pela es -
pe ran ça de fi car li vres se não mor res sem. Por isso, o júri no in te ri or tem 
ab sol vi do es cra vos cri mi no sos para se rem logo res ti tu í dos aos seus se -
nho res, e a lei de Lynch há sido pos ta em vi gor em mais de um caso.

13. To dos os po de res, como ve mos, pra ti ca men te sem li mi ta -
ção al gu ma, do se nhor, não são exer ci ta dos di re ta men te por ele, que se
au sen ta das suas ter ras e não vive em con ta to com os seus es cra vos;
mas, são de le ga dos a in di ví du os sem edu ca ção in te lec tu al ou mo ral, que
só sa bem gui ar ho mens por meio do chi co te e da vi o lên cia.

É cu ri o so que os se nho res, que exer cem esse po der ili mi ta do so -
bre os seus es cra vos, con si de rem uma opres são in to le rá vel con tra si a mí ni -
ma in ter ven ção da lei a fa vor des tes. A re sis tên cia, en tre tan to, que a la vou ra 
opôs à par te da lei de 28 de se tem bro que cri ou o di re i to do es cra vo de ter
pe cú lio pró prio e o de res ga tar-se por meio des te, pro va que nem essa mi -
ga lha de li ber da de ela que ria de i xar cair da sua mesa. Os la vra do res do Ba -
na nal, por exem plo, re pre sen tan do pe los seus no mes a la vou ra de São Pa u lo
e dos li mi tes da pro vín cia do Rio, di zi am em uma pe ti ção às Câ ma ras:

Ou exis te a pro pri e da de com suas qua li da des es sen ci a is, ou en tão
não pode de ci di da men te exis tir. A al for ria for ça da, com a sé rie de
me di das que lhe são re la ti vas, é a vin di ta ar ma da so bre to dos
os te tos, a in jú ria sus pen sa so bre to das as fa mí li as, o ani qui la -
men to da la vou ra, a mor te do país.

O Abo li ci o nis mo 123

dão como ela é! O su i cí dio, a mor te pa re cem ao es cra vo a ces sa ção dos ma les da es cra vi -
dão, a pri são com tra ba lhos um me lho ra men to de con di ção tal que pode ser um in cen ti vo
para o cri me. No en tan to nós, na ção hu ma na e ci vi li za da, con de na mos mais de um
mi lhão de ho mens, como fo ram con de na dos tan tos ou tros, a uma sor te ao lado
da qual a pe ni ten ciá ria ou a for ca pa re ce pre fe rí vel!

5 A pre fe rên cia que mu i tos es cra vos dão à vida de ga lés à que le vam nos cár ce res
pri va dos in du ziu o go ver no em 1879 (o con se lhe i ro La fa i e te Ro dri gues Pe re i ra) a
pro por a subs ti tu i ção da pena de ga lés pela de pri são ce lu lar. Tran qüi li zan do
aque les se na do res que se mos tra vam as sus ta dos quan to à efi cá cia des ta úl ti ma
pena, o pre si den te do Con se lho con ven ceu-os com este ar gu men to: “Hoje está
re co nhe ci do que não há pes soa ain da a mais ro bus ta que pos sa re sis tir a uma pri -
são so li tá ria de 10 a 12 anos, o que qua se equi va le a uma nova pena de mor te.”



Qu an do se tra tou no Con se lho de Esta do de ad mi tir o di re i to 
de pe cú lio, o mar quês de Olin da ser viu-se des ta fra se sig ni fi ca ti va: Não
es ta mos fa zen do lei de mo ral.

O pior da es cra vi dão não é to da via os seus gran des abu sos e
có le ras, nem as suas vin di tas ter rí ve is; não é mes mo a mor te do es cra vo: 
é sim a pres são diá ria que ela exer ce so bre este; a an si e da de de cada hora 
a res pe i to de si e dos seus; a de pen dên cia em que está da boa von ta de
do se nhor; a es pi o na gem e a tra i ção que o cer cam por toda a par te, e o
fa zem vi ver eter na men te fe cha do numa pri são de Di o ní sio, cu jas pa re -
des re pe tem cada pa la vra, cada se gre do que ele con fia a ou trem, ain da
mais, cada pen sa men to que a sua ex pres são so men te de nun cia.

Diz-se que en tre nós a es cra vi dão é su a ve, e os se nho res são
bons. A ver da de, po rém, é que toda a es cra vi dão é a mes ma, e quan to à
bon da de dos se nho res esta não pas sa da re sig na ção dos es cra vos. Quem 
se des se ao tra ba lho de fa zer uma es ta tís ti ca dos cri mes ou de es cra vos
ou con tra es cra vos; quem pu des se abrir um in qué ri to so bre a es cra vi dão 
e ou vir as que i xas dos que a so frem; ve ria que ela no Bra sil ain da hoje é
tão dura, bár ba ra e cru el, como foi em qual quer ou tro país da Amé ri ca.
Pela sua pró pria na tu re za a es cra vi dão é tudo isso, e quan do de i xa de o
ser não é por que os se nho res se tor nem me lho res, mas, sim, por que os
es cra vos se re sig na ram com ple ta men te à anu la ção de toda a sua per so -
na li da de.

Enquan to exis te, a es cra vi dão tem em si to das as bar ba ri da des 
pos sí ve is. Ela só pode ser ad mi nis tra da com bran du ra re la ti va quan do os 
es cra vos obe de cem ce ga men te e su je i tam-se a tudo; a me nor re fle xão
des tes, po rém, des per ta em toda a sua fe ro ci da de o mons tro ador me ci -
do. E que a es cra vi dão só pode exis tir pelo ter ror ab so lu to in fun di do na
alma do ho mem.

Su po nha-se que os du zen tos es cra vos de uma fa zen da não
que i ram tra ba lhar; que pode fa zer um bom se nhor para for çá-los a ir para 
o ser vi ço? Cas ti gos es tri ta men te mo de ra dos tal vez não dêem re sul ta do:
o tron co, a pri são, não pre en chem o fim, que é o tra ba lho; re du zi-los
pela fome, não é hu ma no nem pra ti cá vel; está as sim o bom se nhor co lo -
ca do en tre a al ter na ti va de aban do nar os seus es cra vos, e a de sub ju -
gá-los por um cas ti go exem plar in fli gi do aos prin ci pa is den tre eles.
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O li mi te da cru el da de do se nhor está, pois, na pas si vi da de do
es cra vo. Des de que esta ces sa, apa re ce aque la; e como a po si ção do pro -
pri e tá rio de ho mens no meio do seu povo su ble va do se ria a mais pe ri -
go sa, e, por ca u sa da fa mí lia, a mais ater ra do ra pos sí vel, cada se nhor, em 
to dos os mo men tos da sua vida, vive ex pos to à con tin gên cia de ser
bár ba ro, e, para evi tar ma i o res des gra ças, co a gi do a ser se ve ro. A es cra -
vi dão não pode ser com efe i to ou tra co i sa. Encar re guem-se os ho mens
mais mo de ra dos de ad mi nis trar a in to le rân cia re li gi o sa e te re mos no vos
au tos-de-fé tão ter rí ve is como os da Espa nha. É a es cra vi dão que é má,
e obri ga o se nhor a sê-lo. Não se lhe pode mu dar a na tu re za. O bom
se nhor de um mau es cra vo se ria mais do que um aci den te fe liz; o que nós
co nhe ce mos é o bom se nhor do es cra vo que re nun ci ou à pró pria in di vi -
du a li da de, e é um ca dá ver mo ral; mas, esse é bom por que tra ta bem, ma -
te ri al men te fa lan do, o es cra vo – não por que pro cu re le van tar nele o ho -
mem avil ta do nem res sus ci tar a dig ni da de hu ma na mor ta.

A es cra vi dão é hoje no Bra sil o que era em 1862 nos es ta dos
do Sul da União, o que foi em Cuba e nas Anti lhas, o que não pode
de i xar de ser, como a guer ra não pode de i xar de ser san gui no len ta: isto
é, bár ba ra, e bár ba ra como a des cre veu Char les Sum ner.6 
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6 Dis cur so de Bos ton (ou tu bro, 1862).
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XIII
Influên cia da escra vi dão
so bre a na ci o na li da de

“[Com a es cra vi dão] nun ca o Bra sil aper fe i ço a rá as ra ças exis ten tes.”

José Bo ni fá cio

O BRASIL, COMO É SABIDO, é um dos mais vas tos pa í ses do
glo bo, ten do uma área de mais de oito mi lhões de qui lô me tros qua dra -
dos; mas, esse ter ri tó rio em gran dís si ma par te nun ca foi ex plo ra do, e, na 
sua por ção co nhe ci da, acha-se es par sa men te po vo a do. A po pu la ção
na ci o nal é cal cu la da en tre dez e doze mi lhões; não há po rém base sé ria
para se a com pu tar, a não ser que se acre di te nas lis tas de re cen se a men to
apu ra das em 1876, lis tas e apu ra ção que es pan ta ri am a qual quer prin ci -
pi an te de es ta tís ti ca. Se jam, po rém, dez ou doze mi lhões, essa po pu la ção 
na sua ma i or par te des cen de de es cra vos, e por isso a es cra vi dão atua
so bre ela como he ran ça do ber ço.

Qu an do os pri me i ros afri ca nos fo ram im por ta dos no Bra sil,
não pen sa ram os prin ci pa is ha bi tan tes – é ver da de que se o pen sas sem,
isso não os im pe di ria de fazê-lo, por que não ti nham o pa tri o tis mo bra si -



le i ro – que pre pa ra vam para o fu tu ro um povo com pos to na sua ma i o ria 
de des cen den tes de es cra vos. Ain da hoje, mu i ta gen te acre di ta que a in -
tro du ção de cem ou du zen tos mil chins se ria um fato sem con se qüên ci as
ét ni cas e so ci a is im por tan tes, mes mo de po is de cin co ou seis ge ra ções.
O prin ci pal efe i to da es cra vi dão so bre a nos sa po pu la ção foi, as sim, afri -
ca ni zá-la, sa tu rá-la de san gue pre to, como o prin ci pal efe i to de qual quer
gran de em pre sa de imi gra ção da Chi na se ria mon go li zá-la, sa tu rá-la de
san gue ama re lo. 

Cha ma da para a es cra vi dão, a raça ne gra, só pelo fato de vi ver 
e pro pa gar-se, foi-se tor nan do um ele men to cada vez mais con si de rá vel
da po pu la ção. A cé le bre fra se que tan to des to ou no pa re cer do pa dre
Cam pos em 1871 – “Vaga Vê nus ar ro ja aos ma i o res ex ces sos aque le ar -
den te san gue lí bi co” – tra du zi da em pro sa, é a gê ne ses pri mi ti va de
gran de par te do nos so povo. Foi essa a pri me i ra vin gan ça das ví ti mas.
Cada ven tre es cra vo dava ao se nhor três ou qua tro cri as que ele re du zia a 
di nhe i ro; es sas por sua vez mul ti pli ca vam-se, e as sim os ví ci os do san -
gue afri ca no aca ba vam por en trar na cir cu la ção ge ral do país.

Se, mul ti pli can do-se a raça ne gra sem ne nhum dos seus cru za -
men tos, se mul ti pli cas se a raça bran ca por ou tro lado mais ra pi da men te,
como nos Esta dos Uni dos, o pro ble ma das ra ças se ria ou tro, mu i to di ver so
– tal vez mais sé rio, e quem sabe se so lú vel so men te pela ex pul são da mais
fra ca e in fe ri or por in com pa tí ve is uma com a ou tra; mas isso não se deu no 
Bra sil. As duas ra ças mis tu ra ram-se e con fun di ram-se; as com bi na ções mais 
va ri a das dos ele men tos de cada uma ti ve ram lu gar, e a es ses jun ta ram-se os
de uma ter ce i ra, a dos abo rígi nes. Das três prin ci pa is cor ren tes de san gue
que se con fun di ram nas nos sas ve i as – o por tu guês, o afri ca no e o in dí ge na 
– a es cra vi dão vi ci ou so bre tu do os dois pri me i ros. Te mos aí um pri me i ro
efe i to so bre a po pu la ção: o cru za men to dos ca rac te res da raça ne gra com
os da bran ca, tais como se apre sen tam na es cra vi dão; a mis tu ra da de gra da -
ção ser vil de uma com a im pe ri o si da de bru tal da ou tra.

No prin cí pio da nos sa co lo ni za ção, Por tu gal des car re ga va no
nos so ter ri tó rio os seus cri mi no sos, as suas mu lhe res er ra das,1 as suas
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1 Pa dre Ma nu el da Nó bre ga. No seu ro man ce abo li ci o nis ta Os her de i ros de Ca ra mu ru,
o Dr. Ja gua ri be Fi lho, um dos mais con vic tos pro pug na do res da nos sa ca u sa,
trans cre ve a car ta da que le cé le bre je su í ta, de 9 de agos to de 1549, em que se vê
como foi fa bri ca da pela es cra vi dão a pri mi ti va cé lu la na ci o nal.



fe zes so ci a is to das, no meio das qua is ex cep ci o nal men te vi nham emi -
gran tes de ou tra po si ção, e, por fe li ci da de, gran de nú me ro de ju de us. O
Bra sil se apre sen ta va en tão como até on tem o Con go. No sé cu lo XVI
ou XVII o es pí ri to de emi gra ção não es ta va bas tan te de sen vol vi do em
Por tu gal para mo ver o povo, como des de o fim do sé cu lo pas sa do até
hoje, a pro cu rar na Amé ri ca por tu gue sa o bem-es tar e a for tu na que não 
acha va na Pe nín su la. Os pou cos por tu gue ses que se ar ris ca vam a atra -
ves sar o oce a no à vela e a ir es ta be le cer-se nos ter re nos in cul tos do Bra -
sil, re pre sen ta vam a mi no ria dos es pí ri tos aven tu re i ros, ab so lu ta men te
des te mi dos, in di fe ren tes aos pi o res tran ses na luta da vida, mi no ria que
em Por tu gal, hoje mes mo, não é gran de e não po dia sê-lo, há dois ou
três sé cu los. Ape sar de se ha ver es ten di do pelo mun do todo o do mí nio
por tu guês à Amé ri ca do Sul, à Áfri ca oci den tal, aus tral e ori en tal, à Índia 
e até à Chi na, Por tu gal não ti nha cor po, nem for ças, para pos su ir mais
do que no mi nal men te esse imen so im pé rio. Por isso, o ter ri tó rio do Bra -
sil foi dis tri bu í do en tre do na tá ri os sem me i os, nem ca pi ta is, nem re cur -
sos de or dem al gu ma, para co lo ni zar as suas ca pi ta ni as, isto é, de fato
en tre gue aos je su í tas. A po pu la ção eu ro péia era in sig ni fi can te para ocu par 
es sas ili mi ta das ex pan sões de ter ra, cuja fe cun di da de a ten ta va. Estan do
a Áfri ca nas mãos de Por tu gal, co me çou en tão o po vo a men to da Amé ri ca 
por ne gros; lan çou-se, por as sim di zer, uma pon te en tre a Áfri ca e o
Bra sil, pela qual pas sa ram mi lhões de afri ca nos, e es ten deu-se o há bi tat
da raça ne gra das mar gens do Con go e do Zam be ze às do São Fran cis co 
e do Pa ra í ba do Sul.

Nin guém pode ler a his tó ria do Bra sil no sé cu lo XVI, no sé cu lo
XVII, e em par te no sé cu lo XVIII (ex ce tu a da uni ca men te a de Per nam -
bu co), sem pen sar que a to dos os res pe i tos hou ve ra sido me lhor que o
Bra sil fos se des co ber to três sé cu los mais tar de. Essa imen sa re gião, mais
fa vo re ci da que ou tra qual quer pela na tu re za, se fos se en con tra da li vre e
de so cu pa da há cem anos, te ria pro va vel men te fe i to mais pro gres sos até
hoje do que a sua his tó ria re cor da. A po pu la ção se ria me nor, po rém mais
ho mo gê nea; a pos se do solo tal vez não se hou ves se es ten di do tão lon ge,
mas não hou ve ra sido uma ex plo ra ção ru i no sa e es te ri li za do ra; a na ção
não te ria ain da che ga do ao grau de cres ci men to que atin giu, mas tam bém
não mos tra ria já sin to mas de de ca dên cia pre ma tu ra.
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Pre ten de um dos mais emi nen tes es pí ri tos de Por tu gal que “a
es cra vi dão dos ne gros foi o duro pre ço da co lo ni za ção da Amé ri ca, por -
que, sem ela, o Bra sil não se te ria tor na do no que ve mos”.2  Isso é exa -
to, “sem ela o Bra sil não se te ria to rna do no que ve mos”; mas esse pre -
ço quem o pa gou, e está pa gan do, não foi Por tu gal, fo mos nós; e esse
pre ço a to dos os res pe i tos é duro de ma is, e caro de ma is, para o de sen -
vol vi men to inor gâ ni co, ar ti fi ci al, e ex te nu an te que ti ve mos. A afri ca ni za -
ção do Bra sil pela es cra vi dão é uma nó doa que a mãe-pá tria im pri miu
na sua pró pria face, na sua lín gua, e na úni ca obra na ci o nal ver da de i ra -
men te du ra dou ra que con se guiu fun dar. O emi nen te au tor da que la fra se 
é o pró prio que nos des cre ve o que eram as car re ga ções do trá fi co:

Qu an do o na vio che ga va ao por to de des ti no – uma
pra ia de ser ta e afas ta da – o car re ga men to de sem bar ca va; e,
a luz cla ra do sol dos tró pi cos, apa re cia uma co lu na de es -
que le tos che i os de pús tu las, com o ven tre pro tu be ran te, as
ró tu las cha ga das, a pele ras ga da, co mi dos de bi chos, com o
ar par vo e es ga ze a do dos idi o tas. Mu i tos não se ti nham em
pé: tro pe ça vam, caíam e eram le va dos aos om bros como
far dos.

Não é com tais ele men tos que se vi vi fi ca mo ral men te uma
na ção. Se Por tu gal ti ves se tido no sé cu lo XVI a in tu i ção de que a es cra -
vi dão é sem pre um erro, e for ça bas tan te para puni-la como cri me, o
Bra sil “não se te ria tor na do no que ve mos”; se ria ain da tal vez uma co lô -
nia por tu gue sa, o que eu não cre io, mas es ta ria cres cen do sa dio, for te e
vi ril como o Ca na dá e a Aus trá lia. É pos sí vel que nes se caso ele não
hou ves se tido for ças para re pe lir o es tran ge i ro, como re pe liu os ho lan -
de ses, e seja exa ta a afir ma ção de que, a não se rem os es cra vos, o Bra sil
te ria pas sa do a ou tras mãos e não se ria por tu guês. Nin guém pode di zer
o que te ria sido a his tó ria se acon te ces se o con trá rio do que acon te ceu.
Entre um Bra sil ar re ba ta do aos por tu gue ses no sé cu lo XVII, por es tes
não con sen ti rem o trá fi co, e ex plo ra do como es cra vos por ho lan de ses
ou fran ce ses, e o Bra sil, ex plo ra do com es cra vos pe los mes mos por tu -
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2 Oli ve i ra Mar tins, O Bra sil e as co lô ni as, 2ª ed., p. 50.



gue ses, nin guém sabe o que te ria sido me lhor para a his tó ria da nos sa
re gião. Entre o Bra sil, ex plo ra do por meio de afri ca nos li vres por Por tu gal,
e o mes mo Bra sil, ex plo ra do com es cra vos tam bém por por tu gue ses, o
pri me i ro a esta hora se ria uma na ção mu i to mais ro bus ta do que é o úl ti -
mo. Mas en tre o que hou ve – a ex plo ra ção da Amé ri ca do Sul por al -
guns por tu gue ses cer ca dos de um povo de es cra vos im por ta dos da
Áfri ca – e a pro i bi ção se ve ra da es cra vi dão na Amé ri ca por tu gue sa, a
co lo ni za ção gra du al do ter ri tó rio por eu ro pe us, por mais len to que
fos se o pro ces so, se ria in fi ni ta men te mais van ta jo sa para o des ti no
des sa vas ta re gião do que o foi, e o será, o ha ve rem-se es pa lha do por
todo o ter ri tó rio ocu pa do as ra í zes qua se que inex tir pá ve is da es cra -
vi dão.

Diz-se que a raça bran ca não se acli ma ria no Bra sil sem a
imu ni da de que lhe pro ve io do cru za men to com os in dí ge nas e os afri ca -
nos. Em pri me i ro lu gar, o mau ele men to de po pu la ção não foi a raça
ne gra, mas essa raça re du zi da ao ca ti ve i ro; em se gun do lu gar, nada pro -
va que a raça bran ca, so bre tu do as ra ças me ri di o na is, tão cru za das de
san gue mou ro e ne gro, não pos sam exis tir e de sen vol ver-se nos tró pi -
cos. Em todo o caso, se a raça bran ca não se pode adap tar aos tró pi cos,
em con di ções de fe cun di da de ili mi ta da, essa raça não há de in de fi ni da -
men te pre va le cer no Bra sil: o de sen vol vi men to vi go ro so dos mes ti ços
há de por fim so bre pu já-la, a imi gra ção eu ro péia não bas ta rá para man -
ter o pre do mí nio per pé tuo de uma es pé cie de ho mens à qual o sol e o
cli ma são in ten sos. A ser as sim, o Bra sil ain da mes mo hoje, como povo
eu ro peu, se ria uma ten ta ti va de adap ta ção hu ma na, for ço sa men te, efê -
me ra; mas nada está me nos pro va do do que essa in ca pa ci da de or gâ ni ca
da raça bran ca para exis tir e pros pe rar em uma zona in te i ra da Ter ra.

Admi tin do-se, sem a es cra vi dão, que o nú me ro dos afri ca nos
fos se o mes mo, e ma i or se se qui ser, os cru za men tos te ri am sem pre
ocor ri do; mas a fa mí lia te ria apa re ci do des de o co me ço. Não se ria o cru -
za men to pelo con cu bi na to, pela pro mis cu i da de das sen za las, pelo abu so
da for ça do se nhor; o fi lho não nas ce ria de ba i xo do aço i te, não se ria le -
va do para a roça li ga do às cos tas da mãe, obri ga da à ta re fa da en xa da; o
le i te des ta não se ria uti li za do, como o de ca bra, para ali men tar ou tras
cri an ças, fi can do para o pró prio fi lho as úl ti mas go tas que ela pu des se
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for çar do seio can sa do e seco; as mu lhe res não fa ri am o tra ba lho dos
ho mens, não iri am para o ser vi ço do cam po ao sol ar den te do meio-dia,
e po de ri am, du ran te a gra vi dez, aten der ao seu es ta do. Não é do cru za -
men to que se tra ta; mas sim da re pro du ção do ca ti ve i ro, em que o in te -
res se ver da de i ro da mãe era que o fi lho não vin gas se. Cal cu le-se o que a
ex plo ra ção des sa bár ba ra in dús tria – ex pres sa em 1871 nas se guin tes pa -
la vras dos fa zen de i ros do Pi raí: “a par te mais pro du ti va da pro pri e da de
es cra va é o ven tre ge ra dor” – deva ter sido du ran te três sé cu los so bre
mi lhões de mu lhe res. Tome-se a fa mí lia bran ca, como ser mo ral, em três 
ge ra ções, e veja-se qual foi o ren di men to para essa fa mí lia de uma só es -
cra va com pra da pelo seu fun da dor.

A his tó ria da es cra vi dão afri ca na na Amé ri ca é um abis mo
de de gra da ção e mi sé ria que se não pode son dar, e, in fe liz men te, essa 
é a his tó ria do cres ci men to do Bra sil. No pon to a que che ga mos,
olhan do para o pas sa do, nós, bra si le i ros, des cen den tes ou da raça que 
es cre veu essa tris te pá gi na da hu ma ni da de, ou da raça com cujo san -
gue ela foi es cri ta, ou da fu são de uma e ou tra, não de ve mos per der
tem po a en ver go nhar-nos des se lon go pas sa do que não po de mos la -
var, des sa he re di ta ri e da de que não há como re pe lir. De ve mos fa zer
con ver gir to dos os nos sos es for ços para o fim de eli mi nar a es cra vi -
dão do nos so or ga nis mo, de for ma que essa fa ta li da de na ci o nal di mi -
nua em nós e se trans mi ta às ge ra ções fu tu ras, já mais apa ga da, ru di -
men tar, e atro fi a da.

Mu i tas das in fluên ci as da es cra vi dão po dem ser atri bu í das à
raça ne gra, ao seu de sen vol vi men to men tal atra sa do, aos seus ins tin tos 
bár ba ros ain da, às suas su pers ti ções gros se i ras. A fu são do ca to li cis mo, 
tal como o apre sen ta va ao nos so povo o fa na tis mo dos mis si o ná ri os,
com a fe i ti ça ria afri ca na – in fluên cia ati va e ex ten sa nas ca ma das in fe -
ri o res, in te lec tu al men te fa lan do, da nos sa po pu la ção, e que pela
ama-de-le i te, pe los con ta tos da es cra vi dão do més ti ca, che gou até aos
mais no tá ve is dos nos sos ho mens; a ação de do en ças afri ca nas so bre a
cons ti tu i ção fí si ca de par te do nos so povo; a cor rup ção da lín gua, das
ma ne i ras so ci a is, da edu ca ção e ou tros tan tos efe i tos re sul tan tes do
cru za men to com uma raça num pe río do mais atra sa do de de sen vol vi -
men to; po dem ser con si de ra dos iso la da men te do ca ti ve i ro. Mas, ain da
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mes mo no que seja mais ca rac te rís ti co dos afri ca nos im por ta dos, pode 
afir mar-se que, in tro du zi dos no Bra sil, em um pe río do no qual não se
des se o fa na tis mo re li gi o so, a co bi ça, in de pen den te das leis, a es cas sez
da po pu la ção acli ma da, e so bre tu do a es cra vi dão, do més ti ca e pes so al,
o cru za men to en tre bran cos e ne gros não te ria sido acom pa nha do do
abas tar da men to da raça mais adi an ta da pela mais atra sa da, mas da gra -
du al ele va ção da úl ti ma.

Não pode, para con clu ir, ser ob je to de dú vi da que a es cra vi -
dão trans por tou da Áfri ca para o Bra sil mais de dois mi lhões de afri ca -
nos; que, pelo in te res se do se nhor na pro du ção do ven tre es cra vo, ela
fa vo re ceu quan to pôde a fe cun di da de das mu lhe res ne gras; que os des -
cen den tes des sa po pu la ção for mam pelo me nos dois ter ços do nos so
povo atu al; que du ran te três sé cu los a es cra vi dão, ope ran do so bre mi -
lhões de in di ví du os, em gran de par te des se pe río do so bre a ma i o ria da
po pu la ção na ci o nal, im pe diu o apa re ci men to re gu lar da fa mí lia nas ca -
ma das fun da men ta is do país; re du ziu a pro cri a ção hu ma na a um in te -
res se ve nal dos se nho res; man te ve toda aque la mas sa pen san te em es -
ta do pu ra men te ani mal; não a ali men tou, não a ves tiu su fi ci en te men te; 
rou bou-lhe as suas eco no mi as, e nun ca lhe pa gou os seus sa lá ri os; de i -
xou-a co brir-se de do en ças, e mor rer ao aban do no; tor nou im pos sí ve is 
para ela há bi tos de pre vi dên cia, de tra ba lho vo lun tá rio, de res pon sa bi -
li da de pró pria, de dig ni da de pes so al; fez dela o jogo de to das as pa i -
xões ba i xas, de to dos os ca pri chos sen su a is, de to das as vin di tas cru éis
de uma ou tra raça.

É qua se im pos sí vel acom pa nhar a ação de tal pro ces so nes sa
imen sa es ca la – inú me ras ve zes re a li za do por des cen den tes de es cra vos
– em to das as di re ções mo ra is e in te lec tu a is em que ele ope rou e ope ra;
nem há fa tor so ci al que exer ça a mes ma ex ten sa e pro fun da ação psi co -
ló gi ca que a es cra vi dão quan do faz par te in te gran te da fa mí lia. Pode-se
des cre ver essa in fluên cia, di zen do que a es cra vi dão cer cou todo o es pa -
ço ocu pa do do Ama zo nas ao Rio Gran de do Sul de um am bi en te fa tal a 
to das as qua li da des vi ris e no bres, hu ma ni tá ri as e pro gres si vas, da nos sa
es pé cie; cri ou um ide al de pá tria gros se i ro, mer ce ná rio, ego ís ta e re tró -
gra do, e nes se mol de fun diu du ran te sé cu los as três ra ças he te ro gê ne as
que hoje cons ti tu em a na ci o na li da de bra si le i ra. Em ou tras pa la vras ela
tor nou, na fra se do di re i to me di e vo, em nos so ter ri tó rio o pró prio ar –
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ser vil como o ar das al de i as da Ale ma nha que ne nhum ho mem li vre po -
dia ha bi tar sem per der a li ber da de. Die Luft le i be i gen war é uma fra se que,
apli ca da ao Bra sil todo, me lhor que ou tra qual quer, sin te ti za a obra na ci o -
nal da es cra vi dão: ela cri ou uma at mos fe ra que nos en vol ve e aba fa
to dos, e isso no mais rico e ad mi rá vel dos do mí ni os da Ter ra.
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XIV
Influên cia so bre o ter ri tó rio e

a po pu la ção do inte ri or

“Não há um se nhor de es cra vos nes ta casa ou fora dela que
não sa i ba per fe i ta men te bem que se a es cra vi dão fi car fe cha da den -
tro de cer tos li mi tes es pe ci fi ca dos, a sua exis tên cia fu tu ra es ta rá
con de na da. A es cra vi dão não pode en cer rar-se den tro de li mi tes
cer tos sem pro du zir a des tru i ção não só do se nhor, como tam bém
do es cra vo.”

Pa la vras do juiz War ner, da Geór gia, ci ta das em
The Pro po sed Sla ve Empi re, de C. S. Mi all

EM 1880 A ASSEMBLÉIA PROVINCIAL do Rio de Ja ne i ro di ri -
giu à Assem bléia Ge ral uma re pre sen ta ção em que se lê o se guin te tre cho:

É de so la dor o qua dro que se ofe re ce às vis tas do vi a jan te 
que per cor re o in te ri or da pro vín cia, e mais pre cária é sua
po si ção nos mu ni cí pi os de ser ra aba i xo, onde a fer ti li da de
pri mi ti va do solo já se es go tou e a in cú ria de i xou que os fér -
te is va les se trans for mas sem em la go as pro fun das que in to -
xi cam to dos aque les que de las se avi zi nham. Os in fe li zes



ha bi tan tes do cam po, sem di re ção, sem apo io, sem exem -
plos, não fa zem par te da co mu nhão so ci al, não con so mem,
não pro du zem. Ape nas ti ram da ter ra ali men ta ção in com -
ple ta quan do não en con tram a caça e a pes ca das cou ta das e 
vi ve i ros dos gran des pro pri e tá ri os. Des ta arte são con si de -
ra dos uma ver da de i ra pra ga, e con vém não es que cer que
mais gra ve se to rna rá a si tu a ção quan do a es ses mi lhões de
pá ri as se adi ci o nar o mi lhão e meio de es cra vos, que hoje
for mam os nú cle os das gran des fa zen das.

Essas pa la vras in sus pe i tas, de uma as sem bléia es cra va gis ta,
des cre vem a obra da es cra vi dão: onde ela che ga que i ma as flo res tas, mi -
ne ra e es go ta o solo, e quan do le van ta as suas ten das de i xa após si um
país de vas ta do em que con se gue ve ge tar uma po pu la ção mi se rá vel de
pro le tá ri os nô ma des.

O que se dá no Rio de Ja ne i ro, dá-se em to das as ou tras pro -
vín ci as onde a es cra vi dão se im plan tou. André Re bou ças, des cre ven do o 
es ta do atu al do Re côn ca vo da Ba hia, esse an ti go pa ra í so do trá fi co, fez o 
qua dro da tris te con di ção dos ter re nos, ain da os mais fér te is, por onde
pas sa aque la pra ga.1 Quem vai em bar ca do a Na za ré, e pára em Ja gua ri pe
e Ma ra go gi pi nho, ou vai pela es tra da de fer ro a Ala go i nhas, e além, vê
que a es cra vi dão, ain da mes mo vi vi fi ca da e alen ta da pelo va por e pela
lo co mo ti va, é em si um prin cí pio de mor te ine vi tá vel mais ou me nos
len ta. Não há à mar gem do rio, nem da es tra da, se não si na is de vida de -
ca den te e de atro fia em co me ço. A in dús tria gros se i ra do bar ro é ex plo -
ra da, em al guns lu ga res, do modo mais pri mi ti vo; em Ja gua ri pe os edi fí -
ci os an ti gos, como a igre ja, do pe río do flo res cen te da es cra vi dão, con -
tras tam com a pa ra li sia de hoje.

A ver da de é que as vas tas re giões ex plo ra das pela es cra vi dão
co lo ni al têm um as pec to úni co de tris te za e aban do no: não há ne las o
con sór cio do ho mem com a ter ra, as fe i ções da ha bi ta ção per ma nen te,
os si na is do cres ci men to na tu ral. O pas sa do está aí vi sí vel, não há po rém 
pre nún cio do fu tu ro: o pre sen te é o de fi nha men to gra du al que pre ce de
a mor te. A po pu la ção não pos sui de fi ni ti va men te o solo: o gran de pro -

136 Jo a quim Na bu co

1 Ga ran tia de ju ros, p. 202.



pri e tá rio con quis tou-o à na tu re za com os seus es cra vos, ex plo rou-o, en -
ri que ceu por ele ex te nu an do-o, de po is fa liu pelo em pre go ex tra va gan te
que tem qua se sem pre a for tu na mal ad qui ri da, e, por fim, esse solo vol -
tou à na tu re za, es tra ga do e exa us to.

É as sim que nas pro vín ci as do Nor te a es cra vi dão se li qui dou,
ou está li qui dan do, pela ru í na de to das as suas an ti gas em pre sas. O ouro re -
a li za do pelo açú car foi lar ga men te em pre ga do em es cra vos, no luxo de sor -
de na do da vida se nho ri al; as pro pri e da des, com a ex tin ção dos vín cu los,
pas sa ram das an ti gas fa mí li as da ter ra, por hi po te ca ou pa ga men to de dí vi -
das, para ou tras mãos; e os des cen den tes dos an ti gos mor ga dos e se nho res
ter ri to ri a is acham-se hoje re du zi dos à mais pre cá ria con di ção ima gi ná vel, na 
Ba hia, no Ma ra nhão, no Rio e em Per nam bu co, obri ga dos a re co lher-se ao
gran de asi lo das for tu nas des ba ra ta das da es cra vi dão, que é o fun ci o na lis mo 
pú bli co. Se, por aca so, o Esta do des pe dis se to dos os seus pen si o nis tas e
em pre ga dos, ver-se-ia a si tu a ção real a que a es cra vi dão re du ziu os re pre -
sen tan tes das fa mí li as que a ex plo ra ram no sé cu lo pas sa do e no atu al, isto é, 
como ela li qui dou-se, qua se sem pre pela ban car ro ta das ri que zas que pro -
du ziu. E o que te mos vis to é nada em com pa ra ção do que ha ve mos de ver.

O Nor te todo do Bra sil há de re cor dar, por mu i to tem po, que
o re sul ta do fi nal da que le sis te ma é a po bre za e a mi sé ria do país. Nem é
de ad mi rar que a cul tu ra do solo por uma clas se sem in te res se al gum no
tra ba lho que lhe é ex tor qui do dê es ses re sul ta dos. Como se sabe o re gi me
da ter ra sob a es cra vi dão con sis te na di vi são de todo o solo ex plo ra do em 
cer to nú me ro de gran des pro pri e da des. 2 Esses fe u dos são logo iso la dos
de qual quer co mu ni ca ção com o mun do ex te ri or; mes mo os agen tes do
pe que no co mér cio, que ne les pe ne tram, são sus pe i tos ao se nhor, e os es -
cra vos que nas cem e mor rem den tro do ho ri zon te do en ge nho ou da fa -
zen da são pra ti ca men te ga lés. A di vi são de uma vas ta pro vín cia em ver da -
de i ras co lô ni as pe na is, re fra tá ri as ao pro gres so, pe que nos as han tis em que
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im pe ra uma só von ta de, en tre gue, às ve zes, a ad mi nis tra do res sa í dos da
pró pria clas se dos es cra vos, e sem pre a fe i to res, que em ge ral são es cra vos 
sem en tra nhas, não pode tra zer be ne fí cio al gum per ma nen te à re gião par -
ce la da, nem à po pu la ção li vre que nela mora, por fa vor dos do nos da ter -
ra, em es ta do de con tí nua de pen dên cia.

Por isso tam bém, os pro gres sos do in te ri or são nu los em tre -
zen tos anos de vida na ci o nal. As ci da des, a que a pre sen ça dos go ver nos 
pro vin ci a is não dá uma ani ma ção ar ti fi ci al, são por as sim di zer mor tas.
Qu a se to das são de ca den tes. A ca pi tal cen tra li za to dos os for ne ci men tos 
para o in te ri or; é com o cor res pon den te do Re ci fe, da Ba hia ou do Rio,
que o se nhor de en ge nho e o fa zen de i ro se en ten dem, e, as sim, o co -
mér cio dos ou tros mu ni cí pi os da pro vín cia é ne nhum. O que se dá na
Ba hia e em Per nam bu co, dá-se em toda a par te. A vida pro vin ci al está
con cen tra da nas ca pi ta is, e a exis tên cia que es sas le vam, o pou co pro -
gres so que fa zem, o len to cres ci men to que têm, mos tram que essa cen -
tra li za ção, lon ge de der ra mar vida, pela pro vín cia, fá-la de fi nhar. Essa
fal ta de cen tros lo ca is é tão gran de que o mapa de cada pro vín cia po de -
ria ser fe i to sem se es con der ne nhu ma ci da de flo res cen te, no tan do-se
ape nas as ca pi ta is. Mu i tas des tas cons tam mes mo de in sig ni fi can tes co -
le ções de ca sas, cujo ma te ri al todo, e tudo o que ne las se con tém, não
bas ta ria para for mar uma ci da de nor te-ame ri ca na de dé ci ma or dem. A
vida nas ou tras é pre cá ria, fal ta tudo o que é bem-es tar; não há água en -
ca na da nem ilu mi na ção a gás, a mu ni ci pa li da de não tem a ren da de um
par ti cu lar me di a na men te abas ta do, não se en con tra o ru di men to, o es -
bo ço se quer, dos ór gãos fun ci o na is de uma ci da de. São es ses os gran des
re sul ta dos da es cra vi dão em tre zen tos anos.

Ao lado des sa ve lhi ce an te ci pa da de po vo a ções, que nun ca
che ga ram a de sen vol ver-se, e mu i tas das qua is hão de mor rer sem pas sar 
do que são hoje, ima gi ne-se a im pro vi sa ção de uma ci da de ame ri ca na do 
Far West, ou o cres ci men to rá pi do dos es ta be le ci men tos da Aus trá lia.
Em pou cos anos nos Esta dos Uni dos uma po vo a ção cres ce, pas sa pe los 
su ces si vos es ta dos, le van ta-se so bre uma plan ta na qual fo ram an tes de
tudo mar ca dos os lo ca is dos edi fí ci os ne ces sá ri os à vida mo ral da co mu -
nhão, e quan do che ga a ser ci da de é um todo cu jas di ver sas par tes de -
sen vol ve ram-se har mo ni ca men te.
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Mas es sas ci da des são o cen tro de uma pe que na zona que se
de sen vol veu, tam bém, de modo ra di cal men te di ver so da nos sa zona
agrí co la. Fa zen das ou en ge nhos iso la dos, com uma fá bri ca de es cra vos,
com os mo ra do res das ter ras na po si ção de agre ga dos do es ta be le ci -
men to, de ca ma ra das ou ca pan gas; onde os pro pri e tá ri os não per mi tem
re la ções en tre o seu povo e es tra nhos; di vi di dos, mu i tas ve zes, en tre si
por ques tões de de mar ca ção de ter ras, tão fa ta is num país onde a jus ti ça
não tem me i os con tra os po ten ta dos: não po dem dar lu gar à apa ri ção de 
ci da des in ter nas, au tô no mas, que vi vi fi quem com os seus ca pi ta is e re -
cur sos a zona onde se es ta be le çam. Tome-se o Cabo, ou Va len ça, ou
qual quer ou tra ci da de do in te ri or de qual quer pro vín cia, e há de ver-se
que não tem vida pró pria, que não pre en che fun ção al gu ma de fi ni ti va na 
eco no mia so ci al. Uma ou ou tra que apre sen ta, como Cam pi nas ou Cam -
pos, uma apa rên cia de flo res ci men to, é por que está na fase do bri lho
me teó ri co que as ou tras tam bém ti ve ram, e da qual a olho de sar ma do
pode re co nhe cer-se o ca rá ter tran si tó rio.

O que se ob ser va no Nor te, ob ser va-se no Sul, e ob ser -
var-se-ia me lhor ain da se o café fos se des tro na do pela He mi lea vas ta trix.
Enquan to du rou a ida de do ouro do açú car, o Nor te apre sen ta va um es -
pe tá cu lo que ilu dia a mu i tos. As ca sas, os cha ma dos pa la ce tes, da aris to -
cra cia ter ri to ri al na Ba hia e no Re ci fe, as li brés dos la ca i os, as li te i ras, as
ca de i ri nhas, e as car ru a gens no bres mar cam o mo no pó lio flo res cen te da 
cana – quan do a be ter ra ba ain da não ha via apa re ci do no ho ri zon te.
Assim tam bém as ri que zas da la vou ra do Sul, de fato mu i to exa ge ra das,
de li qui da ção di fí cil, mas ape sar de tudo con si de rá ve is, e al gu mas, para o 
país, enor mes, re pre sen tam a pros pe ri da de tem po rá ria do café. A con -
cor rên cia há de sur gir, como sur giu para o açú car. É cer to que este pode 
ser ex tra í do de di ver sas plan tas, ao pas so que o café só é pro du zi do pelo 
ca fe ze i ro; mas di ver sos pa í ses o es tão cul ti van do e hão de pro du zi-lo
mais ba ra to, so bre tu do pelo cus to do trans por te, além de que o Ce i lão já 
mos trou os pés de bar ro des sa la vou ra úni ca.

Qu an do pas sar o re i na do do café, e os pre ços ba i xos já ser vi -
ram de pre nún cio, o Sul há de ver-se re du zi do ao es ta do do Nor te. Po -
nha mos São Pa u lo e o ex tre mo sul de lado, e con si de re mos o Rio de Ja -
ne i ro e Mi nas Ge ra is. Sem o café, uma e ou tra são duas pro vín ci as de -
cré pi tas. Ouro Pre to não re pre sen ta hoje na vida na ci o nal ma i or pa pel
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do que re pre sen tou Vila Rica nos dias em que a casa de Ti ra den tes foi
ar ra sa da por sen ten ça; Ma ri a na, São João d’el-Rei, Bar ba ce na, Sa ba rá, 
Di a man ti na ou es tão de ca den tes, ou, ape nas, con se guem não de ca ir. É
nos mu ni cí pi os do café que está a par te opu len ta de Mi nas Ge ra is.

Com São Pa u lo dá-se um fato par ti cu lar. Ape sar de ser São
Pa u lo o ba lu ar te atu al da es cra vi dão, em São Pa u lo e nas pro vín ci as do
Sul ela não ca u sou tão gran des es tra gos; é cer to que São Pa u lo em pre -
gou gran de par te do seu ca pi tal na com pra de es cra vos do Nor te, mas a
la vou ra não de pen de tan to quan to a do Rio de Ja ne i ro e a de Mi nas
Ge ra is da es cra vi dão para ser re pu ta da sol vá vel.

Tem-se exa ge ra do mu i to a ini ci a ti va pa u lis ta nos úl ti mos anos, 
por ha ver a pro vín cia fe i to es tra das de fer ro sem so cor ro do esta do, de -
po is que viu os re sul ta dos da es tra da de fer ro de San tos a Jun di aí; mas,
se os pa u lis tas não são, como fo ram cha ma dos, os ian ques do Bra sil, o
qual não tem ian ques – nem São Pa u lo é a pro vín cia mais adi an ta da,
nem a mais ame ri ca na, nem a mais li be ral de es pí ri to do país; será a
Lou i si a na do Bra sil, não o Mas sa chu setts – não é me nos cer to que a
pro vín cia, por ter en tra do no seu pe río do flo res cen te no fim do do mí -
nio da es cra vi dão, há de re ve lar na cri se ma i or elas ti ci da de do que as
suas vi zi nhas.

No Pa ra ná, em San ta Ca ta ri na, no Rio Gran de, a imi gra ção
eu ro péia in fun de san gue novo nas ve i as do povo, re a ge con tra a es cra vi -
dão cons ti tu ci o nal, ao pas so que a vir gin da de das ter ras e a su a vi da de do 
cli ma abrem ao tra ba lho li vre ho ri zon tes ma i o res do que teve o es cra vo.
No vale do Ama zo nas, igual men te, a pos se da es cra vi dão so bre o ter ri -
tó rio foi até hoje no mi nal; a pe que na po pu la ção for mou-se di ver sa men -
te, lon ge de sen za las; a na ve ga ção a va por do gran de me di ter râ neo bra -
si le i ro só co me çou há trin ta anos, e a imen sa ba cia do Ama zo nas, cu jos
tri bu tá ri os são como o Ma de i ra, o To can tins, o Pu rus, o Ta pa jós, o Xin -
gu, o Ju ruá, o Ja va ri, o Tefé, o Ja pu rá, o rio Ne gro, cur sos de água de
mais de mil, dois mil, e mes mo três mil qui lô me tros, está as sim ain da
por ex plo rar, em gran de par te no po der dos in dí ge nas, per di da para a
in dús tria, para o tra ba lho, para a ci vi li za ção. O atra so des sa vas tís si ma
área pode ser ima gi na da pela des cri ção que faz dela o Sr. Cou to de Ma ga -
lhães, o ex plo ra dor do Ara gua ia, no seu li vro O sel va gem. É um ter ri tó rio, 
con ta-nos ele, ou co ber to de flo res tas ala ga das, nas qua is se na ve ga em
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ca no as como nos pan ta na is do Pa ra guai, ou de cam pi nas aber tas e des -
po vo a das com al gum ar vo re do ra re fe i to.

Os três mi lhões de qui lô me tros qua dra dos de duas das pro -
vín ci as em que se di vi de a ba cia do Ama zo nas, o Pará e o Ama zo nas,
com es pa ço para qua se seis pa í ses como a Fran ça, e com o ter ri tó rio va -
zio li mí tro fe para toda a Eu ro pa me nos a Rús sia, não têm uma po pu la -
ção de qui nhen tos mil ha bi tan tes. O es ta do des sa re gião é tal que em
1878 o Go ver no bra si le i ro fez con ces são por vin te anos do vale do alto
Xin gu, um tri bu tá rio do Ama zo nas cujo cur so é cal cu la do em cer ca de
dois mil qui lô me tros, com to das as suas pro du ções e tudo o que nele se
achas se, a al guns ne go ci an tes do Pará! O Par la men to não ra ti fi cou essa
do a ção; mas o fato de ter sido ela fe i ta mos tra como, pra ti ca men te, ain -
da é res nul li us a ba cia do Ama zo nas. Os se rin ga is, ape sar da sua imen sa
ex ten são, têm sido gran de men te des tru í dos, e essa ri que za na tu ral do
gran de vale está ame a ça da de de sa pa re cer, por que o ca rá ter da in dús tria
ex tra ti va é tão ga nan ci o so, e por isso es te ri li za dor no re gi me da es cra vi -
dão como o da cul tu ra do solo. O re ga tão é o agen te da des tru i ção no
Ama zo nas como o se nhor de es cra vos o foi no Nor te e no Sul.

Por toda a par te – di zia no seu re la tó rio à Assem bléia
Pro vin ci al do Pará em 1862 o pre si den te Brus que3 – onde
pe ne tra o ho mem ci vi li za do nas mar gens dos rios ina bi ta -
dos, ali en con tra os tra ços não apa ga dos des sa po pu la ção
[os in dí ge nas] que va gue ia sem fu tu ro. E a po bre al de ia, as
mais das ve zes por eles mes mos er gui da em es co lhi da pa ra -
gem, onde a ter ra lhes ofe re ce mais am pla co lhe i ta da pou ca 
man di o ca que plan tam, de sa pa re ce de todo, pou co tem po
de po is da sua li son je i ra fun da ção. O re ga tão, for mi dá vel
can cro que cor rói as ar té ri as na tu ra is do co mér cio líci to das
po vo a ções cen tra is, des vi an do de las a con cor rên cia dos in -
ca u tos con su mi do res, não con ten te com os fa bu lo sos lu -
cros que as sim au fe re, trans põe, au daz, enor mes dis tân ci as e 
lá pe ne tra tam bém na cho ça do ín dio. Então, a al de ia se
con ver te para logo num ban do de ser vi do res, que dis tri bui a 
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seu talan te, mais pelo ri gor do que pela bran du ra, nos di ver -
sos ser vi ços que em pre en dem na co lhe i ta dos pro du tos na -
tu ra is. Pelo aban do no da al de ia, se per de a roça, a cho ça de -
sa pa re ce, e o mí se ro ín dio, em re com pen sa de tan tos sa cri fí -
ci os e tra ba lhos, re ce be mu i tas ve zes uma cal ça e uma ca mi sa.

Esses re ga tões, de quem dis se o bis po do Pará,4 que “em bri a -
gam os che fes das ca sas para mais fa cil men te de son rar-lhes as fa mí li as”,
que “não há imo ra li da de que não pra ti quem,” não são mais do que o
pro du to da es cra vi dão, es ta be le ci da nas ca pi ta is, atu an do so bre o es pí ri -
to cú pi do e aven tu re i ro de ho mens sem edu ca ção mo ral.

Como a apa rên cia de ri que za, que a ex tra ção da bor ra cha dá
ao vale do Ama zo nas, foi a do açú car e do café cul ti va do pe los pro ces -
sos e com o es pí ri to da es cra vi dão. O pro gres so e cres ci men to da ca pi tal 
con tras ta com a de ca dên cia do in te ri or. É o mes mo em toda a par te.
Com a es cra vi dão não há cen tros lo ca is, vida de dis tri to, es pí ri to mu ni ci -
pal; as pa ró qui as não ti ram be ne fí ci os da vi zi nhan ça de po ten ta dos ri -
cos; a aris to cra cia que pos sui a ter ra não se en tre ga a ela, não tra ta de
tor ná-la a mo ra da per ma nen te, sa u dá vel, e che ia de con for to de uma
po pu la ção fe liz; as fa mí li as são to das nô ma des en quan to gra vi tam para
o mes mo cen tro, que é a Cor te. A fa zen da ou o en ge nho ser ve para ca -
var o di nhe i ro que se vai gas tar na ci da de, para a hi ber na ção, e o abor re -
ci men to de uma par te do ano. A ter ra não é fer ti li za da pe las eco no mi as
do po bre, nem pela ge ne ro si da de do rico; a pe que na pro pri e da de não
exis te se não por to le rân cia,5 não há as clas ses mé di as que fa zem a for ça
das na ções. Há o opu len to se nhor de es cra vos, e pro le tá ri os. A na ção, de 
fato, é for ma da de pro le tá ri os, por que os des cen den tes dos se nho res
logo che gam a sê-lo.
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É um tris te es pe tá cu lo essa luta do ho mem com o ter ri tó rio
por meio do tra ba lho es cra vo. Em par te al gu ma o solo ad qui re vida; os
edi fí ci os que nele se le van tam são uma for ma de luxo pas sa ge i ro e ex tra -
va gan te, des ti na da a pron ta de ca dên cia e aban do no. A po pu la ção vive
em cho ças onde o ven to e a chu va pe ne tram, sem so a lho nem vi dra ças,
sem mó ve is nem con for to al gum, com a rede do ín dio ou o es tra do do
ne gro por le i to, a va si lha de água e a pa ne la por uten sí li os, e a vi o la sus -
pen sa ao lado da ima gem. Isso é no cam po; nas pe que nas ci da des e vi las 
do in te ri or, as ha bi ta ções dos po bres, dos que não têm em pre go nem
ne gó cio, são pou co mais que es sas mi se rá ve is pa lho ças do agre ga do ou
do mo ra dor. Nas ca pi ta is de ruas ele gan tes e su búr bi os aris to crá ti cos,
es ten de-se, como nos Afo ga dos de Re ci fe, às por tas da ci da de, o ba ir ro
da po bre za com a sua li nha de ca ba nas que pa re cem, no sé cu lo XIX, re -
si dên ci as de ani ma is, como nas cal ça das mais fre qüen ta das da Ba hia, e
nas pra ças do Rio, ao lado da ve lha casa no bre, que fora de al gum an ti go 
mor ga do ou de al gum tra fi can te eno bre ci do, vê-se o mi se rá vel e es quá li -
do an tro do afri ca no, como a som bra gro tes ca des sa ri que za efê me ra e
do abis mo que a atrai.

Quem vê os ca mi nhos de fer ro que te mos cons tru í do, a
imen sa pro du ção de café que ex por ta mos, o pro gres so ma te ri al que te -
mos fe i to, pen sa que os re sul ta dos da es cra vi dão não são as sim tão fu -
nes tos ao ter ri tó rio. É pre ci so, po rém, lem brar que a apa rên cia atu al de
ri que za e pros pe ri da de pro vém de um pro du to só – quan do a po pu la ção 
do país ex ce de de dez mi lhões – e que a li qui da ção for ça da des se pro du -
to se ria nada me nos do que uma ca tás tro fe fi nan ce i ra. A es cra vi dão está
no Sul no apo geu, no seu gran de pe río do in dus tri al, quan do tem ter ras
vir gens, como as de São Pa u lo, a ex plo rar, e um gê ne ro de ex por ta ção
pre ci o so a pro du zir. A em pre sa, nes te mo men to, por que ela não é ou tra
co i sa, está dan do al gum lu cro aos as so ci a dos. Lu cro, de que par ti lham
to das as clas ses in ter mé di as do co mér cio, co mis sá ri os, en sa ca do res, ex -
por ta do res; cu jas mi ga lhas sus ten tam uma cli en te la enor me de to das as
pro fis sões, des de o ca ma ra da que faz o ser vi ço de vo tan te, até ao mé di -
co, ao ad vo ga do, ao vi gá rio, ao juiz de paz; e do qual por fim uma par te,
e não pe que na, é ab sor vi da pelo te sou ro para ma nu ten ção da ca u da co -
los sal do nos so or ça men to – o fun ci o na lis mo pú bli co. Com essa por -
cen ta gem dos pro ven tos da es cra vi dão, o esta do con ce de ga ran tia de ju -
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ros de sete por cen to a com pa nhi as in gle sas que cons tro em es tra das de
fer ro no país, e as sim o ca pi tal es tran ge i ro, atra í do pe los al tos ju ros e
pelo cré di to in ta cto de uma na ção que pa re ce sol vá vel, vai ten tar for tu -
na em em pre sas como a Estra da de Fer ro de São Pa u lo, que têm a du pla 
ga ran tia do Bra sil e – do Café.

Mas essa ilu são toda de ri que za, de de sen vol vi men to na ci o nal, 
cri a da por este, como a do açú car e a do al go dão no Nor te, como a da
bor ra cha no vale do Ama zo nas, como a do ouro em Mi nas Ge ra is, não
en ga na a quem a es tu da e ob ser va nos seus con tras tes, na som bra que
ela pro je ta. A re a li da de é um povo an tes es cra vo do que se nhor do vas to 
ter ri tó rio que ocu pa; a cu jos olhos o tra ba lho foi sis te ma ti ca men te avil -
ta do; ao qual se en si nou que a no bre za está em fa zer tra ba lhar; afas ta do
da es co la; in di fe ren te a to dos os sen ti men tos, ins tin tos, pa i xões e ne ces -
si da des, que for mam dos ha bi tan tes de um mes mo país, mais do que
uma sim ples so ci e da de – uma na ção. Qu an do o Sr. Sil ve i ra Mar tins dis se 
ao Se na do: “O Bra sil é o café, e o café é o ne gro” – não que ren do por
cer to di zer o es cra vo – de fi niu o Bra sil como fa zen da, como em pre sa
co mer ci al de uma pe que na mi no ria de in te res sa dos, em suma, o Bra sil
da es cra vi dão atu al. Mas, bas ta que um país, mu i to mais vas to do que a
Rús sia da Eu ro pa, qua se o do bro da Eu ro pa sem a Rús sia, mais de um
ter ço do Impé rio bri tâ ni co nas cin co par tes do mun do, po vo a do por
mais de dez mi lhões de ha bi tan tes, pos sa ser des cri to da que la for ma,
para se ava li ar o que a es cra vi dão fez dele.

Esse ter rí vel azor ra gue não aço i tou so men te as cos tas do ho -
mem ne gro, ma ce rou as car nes de um povo todo. Pela ação de leis so ci a is
po de ro sas, que de cor rem da mo ra li da de hu ma na, essa fá bri ca de es po li -
a ção não po dia re a li zar bem al gum, e foi, com efe i to, um fla ge lo que im -
pri miu na face da so ci e da de e da Ter ra to dos os si na is da de ca dên cia
pre ma tu ra. A for tu na pas sou das mãos dos que a fun da ram às dos cre -
do res; pou cos são os ne tos de agri cul to res que se con ser vam à fren te
das pro pri e da des que seus pais her da ram; o adá gio “pai rico, fi lho no -
bre, neto po bre” ex pres sa a lon ga ex pe riên cia po pu lar dos há bi tos da es -
cra vi dão, que dis si pa ram to das as ri que zas, não raro no ex te ri or e, como
te mos vis to, em gran de par te, eli mi na ram da re ser va na ci o nal o ca pi tal
acu mu la do na que le re gi me.
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A es cra vi dão ex plo rou par te do ter ri tó rio es tra gan do-o, e não
foi além, não o abar cou todo, por que não tem ini ci a ti va para mi grar e só 
avi dez para es ten der-se. Por isso, o Bra sil é ain da o ma i or pe da ço de ter -
ra in cóg ni ta no mapa do glo bo.

Num Esta do de es cra vos – diz o Sr. T. R. Cobb, da
Geór gia6 – a ma i or pro va de ri que za no agri cul tor é o nú -
me ro dos es cra vos. A me lhor pro pri e da de, para em pre go de 
ca pi tal, são os es cra vos. A me lhor pro pri e da de a de i xar aos
fi lhos, e da qual se se pa ram com ma i or re lu tân cia, são os es -
cra vos. Por isso, o agri cul tor em pre ga o ex ces so da sua ren -
da em es cra vos. O re sul ta do na tu ral é que as ter ras são uma 
con si de ra ção se cun dá ria. Não fica sal do para me lho rá-las.
O es ta be le ci men to tem va lor so men te en quan to as ter ras
ad ja cen tes são pro ve i to sas para o cul ti vo. Não ten do o agri -
cul tor afe i ções lo ca is, os fi lhos não as her dam. Pelo con trá -
rio, ele mes mo os ani ma a irem em bus ca de no vas ter ras. O 
re sul ta do é que, como clas se, nun ca es tão es ta be le ci dos.
Essa po pu la ção é qua se nô ma de. É inú til pro cu rar ex ci tar
emo ções pa trió ti cas em fa vor da ter ra do nas ci men to, quan -
do o in te res se pró prio fala tão alto. Por ou tro lado, onde a
es cra vi dão não exis te, e os lu cros do agri cul tor não po dem
ser em pre ga dos em tra ba lha do res, são apli ca dos em me lho -
rar ou es ten der a sua pro pri e da de e afor mo se ar o seu so lar.

Foi isso o que acon te ceu en tre nós, sen do que em par te al gu -
ma a cul tu ra do solo foi mais des tru i do ra. A úl ti ma seca do Ce a rá pôs,
do modo mais ca la mi to so, em evi dên cia uma das mal di ções que sem pre
acom pa nha ram, quan do não pre ce de ram, a mar cha da es cra vi dão, isto é, 
a des tru i ção das flo res tas pela que i ma da.

O ma cha do e o fogo são os cru éis ins tru men tos, es cre ve 
o Se na dor Pom peu, com que uma po pu la ção, ig na ra dos
prin cí pi os ru di men ta res da eco no mia ru ral, e her de i ra dos
há bi tos dos abo ríg ines, há dois sé cu los des nu da sem ces sar
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as nos sas ser ras e va les des sas flo res tas vir gens, só para
apro ve i tar-se o adu bo de um ro ça do em um ano.7

A cada pas so en con tra mos e sen ti mos os ves tí gi os des se sis te -
ma, que re duz um belo país tro pi cal da mais exu be ran te na tu re za ao as -
pec to das re giões onde se es go tou a for ça cri a do ra da ter ra.

Para re su mir-se, num cam po de ob ser va ção que exi gi ria um li -
vro à par te, a in fluên cia da es cra vi dão, so bre o ter ri tó rio e a po pu la ção
que vive dele, foi em to dos os sen ti dos de sas tro sa. Como ex plo ra ção do 
país, os seus re sul ta dos são vi sí ve is na car ta ge o grá fi ca do Bra sil, na qual 
os pon tos ne gros do seu do mí nio são uma área in sig ni fi can te com pa ra -
da à área des co nhe ci da ou des po vo a da; como pos se do solo ex plo ra do,
nós vi mos o que ela foi e é. O ca rá ter da sua cul tu ra é a im pro vi dên cia, a 
ro ti na, a in di fe ren ça pela má qui na, o mais com ple to des pre zo pe los in te -
res ses do fu tu ro, a am bi ção de ti rar o ma i or lu cro ime di a to com o me -
nor tra ba lho pró prio pos sí vel, qual quer que seja o pre ju í zo das ge ra ções
se guin tes. O par ce la men to fe u dal do solo que ela ins ti tu iu, jun to ao mo -
no pó lio do tra ba lho que pos sui, im pe de a for ma ção de nú cle os de po -
pu la ção in dus tri al, e a ex ten são do co mér cio no in te ri or. Em to dos os
sen ti dos foi ela, e é, um obs tá cu lo ao de sen vol vi men to ma te ri al dos mu -
ni cí pi os: ex plo rou a ter ra sem aten ção à lo ca li da de, sem re co nhe cer de -
ve res para com o povo de fora das suas por te i ras; que i mou, plan tou e
aban do nou; con su miu os lu cros na com pra de es cra vos e no luxo da ci -
da de; não edi fi cou es co las, nem igre jas, não cons tru iu pon tes, nem me -
lho rou rios, não ca na li zou a água nem fun dou asi los, não fez es tra das,
não cons tru iu ca sas, se quer para os seus es cra vos, não fo men tou ne nhu -
ma in dús tria, não deu va lor ve nal à ter ra, não fez ben fe i to ri as, não gran -
je ou o solo, não em pre gou má qui nas, não con cor reu para pro gres so al -
gum da zona cir cun vi zi nha. O que fez foi es te ri li zar o solo pela sua cul -
tu ra ex te nu a ti va, em bru te cer os es cra vos, im pe dir o de sen vol vi men to
dos mu ni cí pi os, e es pa lhar em tor no dos fe u dos se nho ri a is o as pec to
das re giões mi as má ti cas, ou de vas ta das pe las ins ti tu i ções que su por tou,
as pec to que o ho mem li vre ins tin ti va men te re co nhe ce. So bre a po pu la -
ção toda do nos so in te ri or, ou às or las das ca pi ta is ou nos pá ra mos do
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ser tão, os seus efe i tos fo ram: de pen dên cia, mi sé ria, ig no rân cia, su je i ção
ao ar bí trio dos po ten ta dos – para os qua is o re cru ta men to foi o prin ci -
pal meio de ação; a fal ta de um can to de ter ra que o po bre pu des se cha -
mar seu, ain da que por cer to pra zo, e cul ti var como pró prio; de uma
casa que fos se para ele um asi lo in vi o lá vel e da qual não o man das sem
es bu lhar à von ta de; da fa mí lia – res pe i ta da e pro te gi da. Por úl ti mo, essa
po pu la ção foi por mais de três sé cu los acos tu ma da a con si de rar o tra ba -
lho do cam po como pró prio de es cra vos. Sa í da qua se toda das sen za las,
ela jul ga au men tar a dis tân cia que a se pa ra da que les, não fa zen do li vre -
men te o que eles fa zem for ça dos.

Mais de uma vez, te nho ou vi do re fe rir que se ofe re ce ra di -
nhe i ro a um dos nos sos ser ta ne jos por um ser vi ço leve e que esse re -
cu sa ra pres tá-lo. Isso não me ad mi ra. Não se lhe ofe re cia um sa lá rio
cer to. Se lhe pro pu ses sem um meio de vida per ma nen te, que me lho -
ras se a sua con di ção, ele te ria pro va vel men te ace i to a ofer ta. Mas,
quan do não a ace i tas se, ad mi tin do-se que os in di ví du os com quem se
ve ri fi ca ram tais fa tos re pre sen tem uma clas se de bra si le i ros que se
con ta por mi lhões, como mu i tos pre ten dem, a dos que re cu sam tra ba -
lhar por sa lá rio, que me lhor pro va da ter rí vel in fluên cia da es cra vi dão?
Du ran te sé cu los ela não con sen tiu mer ca do de tra ba lho, e não se ser -
viu se não de es cra vos; o tra ba lha dor li vre não ti nha lu gar na so ci e da de, 
sen do um nô ma de, um men di go, e por isso em par te ne nhu ma acha va
ocu pa ção fixa; não ti nha em tor no de si o in cen ti vo que des per ta no
ho mem po bre a vis ta do bem-es tar ad qui ri do por meio do tra ba lho
por in di ví du os da sua clas se, sa í dos das mes mas ca ma das que ele. E
como vi vem, como se nu trem, es ses mi lhões de ho mens, por que são
mi lhões que se acham nes sa con di ção in ter mé dia, que não é o es cra vo, 
mas tam bém não é o ci da dão; cujo úni co con tin gen te para o sus ten to
da co mu nhão, que aliás ne nhu ma pro te ção lhes ga ran te, foi sem pre o
do san gue, por que essa era a mas sa re cru tá vel, os fe u dos agrí co las rou -
ban do ao exér ci to os se nho res e suas fa mí li as, os es cra vos, os agre ga -
dos, os mo ra do res, e os bran cos?

As ha bi ta ções já as vi mos. São qua tro pa re des, se pa ra das no
in te ri or por uma di vi são em dois ou três cu bí cu los in fec tos, ba i xas e es -
bu ra ca das, aber tas à chu va e ao ven to, pou co mais do que o cur ral, me -
nos do que a es tre ba ria. É  nes ses ran chos que vi vem fa mí li as de ci da -
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dãos bra si le i ros! A ali men ta ção cor res pon de à in de pen dên cia de há bi tos 
se den tá ri os ca u sa da pe las mo ra das. É a fa ri nha de man di o ca que for ma
a base da ali men ta ção, na qual en tra, como ar ti go de luxo, o ba ca lhau da 
No ru e ga ou o char que do Rio da Pra ta.

Eles vi vem di re ta men te – diz o Sr. Mi let, re fe rin do-se à
po pu la ção, que está “fora do mo vi men to ge ral das tro cas
in ter na ci o na is”, ava li a da por ele na quin ta par te da po pu la -
ção do Bra sil, e que faz par te des ses mi lhões de pá ri as li vres 
da es cra vi dão – da caça e da pes ca, dos fru tos ime di a tos do
seu tra ba lho agrí co la, da cri a ção do gado e dos pro du tos de
uma in dús tria ru di men tar.8

Foi essa a po pu la ção que se foi in ter nan do, vi ven do como
ci ga nos, ade rin do às ter ras das fa zen das ou dos en ge nhos onde acha va
aga sa lho, for man do-se em pe que nos nú cle os nos in ters tí ci os das pro -
pri e da des agrí co las, edi fi can do as suas qua tro pa re des de bar ro onde se
lhe dava per mis são para fazê-lo, me di an te con di ções de vas sa la gem que
cons ti tu íam os mo ra do res em ser vos da gle ba.

Para qual quer lado que se olhe, es ses efe i tos fo ram os mes mos. 
La ti fun dia per di de re Ita li am é uma fra se que soa como uma ver da de tan gí -
vel aos ou vi dos do bra si le i ro. Com pa re por um mo men to, quem vi a jou
nos Esta dos Uni dos ou na Su í ça, o as pec to do país, da cul tu ra, da ocu pa -
ção do solo pelo ho mem. Diz-se que o Bra sil é um país novo; sim, é um 
país novo em al gu mas par tes, vir gem mes mo, mas em ou tras é um país
ve lho; há mais de tre zen tos anos que as ter ras fo ram pri me i ro de bas -
ta das, as flo res tas aba ti das, e plan ta dos os ca na vi a is. Tome-se Per nam bu co,
por exem plo, onde no sé cu lo XVI João Pais Bar re to fun dou o mor ga do
do Cabo; que ti nha no sé cu lo XVII du ran te a ocu pa ção ho lan de sa  bom 
nú me ro de en ge nhos de açú car; que lu tou pal mo a pal mo con tra a
Com pa nhia das Índi as Oci den ta is para se guir a sor te de Por tu gal e com -
pa re-se essa pro vín cia he rói ca de mais de tre zen tos anos com pa í ses,
por as sim di zer, de on tem, como as co lô ni as da Aus trá lia e a Nova
Ze lân dia; com os úl ti mos es ta dos que en tra ram para a União Ame ri ca na.
Se não fora a es cra vi dão, o nos so cres ci men to não se ria por cer to tão
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rá pi do como o dos pa í ses ocu pa dos pela raça in gle sa; Por tu gal não po -
de ria vi vi fi car-nos, de sen vol ver-nos com os seus ca pi ta is, como faz a
Ingla ter ra com as suas co lô ni as; o va lor do ho mem se ria sem pre me nor,
e por tan to o do povo e o do es ta do. Mas, por ou tro lado, sem a es cra vi -
dão não te ría mos hoje em exis tên cia um povo cri a do fora da es fe ra da
ci vi li za ção, e que her dou gran de par te das suas ten dên ci as, por ca u sa das 
pri va ções que lhe fo ram im pos tas e do re gi me bru tal a que o su je i ta ram, 
da raça mais atra sa da e pri mi ti va, cor ri gin do as sim, fe liz men te, a he re di -
ta ri e da de da ou tra, é cer to mais adi an ta da, po rém cru el, de su ma na, ávi da 
de lu cros ilí ci tos, car re ga da de cri mes atro zes: aque la que res pon de pe -
los mi lhões de ví ti mas de três sé cu los de es cra va tu ra.

Onde quer que se a es tu de, a es cra vi dão pas sou so bre o ter ri -
tó rio e os po vos que a aco lhe ram como um so pro de des tru i ção. Ou se
a veja nos er gás tu los da an ti ga Itá lia, nas al de i as da Rús sia, nas plan ta -
ções dos esta dos do Sul, ou nos en ge nhos e fa zen das do Bra sil, ela é
sem pre a ru í na, a in to xi ca ção, e a mor te. Du ran te um cer to pe río do ela
con se gue es con der, pelo in ten so bri lho me tá li co do seu pe que no nú cleo,
a es cu ri dão que o cer ca por to dos os la dos; mas, quan do esse pe río do
de com bus tão aca ba, vê-se que a par te lu mi no sa era um pon to in sig ni fi -
can te com pa ra do à mas sa opa ca, de ser ta, e sem vida do sis te ma todo.
Dir-se-ia que, as sim como a ma té ria não faz se não trans for mar-se, os
so fri men tos, as mal di ções, as in ter ro ga ções mu das a Deus, do es cra vo,
con de na do ao nas cer a ga lés per pé tu as, cri an ça des fi gu ra da pela am bi -
ção do di nhe i ro, não se ex tin guem de todo com ele, mas es pa lham nes se 
vale de lá gri mas da es cra vi dão, em que ele vi veu, um flu i do pe sa do, fa tal
ao ho mem e à na tu re za.

É uma ter rí vel pin tu ra – diz o gran de his to ri a dor ale mão 
de Roma – essa pin tu ra da Itá lia sob o go ver no da oli gar -
quia. Não ha via nada que con ci li as se ou amor te ces se o fa tal
con tras te en tre o mun do dos men di gos e o mun do dos ri -
cos. A ri que za e a mi sé ria li ga das es tre i ta men te uma com
ou tra ex pul sa ram os ita li a nos da Itá lia, e en che ram a pe nín -
su la em par te com en xa mes de es cra vos, em par te com si -
lên cio se pul cral. É uma ter rí vel pin tu ra, não, po rém, uma
que seja par ti cu lar à Itá lia; em toda a par te onde o go ver no
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dos ca pi ta lis tas, num país de es cra vos, se de sen vol veu
com ple ta men te, de vas tou o belo mun do de Deus da mes ma 
for ma. A Itá lia ci ce ro ni a na, como a Hé la de de Po lí bio,
como a Car ta go de Aní bal. To dos os gran des cri mes, de
que o ca pi tal é cul pa do para com a na ção e a ci vi li za ção no
mun do mo der no, fi cam sem pre tão aba i xo das abo mi na ções
dos an ti gos es ta dos ca pi ta lis tas, como o ho mem li vre, por
mais po bre que seja, fica su pe ri or ao es cra vo, e só quan do a 
se men te de dra gão da Amé ri ca do Nor te hou ver ama du re ci do, 
terá o mun do que co lher fru tos se me lhan tes. 9

No Bra sil es sas se men tes es pa lha das por toda a par te ger mi -
na ram há mu i to. E se o mun do não co lheu os mes mos fru tos, nem sabe 
que os es ta mos co lhen do, é por que o Bra sil não re pre sen ta nele pa pel
al gum, e está es con di do à ci vi li za ção “pe los úl ti mos res tos do es cu ro
ne vo e i ro que pesa ain da so bre a Amé ri ca”.10
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XV
Influên ci as so ci a is e po lí ti cas da es cra vi dão

“Não é so men te como ins tru men to pro du ti vo que a es cra vi -
dão é apre ci a da pe los que a sus ten tam. É ain da mais pe los seus re -
sul ta dos po lí ti cos e so ci a is, como o meio de man ter uma for ma de
so ci e da de na qual os se nho res de es cra vos são os úni cos de po si tá ri os
do pres tí gio so ci al e po der po lí ti co, como a pe dra an gu lar de um
edi fí cio do qual eles são os do nos, que esse sis te ma é es ti ma do.
Abo li a es cra vi dão e in tro du zi re is uma nova or dem de co i sas.”

Pro fes sor Ca ir nes

DEPOIS DA AÇÃO QUE VIMOS do re gi me ser vil, so bre o
ter ri tó rio e a po pu la ção, os seus efe i tos so ci a is e po lí ti cos são me ras
con se qüên ci as. Um go ver no li vre, edi fi ca do so bre a es cra vi dão, se ria
vir gem na His tó ria. Os go ver nos an ti gos não fo ram ba se a dos so bre os
mes mos ali cer ces da li ber da de in di vi du al que os mo der nos, e re pre sen -
tam uma or dem so ci al mu i to di ver sa. Só hou ve um gran de fato de de -
mo cra cia com bi na da com a es cra vi dão, de po is da Re vo lu ção Fran ce sa – 
os Esta dos Uni dos; mas os es ta dos do Sul nun ca fo ram go ver nos li vres.



A li ber da de ame ri ca na, to ma da a União como um todo, data, ver da de i -
ra men te, da pro cla ma ção de Lin coln que de cla rou li vres os mi lhões de
es cra vos do Sul. Lon ge de se rem pa í ses li vres, os es ta dos ao sul do Po -
to mac eram so ci e da des or ga ni za das so bre a vi o la ção de to dos os di re i tos
da hu ma ni da de. Os es ta dis tas ame ri ca nos, como Henry Clay e Ca lhoun,
que tran si gi ram ou se iden ti fi ca ram com a es cra vi dão, não cal cu la ram a
for ça do an ta go nis mo que de via, mais tar de, re ve lar-se tão for mi dá vel.
O que acon te ceu – a re be lião na qual o Sul foi sal vo pelo bra ço do Nor -
te do su i cí dio que ia co me ter, se pa ran do-se da União para for mar uma
po tên cia es cra va gis ta, e o modo pelo qual ela foi es ma ga da – pro va que
nos Esta dos Uni dos a es cra vi dão não afe ta ra a cons ti tu i ção so ci al toda,
como en tre nós; mas de i xa ra a par te su pe ri or do or ga nis mo in tac ta, e
for te ain da bas tan te para cur var a par te até en tão di ri gen te à sua von ta -
de, ape sar de toda a sua cum pli ci da de com essa.

Entre nós, não há li nha al gu ma di vi só ria. Não há uma se ção
do país que seja di ver sa da ou tra. O con ta to foi si nô ni mo de con tá gio. A 
cir cu la ção ge ral, des de as gran des ar té ri as até aos va sos ca pi la res, ser ve
de ca nal às mes mas im pu re zas. O cor po todo – san gue, ele men tos cons -
ti tu ti vos, res pi ra ção, for ças e ati vi da de, mús cu los e ner vos, in te li gên cia e
von ta de, não só o ca rá ter, se não o tem pe ra men to, e mais do que tudo a
ener gia – acha-se afe ta do pela mes ma ca u sa.

Não se tra ta, so men te, no caso da es cra vi dão no Bra sil, de
uma ins ti tu i ção que po nha fora da so ci e da de um imen so nú me ro de in -
di ví du os, como na Gré cia ou na Itá lia an ti ga, e lhes dê por fun ção so ci al 
tra ba lhar para os ci da dãos; tra ta-se de uma so ci e da de não só ba se a da,
como era a ci vi li za ção an ti ga, so bre a es cra vi dão, e per me a da em to das
as clas ses por ela, mas tam bém cons ti tu í da, na sua ma i or par te, de se cre -
ções da que le vas to apa re lho.

Com a li nha di vi só ria da cor, as sim era, por exem plo, nos es -
ta dos do Sul da União. Os es cra vos e os seus des cen den tes não fa zi am
par te da so ci e da de. A es cra vi dão mis tu ra va, con fun dia, a po pu la ção em
es ca la mu i to pe que na. Estra ga va o solo, im pe dia as in dús tri as, pre pa ra va 
a ban car ro ta eco nô mi ca, afas ta va a imi gra ção, pro du zia, en fim, to dos os
re sul ta dos des sa or dem que vi mos no Bra sil; mas a so ci e da de ame ri ca na 
não era for ma da de uni da des cri a das por esse pro ces so. A emen da cons -
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ti tu ci o nal, al te ran do tudo isso, in cor po rou os ne gros na co mu nhão so ci al, e 
mos trou como são tran si tó ri as as di vi sões que im pe dem ar ti fi ci al men te
ou ra ças ou clas ses de to mar o seu ní vel na tu ral.

Mas, en quan to du rou a es cra vi dão, nem os es cra vos nem os
seus des cen den tes li vres con cor re ram, de for ma al gu ma, para a vida
men tal ou ati va des sa so ci e da de pa ra si ta que eles ti nham o pri vi lé gio de
sus ten tar com o seu san gue. Qu an do veio a abo li ção, e de po is dela a
igual da de de di re i tos po lí ti cos, a Vir gí nia e a Geór gia vi ram, de re pen te,
to das as al tas fun ções do Esta do en tre gues a es ses mes mos es cra vos,
que eram, até en tão, so ci al men te fa lan do, ma té ria inor gâ ni ca, e que, por
isso, só po di am ser vir nes se pri me i ro en sa io de vida polí ti ca para ins tru -
men tos de es pe cu la do res ad ven tí ci os, como os car pet bag gers. Esse pe río -
do, en tre tan to, pode ser con si de ra do como a con ti nu a ção da guer ra ci -
vil. A se pa ra ção das duas ra ças, que fora o sis te ma ado ta do pela es cra vi -
dão nor te-ame ri ca na man ti da por uma an ti pa tia à cor pre ta, que foi su -
ces si va men te bus car fun da men tos na mal di ção de Cham e na te o ria da
evo lu ção pi te cói de, e por prin cí pi os se ve ros de edu ca ção – con ti nua a
ser o es ta do das re la ções en tre os dois gran des ele men tos de po pu la ção
dos es ta dos do Sul.

No Bra sil deu-se exa ta men te o con trá rio. A es cra vi dão, ain da
que fun da da so bre a di fe ren ça das duas ra ças, nun ca de sen vol veu a pre -
ven ção da cor, e nis so foi in fi ni ta men te mais há bil. Os con ta tos en tre
aque las, des de a co lo ni za ção pri mi ti va dos do na tá ri os até hoje, pro du zi -
ram uma po pu la ção mes ti ça, como já vi mos, e os es cra vos, ao re ce be -
rem a sua car ta de al for ria, re ce bi am tam bém a in ves ti du ra de ci da dão.
Não há as sim, en tre nós, cas tas so ci a is per pé tu as, não há mes mo di vi são 
fixa de clas ses. O es cra vo, que, como tal, pra ti ca men te, não exis te para a
so ci e da de, por que o se nhor pode não o ter ma tri cu la do e, se o ma tri cu lou,
pode subs ti tuí-lo, e a ma trí cu la mes mo nada sig ni fi ca, des de que não há
ins pe ção do es ta do nas fa zen das, nem os se nho res são obri ga dos a dar
con tas dos seus es cra vos às au to ri da des. Esse ente, as sim equi pa ra do,
quan to à pro te ção so ci al, a qual quer ou tra co i sa de do mí nio par ti cu lar,
é, no dia se guin te à sua al for ria, um ci da dão como ou tro qual quer, com
to dos os di re i tos po lí ti cos, e o mes mo grau de ele gi bi li da de. Pode mes -
mo, ain da na pe num bra do ca ti ve i ro, com prar es cra vos, tal vez, quem
sabe? – al gum fi lho do seu an ti go se nhor. Isso pro va a con fu são de clas ses
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e in di ví du os, e a ex ten são ili mi ta da dos cru za men tos so ci a is en tre es cra -
vos e li vres, que fa zem da ma i o ria dos ci da dãos bra si le i ros, se se pode
as sim di zer, mes ti ços po lí ti co, nos qua is se com ba tem duas na tu re zas
opos tas: a do se nhor de nas ci men to e a do es cra vo do mes ti ca do.

A es cra vi dão, en tre nós, man te ve-se aber ta e es ten deu os seus 
pri vi lé gi os a to dos in dis tin ta men te: bran cos ou pre tos, in gê nu os ou li -
ber tos, es cra vos mes mo, es tran ge i ros ou na ci o na is, ri cos ou po bres; e,
des sa for ma, ad qui riu, ao mes mo tem po, uma for ça de ab sor ção do bra -
da e uma elas ti ci da de in com pa ra vel men te ma i or do que hou ve ra tido se
fos se um mo no pó lio de raça, como nos es ta dos do Sul. Esse sis te ma de
igual da de ab so lu ta abriu, por cer to, um me lhor fu tu ro à raça ne gra, do
que era o seu ho ri zon te na Amé ri ca do Nor te. Ma ca u lay dis se na Câ ma -
ra dos Co muns em 1845, ano do bill Aber de en: “Eu não jul go im pro vá -
vel que a po pu la ção pre ta do Bra sil seja li vre e fe liz den tro de oi ten ta ou 
cem anos. Não vejo po rém pers pec ti va ra zoá vel de igual mu dan ça nos
Esta dos Uni dos.” Essa in tu i ção da fe li ci da de re la ti va da raça nos dois
pa í ses pa re ce hoje ser tão cer ta quan to pro vou ser er ra da a su po si ção de 
que os Esta dos Uni dos tar da ri am mais do que nós a eman ci par os seus
es cra vos. O que en ga nou, nes se caso, o gran de ora dor in glês foi o pre -
con ce i to da cor, que se lhe fi gu rou ser uma for ça po lí ti ca e so ci al para a
es cra vi dão, quan do, pelo con trá rio, a for ça des ta con sis te em ba nir tal
pre con ce i to e em abrir a ins ti tu i ção a to das as clas ses. Mas, por isso
mes mo, en tre nós, o caos ét ni co foi o mais gi gan tes co pos sí vel, e a con -
fu são re i nan te nas re giões em que se está ela bo ran do, com to dos es ses
ele men tos he te ro gê ne os, a uni da de na ci o nal faz pen sar na so ber ba de -
sor dem dos mun dos in can des cen tes.

Ate nas, Roma, a Vir gí nia, por exem plo, fo ram, to man do uma
com pa ra ção quí mi ca, sim ples mis tu ras nas qua is os di ver sos ele men tos
guar da vam as suas pro pri e da des par ti cu la res; o Bra sil, po rém, é um
com pos to, do qual a es cra vi dão re pre sen ta a afi ni da de ca u sal. O pro ble -
ma que nós que re mos re sol ver é o de fa zer des se com pos to de se nhor e
es cra vo um ci da dão. O dos es ta dos do Sul foi mu i to di ver so, por que es -
sas duas es pé ci es não se mis tu ra ram. Entre nós a es cra vi dão não exer ceu 
toda a sua in fluên cia ape nas aba i xo da li nha ro ma na da li ber tas; exer -
ceu-a, tam bém, den tro e aci ma da es fe ra da ci vi tas; ni ve lou, ex ce ção fe i ta
dos es cra vos, que vi vem sem pre nos sub ter râ ne os so ci a is, to das as clas -
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ses; mas ni ve lou-as de gra dan do-as. Daí a di fi cul da de, ao ana li sar-lhe a
in fluên cia, de des co brir um pon to qual quer, ou na ín do le do povo, ou
na face do país, ou mes mo nas al tu ras mais dis tan tes das ema na ções das
sen za las, so bre que, de al gu ma for ma, aque la afi ni da de não atu as se, e
que não deva ser in clu í da na sín te se na ci o nal da es cra vi dão. Ve jam-se as
di ver sas clas ses so ci a is. To das elas apre sen tam sin to mas de de sen vol vi -
men to ou re tar da do ou im pe di do, ou, o que é ain da pior, de cres ci men -
to pre ma tu ro ar ti fi ci al. Estu dem-se as di ver sas for ças, ou que man têm a
he re di ta ri e da de na ci o nal ou que lhe di ri gem a evo lu ção, e ver-se-á que as 
co nhe ci das se es tão to das en fra que cen do, e que tan to a con ser va ção,
como o pro gres so do país são pro ble mas atu al men te in so lú ve is, dos
qua is a es cra vi dão, e só ela, é a in cóg ni ta. Isso tudo, te nho ape nas es pa ço
para apon tar, não para de mons trar.

Uma clas se im por tan te, cujo de sen vol vi men to se acha im pe -
di do pela es cra vi dão, é a dos la vra do res que não são pro pri e tá ri os, e, em
ge ral, dos mo ra do res do cam po ou do ser tão. Já vi mos a que se acha,
in fe liz men te, re du zi da essa clas se, que for ma a qua se to ta li da de da nos sa 
po pu la ção. Sem in de pen dên cia de or dem al gu ma, vi ven do ao azar do
ca pri cho alhe io, as pa la vras da ora ção do mi ni cal: O pão nos so de cada dia,
nos dai hoje têm para ela uma sig ni fi ca ção con cre ta e real. Não se tra ta de
ope rá ri os, que, ex pul sos de uma fá bri ca, achem lu gar em ou tra; nem de
fa mí li as que pos sam emi grar; nem de jor na le i ros que vão ao mer ca do de 
tra ba lho ofe re cer os seus ser vi ços; tra ta-se de uma po pu la ção sem me i os,
nem re cur so al gum, en si na da a con si de rar o tra ba lho como uma ocu pa ção
ser vil, sem ter onde ven der os seus pro du tos, lon ge da re gião do sa lá rio
– se exis te esse Eldo ra do, em nos so país – e que por isso tem que re sig -
nar-se a vi ver e cri ar os fi lhos, nas con di ções de de pen dên cia e mi sé ria
em que se lhe con sen te ve ge tar.

Esta é a pin tu ra que, com ver da de i ro sen ti men to hu ma no, fez 
de uma por ção, e a mais fe liz, des sa clas se, um se nhor de en ge nho, no
Con gres so Agrí co la do Re ci fe em 1878:

O plan ta dor não fa bri can te leva vida pre cá ria; seu tra ba -
lho não é re mu ne ra do, seus bri os não são res pe i ta dos; seus
in te res ses fi cam à mer cê dos ca pri chos do fa bri can te em cu jas 
ter ras ha bi ta. Não há ao me nos um con tra to es cri to, que obri -
gue as par tes in te res sa das; tudo tem base na von ta de ab so lu ta
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do fa bri can te. Em tro ca de ha bi ta ção, mu i tas ve zes pés si ma, e 
de al gum ter re no que lhe é dado para plan ta ções de man di o ca,
que de vem ser li mi ta das, e fe i tas em ter re no sem pre o me nos
pro du ti vo; em tro ca dis to, par te o par ce i ro todo o açú car de
suas ca nas em quan ti da des igua is; sen do pro pri e da de do fa bri -
can te todo o mel de tal açú car, toda a ca cha ça de las re sul tan te,
todo o ba ga ço, que é ex ce len te com bus tí vel para o fa bri co do
açú car, to dos os olhos das ca nas, su cu len to ali men to para o
seu gado. É uma par ti lha le o ni na, tan to mais in jus ta quan to
to das as des pe sas da plan ta ção, tra to da la vou ra, cor te, ar ran jo 
das ca nas e seu trans por te à fá bri ca, são fe i tas ex clu si va men te
pelo plan ta dor me e i ro.

À par te os sen ti men tos dos que são equi ta ti vos e ge ne -
ro sos, o po bre plan ta dor de ca nas da clas se a que me re fi ro
nem ha bi ta ção se gu ra tem: de mo men to para ou tro pode ser
ca pri cho sa men te des pe ja do, su je i to a ver es tra nhos até à por ta
da co zi nha de sua tris te ha bi ta ção, ou a pre ci pi tar a sua sa í da,
le van do à fa mí lia o úl ti mo in for tú nio.1

Essa é ain da uma clas se fa vo re ci da, a dos la vra do res me e i ros,
aba i xo da qual há ou tras que nada têm de seu, mo ra do res que nada têm
para ven der ao pro pri e tá rio, e que le vam uma exis tên cia nô ma de e se -
gre ga da de to das as obri ga ções so ci a is, como fora de toda a pro te ção do 
esta do.

To mem-se ou tras clas ses, cujo de sen vol vi men to se acha re tar -
da do pela es cra vi dão, as clas ses ope rá ri as e in dus tri a is, e, em ge ral, o co -
mér cio.

A es cra vi dão não con sen te, em par te al gu ma, clas ses ope rá ri as 
pro pri a men te di tas, nem é com pa tí vel com o re gi me do sa lá rio e a dig ni -
da de pes so al do ar tí fi ce. Este mes mo, para não fi car de ba i xo do es tig ma
so ci al que ela im pri me nos seus tra ba lha do res, pro cu ra as si na lar o in ter -
va lo que o se pa ra do es cra vo, e im bui-se as sim de um sen ti men to de su -
pe ri o ri da de, que é ape nas ba i xe za de alma, em quem saiu da con di ção
ser vil, ou es te ve nela por seus pais. Além dis so, não há clas ses ope rá ri as
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for tes, res pe i ta das, e in te li gen tes, onde os que em pre gam tra ba lho es tão
ha bi tu a dos a man dar es cra vos. Tam bém os ope rá ri os não exer cem en tre 
nós a mí ni ma in fluên cia pol íti ca.2

Escra vi dão e in dús tria são ter mos que se ex clu í ram sem pre,
como es cra vi dão e co lo ni za ção. O es pí ri to da pri me i ra, es pa lhan do-se
por um país, mata cada uma das fa cul da des hu ma nas, de que pro vém a
in dús tria: a ini ci a ti va, a in ven ção, a ener gia in di vi du al; e cada um dos ele -
men tos de que ela pre ci sa: a as so ci a ção de ca pi ta is, a abun dân cia de tra -
ba lho, a edu ca ção téc ni ca dos ope rá ri os, a con fi an ça no fu tu ro. No Bra -
sil, a in dús tria agrí co la é a úni ca que tem flo res ci do em mãos de na ci o -
na is. O co mér cio só tem pros pe ra do nas de es tran ge i ros. Mes mo as sim,
veja-se qual é o es ta do da la vou ra, como adi an te o des cre vo. Está, pois,
sin gu lar men te re tar da do em nos so país o pe río do in dus tri al, no qual va -
mos ape nas ago ra en tran do.

O gran de co mér cio na ci o nal não dis põe de ca pi ta is com pa rá -
ve is aos do co mér cio es tran ge i ro, tan to de ex por ta ção como de im por -
ta ção, ao pas so que o co mér cio a re ta lho, em toda a sua por ção flo res -
cen te, com vida pró pria, por as sim di zer con so li da da, é pra ti ca men te
mo no pó lio de es tran ge i ros. Esse fato pro vo cou, por di ver sas ve zes em
nos sa his tó ria, ma ni fes ta ções po pu la res, com a ban de i ra da na ci o na li za -
ção do co mér cio a re ta lho. Mas, tal gri to ca rac te ri za o es pí ri to de ex clu -
si vis mo e ódio à con cor rên cia, por mais le gí ti ma que seja, em que a es -
cra vi dão edu cou o nos so povo, e, em mais de um lu gar, foi acom pa nha -
do de su ble va ções do mes mo es pí ri to atu an do em ou tra di re ção, isto é,
do fa na tis mo re li gi o so. Não sa bi am os que sus ten ta vam aque le pro gra -
ma do fe cha men to dos por tos do Bra sil, e da anu la ção de todo o pro -
gres so que te mos fe i to des de 1808, que, se ti ras sem o co mér cio a re ta -
lho aos es tran ge i ros, não o pas sa ri am para os na ci o na is, mas sim ples -
men te o re du zi ri am a uma ca res tia de gê ne ros per ma nen te – por que é a
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es cra vi dão, e não a na ci o na li da de, que im pe de o co mér cio a re ta lho de
ser em gran de par te bra si le i ro.

Em re la ção ao co mér cio, a es cra vi dão pro ce de des ta for ma:
fe cha-lhe, por des con fi an ça e ro ti na, o in te ri or, isto é, tudo o que não é
a ca pi tal da pro vín cia; ex ce to em San tos e Cam pi nas, em São Pa u lo; Pe -
tró po lis e Cam pos, no Rio de Ja ne i ro; Pe lo tas, no Rio Gran de do Sul; e
al gu ma ou tra ci da de mais, não há ca sas de ne gó cio se não nas ca pi ta is,
onde se en con tre mais do que um pe que no for ne ci men to de ar ti gos ne -
ces sá ri os à vida, es ses mes mos ou gros se i ros ou fal si fi ca dos. Assim
como nada se vê que re ve le o pro gres so in te lec tu al dos ha bi tan tes –
nem li vra ri as, nem jor na is – não se en con tra o co mér cio, se não na an ti ga 
for ma ru di men tar, in di vi sa ain da, da ven da-ba zar. Por isso, o que não
vai di re ta men te da Cor te, como en co men da, só che ga ao con su mi dor
pelo mas ca te, cuja his tó ria é a da ci vi li za ção do nos so in te ri or todo, e
que, de fato, é o pi o ne er do co mér cio, e re pre sen ta os li mi tes em que a es -
cra vi dão é com pa tí vel com a per mu ta lo cal. O co mér cio, en tre tan to, é o
ma nan ci al da es cra vi dão, e o seu ban que i ro. Na ge ra ção pas sa da, em
toda a par te, ele a ali men tou de afri ca nos bo ça is ou la di nos; mu i tas das
pro pri e da des agrí co las ca í ram em mãos de for ne ce do res de es cra vos; as
for tu nas re a li za das pelo trá fi co (para o qual a mo e da fal sa teve por ve zes 
gran de afi ni da de) fo ram, na par te não ex por ta da, nem con ver ti da em
pe dra e cal, em pre ga das em au xi li ar a la vou ra pela usu ra. Na atu al ge ra -
ção, o vín cu lo en tre o co mér cio e a es cra vi dão não é as sim de son ro so
para aque le; mas, a de pen dên cia mú tua con ti nua a ser a mes ma. Os
prin ci pa is fre gue ses do co mér cio são pro pri e tá ri os de es cra vos, exa ta -
men te como os lí de res da clas se; o café é sem pre rei nas pra ças do Rio e 
de San tos, e o co mér cio, fal tan do a in dús tria e o tra ba lho li vre, não pode 
ser vir se não para agen te da es cra vi dão, com pran do-lhe tudo o que ela
ofe re ce e ven den do-lhe tudo de que ela pre ci sa. Por isso tam bém no
Bra sil ele não se de sen vol ve, não abre ho ri zon tes ao país; mas é uma
for ça ina ti va, sem es tí mu los, e côns cia de que é, ape nas, um pro lon ga -
men to da es cra vi dão ou an tes o me ca nis mo pelo qual a car ne hu ma na é
con ver ti da em ouro e cir cu la, den tro e fora do país, sob a for ma de le -
tras de câm bio. Ele sabe que, se a es cra vi dão o re ce ia, como re ce ia to dos 
os con du to res do pro gres so, seja este a loja do ne go ci an te, a es ta ção da
es tra da de fer ro, ou a es co la pri má ria, tam bém pre ci sa dele, como por
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cer to não pre ci sa, nem quer sa ber, des ta úl ti ma, e tra ta de vi ver com ela
nos me lho res ter mos pos sí ve is. Mas, com a es cra vi dão, o co mér cio será
sem pre o ser vo de uma clas se, sem a in de pen dên cia de um agen te na ci -
o nal; ele nun ca há de flo res cer num re gi me que não lhe con sen te en trar
em re la ções di re tas com os con su mi do res, e não ele va a po pu la ção do
in te ri or a essa ca te go ria.

Das clas ses que esse sis te ma fez cres cer ar ti fi ci al men te a mais
nu me ro sa é a dos em pre ga dos pú bli cos. A es tre i ta re la ção en tre a es cra -
vi dão e a epi de mia do fun ci o na lis mo não pode ser mais con tes ta da que
a re la ção en tre ela e a su pers ti ção do esta do-pro vi dên cia. Assim como,
nes se re gi me, tudo se es pe ra do esta do, que, sen do a úni ca as so ci a ção
ati va, as pi ra e ab sor ve pelo im pos to e pelo em prés ti mo todo o ca pi tal
dis po ní vel e dis tri bui-o, en tre os seus cli en tes, pelo em pre go pú bli co, su -
gan do as eco no mi as do po bre pelo cur so for ça do, e tor nan do pre cá ria a 
for tu na do rico; as sim tam bém, como con se qüên cia, o fun ci o na lis mo é
a pro fis são no bre e a vo ca ção de to dos. To mem-se, ao aca so, vin te ou
trin ta bra si le i ros em qual quer lu gar onde se re ú na a nos sa so ci e da de
mais cul ta; to dos eles ou fo ram ou são, ou hão de ser, em pre ga dos pú -
bli cos; se não eles, seus fi lhos.

O fun ci o na lis mo é, como já vi mos, o asi lo dos des cen den tes
das an ti gas fa mí li as ri cas e fi dal gas, que des ba ra ta ram as for tu nas re a li -
za das pela es cra vi dão, for tu nas a res pe i to das qua is pode di zer-se, em re -
gra, como se diz das for tu nas fe i tas no jogo, que não me dram, nem dão
fe li ci da de. É além dis so o vi ve i ro po lí ti co, por que abri ga to dos os po -
bres in te li gen tes, to dos os que têm am bi ção e ca pa ci da de, mas não têm
me i os, e que são a gran de ma i o ria dos nos sos ho mens de me re ci men to.
Faça-se uma lis ta dos nos sos es ta dis tas po bres, de pri me i ra e se gun da
or dem, que re sol ve ram o seu pro ble ma in di vi du al pelo ca sa men to rico,
isto é, na ma i or par te dos ca sos, tor nan do-se hu mil des cli en tes da es cra -
vi dão; e ou tra dos que o re sol ve ram pela acu mu la ção de car gos pú bli -
cos, e ter-se-ão, nes sas duas lis tas, os no mes de qua se to dos eles. Isso
sig ni fi ca que o país está fe cha do em to das as di re ções; que mu i tas ave ni -
das que po de ri am ofe re cer um meio de vida a ho mens de ta len to, mas
sem qua li da des mer can tis, como a li te ra tu ra, a ciên cia, a im pren sa, o ma -
gis té rio, não pas sam ain da de vi e las, e ou tras, em que ho mens prá ti cos,
de ten dên ci as in dus tri a is, po de ri am pros pe rar; são por fal ta de cré di to,
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ou pela es tre i te za do co mér cio, ou pela es tru tu ra ru di men tar da nos sa
vida eco nô mi ca, ou tras tan tas por tas mu ra das.

Nes sas con di ções ofe re cem-se ao bra si le i ro que co me ça di -
ver sos ca mi nhos, os qua is con du zem to dos ao em pre go pú bli co. As
pro fis sões cha ma das in de pen den tes, mas que de pen dem em gran de es -
ca la do fa vor da es cra vi dão, como a ad vo ca cia, a me di ci na, a en ge nha ria, 
têm pon tos de con ta to im por tan tes com o fun ci o na lis mo como se jam
os car gos po lí ti cos, as aca de mi as, as obras pú bli cas. Além des ses, que re -
co lhem por as sim di zer as mi ga lhas do or ça men to, há ou tros, ne go ci an -
tes, ca pi ta lis tas, in di ví du os in clas si fi cá ve is, que que rem con tra tos, sub -
ven ções do Esta do, ga ran ti as de juro, em pre i ta das de obras, for ne ci men -
tos pú bli cos.

A clas se dos que as sim vi vem com os olhos vol ta dos para a
mu ni fi cên cia do go ver no é ex tre ma men te nu me ro sa, e di re ta men te fi lha 
da es cra vi dão, por que ela não con sen te ou tra car re i ra aos bra si le i ros ha -
ven do abar ca do a ter ra, de gra da do o tra ba lho, cor rom pi do o sen ti men to 
de al ti vez pes so al em des pre zo por quem tra ba lha em po si ção in fe ri or a
ou tro, ou não faz tra ba lhar. Como a ne ces si da de é ir re sis tí vel, essa fome
de em pre go pú bli co de ter mi na uma pro gres são cons tan te do nos so or -
ça men to, que a na ção, não po den do pa gar com a sua ren da, paga com o
pró prio ca pi tal ne ces sá rio à sua sub sis tên cia, e que, mes mo as sim, só é
afi nal equi li bra do por no vas dí vi das.

Além de ser ar ti fi ci al e pre ma tu ro, o atu al de sen vol vi men to da 
clas se dos re mu ne ra dos pelo Te sou ro, sen do, como é a ci fra da des pe sa
na ci o nal, su pe ri or às nos sas for ças, a es cra vi dão, fe chan do to das as ou -
tras ave ni das, como vi mos, da in dús tria, do co mér cio, da ciên cia, das le -
tras, cri ou em tor no des se exér ci to ati vo uma re ser va de pre ten den tes,
cujo nú me ro re al men te não se pode con tar, e que, com ex ce ção dos que 
es tão con su min do, oci o sa men te, as for tu nas que her da ram e dos que es -
tão ex plo ran do a es cra vi dão com a alma do pro pri e tá rio de ho mens,
pode cal cu lar-se, qua se exa ta men te, pelo re cen se a men to dos que sa bem
ler e es cre ver. Num tem po em que o ser vi lis mo e a adu la ção são a es ca -
da pela qual se sobe, e a in de pen dên cia e o ca rá ter a es ca da pela qual se
des ce; em que a in ve ja é uma pa i xão do mi nan te; em que não há ou tras
re gras de pro mo ção, nem pro vas de su fi ciên cia, se não o em pe nho e o
pa tro na to; quan do nin guém, que não se faça lem brar, é cha ma do para
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co i sa al gu ma, e a in jus ti ça é res sen ti da ape nas pelo pró prio ofen di do: os
em pre ga dos pú bli cos são os ser vos da gle ba do go ver no; vi vem com
suas fa mí li as em ter ras do Esta do, su je i tos a uma evic ção sem avi so, que 
equi va le à fome, numa de pen dên cia da qual só para os for tes não re sul ta 
a que bra do ca rá ter. Em cada um dos sin to mas ca rac te rís ti cos da sé ria
hi per tro fia do fun ci o na lis mo, como ela se apre sen ta no Bra sil, quem te -
nha es tu da do a es cra vi dão re co nhe ce logo um dos seus efe i tos. Po de -
mos nós, po rém, ter a con so la ção de que aba ten do as di ver sas pro fis -
sões, re du zin do a na ção ao pro le ta ri a do, a es cra vi dão to da via con se guiu
fa zer dos se nho res, da la vou ra, uma clas se su pe ri or, pelo me nos rica, e,
mais do que isso, edu ca da, pa trió ti ca, dig na de re pre sen tar o país in te lec -
tu al e mo ral men te?

Qu an to à ri que za, já vi mos que a es cra vi dão ar ru i nou uma ge -
ra ção de agri cul to res, que ela mes ma subs ti tu iu pe los que lhes for ne ci am 
os es cra vos. De 1853 a 1857, quan do se de vi am es tar li qui dan do as obri -
ga ções do trá fi co, a dí vi da hi po te cá ria da Cor te e pro vín cia do Rio de Ja -
ne i ro su bia a ses sen ta e sete mil con tos. A atu al ge ra ção não tem sido
mais fe liz. Gran de par te dos seus lu cros fo ram con ver ti dos em car ne
hu ma na, a alto pre ço, e, se hoje uma epi de mia de vas tas se os ca fe ze i ros,
o ca pi tal que a la vou ra toda do Impé rio po de ria apu rar para no vas cul tu -
ras ha via de es pan tar os que a re pu tam flo res cen te. Além dis so, há quin -
ze anos que não se fala se não em au xí li os à la vou ra. Tem a data de 1868
um opús cu lo do Sr. Qu in ti no Bo ca i ú va, A cri se da la vou ra, em que esse
no tá vel jor na lis ta es cre via:

A la vou ra não se pode res ta u rar se não pelo efe i to si mul -
tâ neo de dois so cor ros que não po dem ser mais de mo ra dos –
o da ins ti tu i ção do cré di to agrí co la e o da aqui si ção de bra ços
pro du to res.

O pri me i ro so cor ro era “uma vas ta emis são” so bre a pro pri e da de pre di al
do Impé rio, que as sim se ria con ver ti da em mo e da cor ren te; o se gun do
era a co lo ni za ção chi ne sa.

Há quin ze anos que se nos des cre ve de to dos os la dos a la -
vou ra como es tan do em cri se, ne ces si ta da de au xí li os, ago ni zan te, em
ban car ro ta pró xi ma. O Esta do é, to dos os dias, de nun ci a do por não
fa zer em prés ti mos e au men tar os im pos tos para ha bi li tar os fa zen de i ros
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a com prar ain da mais es cra vos. Em 1875 uma lei, a de 6 de no vem bro,
au to ri zou o go ver no a dar a ga ran tia na ci o nal ao ban co es tran ge i ro –
ne nhum ou tro po de ria emi tir na Eu ro pa – que em pres tas se di nhe i ro à
la vou ra mais ba ra to do que o mer ca do mo ne tá rio in ter no. Para te rem fá -
bri cas cen tra is de açú car, e me lho ra rem o seu pro du to, os se nho res de
en ge nho pre ci sa ram de que a na ção as le van tas se sob a sua res pon sa bi li -
da de. O mes mo tem-se pe di do para o café. Assim como di nhe i ro a juro
ba ra to e en ge nhos cen tra is, a cha ma da gran de pro pri e da de exi ge fre tes de
es tra da de fer ro à sua con ve niên cia, ex po si ções ofi ci a is de café, dis pen sa 
de todo e qual quer im pos to di re to, imi gra ção asiá ti ca, e uma lei de lo ca -
ção de ser vi ços que faça do co lo no, ale mão, ou in glês, ou ita li a no, um
es cra vo bran co. Mes mo a po pu la ção na ci o nal tem que ser su je i ta a um
novo re cru ta men to agrí co la,3 para sa tis fa zer di ver sos Clu bes; e, mais
que tudo, o câm bio, por uma fa lên cia eco nô mi ca, tem que ser con ser va -
do tão ba i xo quan to pos sí vel, para o café, que é pago em ouro, va ler
mais pa pel.

Tam bém a hor rí vel usu ra de que é ví ti ma a la vou ra em di ver -
sas pro vín ci as, so bre tu do no Nor te, é a me lhor pro va do mau sis te ma
que a es cra vi dão fun dou, e do qual dois ca rac te rís ti cos prin ci pa is – a ex -
tra va gân cia e o pro vi só rio – são in com pa tí ve is com o cré di to agrí co la
que ela re cla ma. “A taxa dos ju ros dos em prés ti mos à la vou ra pe los seus 
cor res pon den tes” é o ex tra to ofi ci al das in for ma ções pres ta das pe las
pre si dên ci as de pro vín cia em 1874, “re gu la em al gu mas pro vín ci as de 7
a 17%; em ou tras sobe de 18 a 24%”, e “há exem plo de se co brar a de
48 e 72 anu al men te!” Como não se pre ten de que a la vou ra ren da mais
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de 10%, e toda ela pre ci sa de ca pi ta is a juro, essa taxa quer sim ples men -
te di zer – a ban car ro ta. Não é, por cer to, essa a clas se que se pode des -
cre ver em es ta do prós pe ro e flo res cen te, e que se pode cha mar rica.

Qu an to às suas fun ções so ci a is, uma aris to cra cia ter ri to ri al
pode ser vir ao país de di ver sos mo dos: me lho ran do e de sen vol ven do o
bem-es tar da po pu la ção que a cer ca e o as pec to do país em que es tão
en cra va dos os seus es ta be le ci men tos; to man do a di re ção do pro gres so
na ci o nal; cul ti van do, ou pro te gen do, as le tras e as ar tes; ser vin do no
exér ci to e na ar ma da, ou dis tin guin do-se nas di ver sas car re i ras; en car -
nan do o que há de bom no ca rá ter na ci o nal, ou as qua li da des su pe ri o res 
do país, o que me re ça ser con ser va do como tra di ção. Já vi mos o que a
nos sa la vou ra con se guiu em cada um des ses sen ti dos, quan do no ta mos
o que a es cra vi dão ad mi nis tra da por ela há fe i to do ter ri tó rio e do povo,
dos se nho res e dos es cra vos. Des de que a clas se úni ca, em pro ve i to da
qual ela foi cri a da e exis te, não é a aris to cra cia do di nhe i ro, nem a do
nas ci men to, nem a da in te li gên cia, nem a do pa tri o tis mo, nem a da raça,
que pa pel per ma nen te de sem pe nha no Esta do uma aris to cra cia he te ro -
gê nea e que nem mes mo man tém a sua iden ti da de por duas ge ra ções?

Se, das di ver sas clas ses, pas sar mos às for ças so ci a is, ve mos
que a es cra vi dão ou as apro pri ou aos seus in te res ses, quan do tran si gen -
tes, ou fez em tor no de las o vá cuo, quan do ini mi gas, ou lhes im pe diu a
for ma ção, quan do in com pa tí ve is.

Entre as que se iden ti fi ca ram, des de o prin cí pio, com ela, tor -
nan do-se um dos ins tru men tos das suas pre ten sões, está, por exem plo, a 
Igre ja. No re gi me da es cra vi dão do més ti ca o cris ti a nis mo cru zou-se
com o fe ti chis mo, como se cru za ram as duas ra ças. Pela in fluên cia da
ama-de-le i te e dos es cra vos de casa so bre a edu ca ção da cri an ça, os ter -
ro res ma te ri a lis tas do fe ti chis ta con ver ti do, isto é, que mu dou de in fer -
no, exer cem, so bre a for ti fi ca ção do cé re bro e a co ra gem da alma da que -
las, a ma i or de pres são. O que re sul ta como fé, e sis te ma re li gi o so, des sa
com bi na ção das tra di ções afri ca nas como o ide al anti-so ci al do mis si o -
ná rio fa ná ti co, é um com pos to de con tra di ções, que só a in cons ciên cia
pode con ci li ar. Como a re li gião, a Igre ja.

Nem os bis pos, nem os vi gá ri os, nem os con fes so res, es tra -
nham o mer ca do de en tes hu ma nos; as bu las que o con de nam são hoje
ob so le tas. Dois dos nos sos pre la dos fo ram sen ten ci a dos a pri são com
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tra ba lho, pela guer ra que mo ve ram à Ma ço na ria; ne nhum de les, po rém,
ace i tou ain da a res pon sa bi li da de de des con ten tar a es cra vi dão. Com pre -
en de-se que os exem plos dos pro fe tas, pe ne tran do no pa lá cio dos reis
de Judá para ex pro bar-lhes os seus cri mes, e os so fri men tos dos an ti gos
már ti res pela ver da de mo ral, pa re çam aos que re pre sen tam a re li gião en -
tre nós ori gi na li da des tão ab sur das como a de São Si meão Este li ta vi -
ven do no tope de uma co lu na para es tar mais per to de Deus. Mas, se o
re gi me da côn grua e dos emo lu men tos, mais do que isso, das hon ras
ofi ci a is e do bem-es tar, não con sen te es ses ras gos de he ro ís mo re li gi o so, 
hoje pró pri os, tão-so men te, de um fa quir do Hi ma la ia, ape sar des se res -
fri a men to gla ci al de uma par te da alma de ou tro ra in can des cen te, a es -
cra vi dão e o Evan ge lho de vi am mes mo hoje ter ver go nha de se en con -
tra rem na casa de Je sus e de te rem o mes mo sa cer dó cio.

Nem quan to aos ca sa men tos dos es cra vos, nem por sua edu -
ca ção mo ral, tem a Igre ja fe i to co i sa al gu ma. Os mon ges de São Ben to
for ra ram os seus es cra vos e isso pro du ziu en tre os pa ne gi ris tas dos con -
ven tos uma ex plo são de en tu si as mo. Qu an do mos te i ros pos su em re ba -
nhos hu ma nos, quem co nhe ce a his tó ria das fun da ções mo nás ti cas, os
vo tos dos no vi ços, o de sin te res se das suas as pi ra ções, a sua ab ne ga ção
pelo mun do, só pode ad mi rar-se de que es pe rem re co nhe ci men to e gra -
ti dão por te rem de i xa do de tra tar ho mens como ani ma is, e de ex plo rar
mu lhe res como má qui nas de pro du ção.

Se em re la ção às pes so as li vres mes mo – ofi ci ou em
1864 ao go ver no o cura da fre gue sia do Sa cra men to da Cor te
– se ob ser va o aban do no, a in di fe ren ça atin ge ao es cân da lo
em re la ção aos es cra vos. Pou cos se nho res cu i dam em pro por -
ci o nar aos seus es cra vos em vida os so cor ros es pi ritu a is; ra ros 
são aque les que cum prem com o ca ri do so de ver de lhes dar
os der ra de i ros su frá gi os da Igre ja.4

Gran de nú me ro de pa dres pos su em es cra vos, sem que o ce li -
ba to cle ri cal o pro í ba. Esse con ta to, ou an tes con tá gio, da es cra vi dão
deu à re li gião, en tre nós, o ca rá ter ma te ri a lis ta que ela tem, des tru iu-lhe a 
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face ide al, e ti rou-lhe toda a pos si bi li da de de de sem pe nhar na vida so ci al 
do país o pa pel de uma for ça cons ci en te.

Tome-se ou tro ele men to de con ser va ção que tam bém foi
apro pri a do des sa for ma, o pa tri o tis mo. O tra ba lho todo dos es cra va gis -
tas con sis tiu sem pre em iden ti fi car o Bra sil com a es cra vi dão. Quem a
ata ca é logo sus pe i to de co ni vên cia com o es tran ge i ro, de ini mi go das
ins ti tu i ções do seu pró prio país. Antô nio Car los foi acu sa do nes se in te -
res se de não ser bra si le i ro. Ata car a Mo nar quia, sen do o país mo nár qui -
co, a re li gião sen do o país ca tó li co, é lí ci to a to dos, ata car, po rém, a es -
cra vi dão, é tra i ção na ci o nal e fe lo nia. Nos Esta dos Uni dos, “a ins ti tu i ção 
par ti cu lar” por tal for ma cri ou em sua de fe sa essa con fu são, en tre si e o
país, que pôde le van tar uma ban de i ra sua con tra a de Was hing ton, e pro -
du zir, numa lou cu ra tran si tó ria, um pa tri o tis mo se pa ra tis ta des de que se
sen tiu ame a ça da de cair de i xan do a pá tria de pé. Mas, como com to dos
os ele men tos mo ra is que avas sa lou, a es cra vi dão ao con quis tar o pa tri o -
tis mo bra si le i ro fê-lo de ge ne rar. A guer ra do Pa ra guai é a me lhor pro va
do que ela fez do pa tri o tis mo das clas ses que a pra ti ca vam, e do pa tri o -
tis mo dos se nho res. Mu i to pou cos des ses de i xa ram os seus es cra vos
para aten der ao seu país; mu i tos al for ri a ram al guns “ne gros” para se rem 
eles fe i tos ti tu la res do Impé rio. Foi nas ca ma das mais ne ces si ta das da
po pu la ção des cen den te de es cra vos na ma i or par te, nes sas mes mas que
a es cra vi dão con de na à de pen dên cia e à mi sé ria, en tre os pro le tá ri os
anal fa be tos cuja eman ci pa ção po lí ti ca ela adi ou in de fi ni da men te, que se
sen tiu ba ter o co ra ção de uma nova pá tria. Fo ram elas que pro du zi ram
os sol da dos dos ba ta lhões de vo lun tá ri os. Com a es cra vi dão, dis se José
Bo ni fá cio em 1825, “nun ca o Bra sil for ma rá, como im pe ri o sa men te o
deve, um exér ci to bri o so e uma ma ri nha flo res cen te”, e isso por que
com a es cra vi dão, não há pa tri o tis mo na ci o nal, mas so men te pa tri o tis -
mo de cas ta, ou de raça; isto é, um sen ti men to que ser ve para unir to dos 
os mem bros da so ci e da de, é ex plo ra do para o fim de di vi di-los. Para que 
o pa tri o tis mo se pu ri fi que, é pre ci so que a imen sa mas sa da po pu la ção
li vre, man ti da em es ta do de sub ser viên cia pela es cra vi dão, atra ves se,
pelo sen ti men to da in de pen dên cia pes so al, pela con vic ção da sua for ça e 
do seu po der, o lon go es tá dio que se pa ra o sim ples na ci o nal – que hi po -
te ca tac ita men te, por amor, a sua vida à de fe sa vo lun tá ria da in te gri da de
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ma te ri al e da so be ra nia ex ter na da pá tria – do ci da dão que quer ser uma
uni da de ati va e pen san te na co mu nhão a que per ten ce.

Entre as for ças em tor no de cujo cen tro de ação o es cra va gis -
mo fez o vá cuo, por lhe se rem con trá ri as, for ças de pro gres so e trans -
for ma ção, está no ta vel men te a im pren sa, não só o jor nal, mas tam bém o 
li vro, tudo que diz res pe i to à edu ca ção. Por hon ra do nos so jor na lis mo,
a im pren sa tem sido a gran de arma de com ba te con tra a es cra vi dão e o
ins tru men to da pro pa ga ção das idéi as no vas; os es for ços ten ta dos para a 
cri a ção de um ór gão ne gro na u fra ga ram sem pre. Ou se in si nue ti mi da men -
te, ou se afir me com ener gia, o pen sa men to do mi nan te no jor na lis mo
todo, do Nor te ao Sul, é a eman ci pa ção. Mas, para fa zer o vá cuo em tor -
no do jor nal e do li vro, e de tudo o que pu des se ama du re cer an tes do
tem po a cons ciên cia abo li ci o nis ta, a es cra vi dão por ins tin to pro ce deu
re pe lin do a es co la, a ins tru ção pú bli ca, e man ten do o país na ig no rân cia
e es cu ri dão, que é o meio em que ela pode pros pe rar. A sen za la e a es -
co la são pó los que se re pe lem.

O que é a edu ca ção na ci o nal num re gi me in te res sa do na ig no -
rân cia de to dos, o se guin te tre cho do no tá vel pa re cer do Sr. Rui Bar bo -
sa, re la tor da Co mis são de Instru ção Pú bli ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, 
o mos tra bem:

A ver da de – e a vos sa Co mis são quer ser mu i to ex plí ci ta 
a seu res pe i to, de sa gra de a quem de sa gra dar – é que o en si no
pú bli co está à orla do li mi te pos sí vel a uma na ção que se pre -
su me li vre e ci vi li za da; é que há de ca dên cia em vez de pro -
gres so; é que so mos um povo de anal fa be tos, e que a mas sa
de les, se de cres ce, é numa pro por ção de ses pe ra da men te len ta; 
é que a ins tru ção aca dê mi ca está in fi ni ta men te lon ge do ní vel
ci en tí fi co des ta ida de; é que a ins tru ção se cun dá ria ofe re ce ao
en si no su pe ri or uma mo ci da de cada vez me nos pre pa ra da
para o re ce ber; é que a ins tru ção po pu lar, na Cor te como nas
pro vín ci as, não pas sa de um de si de ra to.

Aí está o efe i to, sem apa re cer a ca u sa, como em to dos os inú -
me ros ca sos em que os efe i tos da es cra vi dão são apon ta dos en tre nós.
Um la vra dor flu mi nen se, por exem plo, o Sr. Pais Leme, foi em 1876 aos 
Esta dos Uni dos co mis si o na do pelo nos so go verno. Escre veu re la tó ri os
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so bre o que viu e ob ser vou na Amé ri ca do Nor te, pro nun ci ou dis cur sos 
na Assem bléia Pro vin ci al do Rio de Ja ne i ro, que são ain da o re sul ta do
da que la vi a gem, e nun ca lhe ocor reu, nos di fe ren tes pa ra le los que fez
en tre o esta do do Bra sil e o da gran de Re pú bli ca, atri bu ir à es cra vi dão
uma par te se quer do nos so atra so. O mes mo dá-se com toda a li te ra tu ra 
po lí ti ca, li be ral ou re pu bli ca na, em que um fa tor da or dem da es cra vi dão 
fi gu ra como um ór gão ru di men tar e iner te.

Entre as for ças cuja apa ri ção ela im pe diu está a opi nião pú bli -
ca, a cons ciên cia de um des ti no na ci o nal. Não há, com a es cra vi dão,
essa for ça po de ro sa cha ma da opi nião pú bli ca, ao mes mo tem po ala van -
ca e o pon to de apo io das in di vi du a li da des que re pre sen tam o que há de 
mais adi an ta do no país. A es cra vi dão, como é in com pa tí vel com a imi -
gra ção es pon tâ nea, tam bém não con sen te o in flu xo das idéi as no vas.
Inca paz de in ven ção, ela é, igual men te, re fra tá ria ao pro gres so. Não é
des sa opi nião pú bli ca que sus ten tou os ne gre i ros con tra os Andra das,
isto é, da soma dos in te res ses co li ga dos que se tra ta, por que essa é uma
for ça bru ta e in cons ci en te como a do nú me ro por si só. Du zen tos pi ra -
tas va lem tan to quan to um pi ra ta, e não fi ca rão va len do mais se os cer -
ca rem da po pu la ção toda que eles en ri que cem e da que eles de vas tam. A 
opi nião pú bli ca, de que falo, é pro pri a men te a cons ciên cia na ci o nal, es -
cla re ci da, mo ra li za da, ho nes ta, e pa trió ti ca; essa é im pos sí vel com a es -
cra vi dão, e des de que apa re ça, esta tra ta de des truí-la.

É por não ha ver en tre nós essa for ça de trans for ma ção so ci al
que a po lí ti ca é a tris te e de gra dan te luta por or de na dos, que nós pre sen -
ci a mos; ne nhum ho mem vale nada, por que ne nhum é sus ten ta do pelo
país. O pre si den te do Con se lho vive à mer cê da Co roa, de quem de ri va
a sua for ça, e só tem apa rên cia de po der quan do se o jul ga um lu gar-te -
nen te do im pe ra dor e se acre di ta que ele tem no bol so o de cre to de dis -
so lu ção, isto é, o di re i to de ele ger uma câ ma ra de apa ni gua dos seus. Os
mi nis tros vi vem logo aba i xo, à mer cê do pre si den te do Con se lho, e os
de pu ta dos no ter ce i ro pla no, à mer cê dos mi nis tros. O sis te ma re pre sen -
ta ti vo é, as sim, um en xer to de for mas par la men ta res num go ver no pa tri ar -
cal, e se na do res e de pu ta dos só to mam a sé rio o pa pel que lhes cabe
nes sa pa ró dia da de mo cra cia pe las van ta gens que au fe rem. Su pri ma-se o 
sub sí dio, e for cem-nos a não se ser vi rem da sua po si ção para fins pes so a is
e de fa mí lia, e ne nhum ho mem que te nha o que fa zer se pres ta rá a per der
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o seu tem po em tais ski a ma xi ai, em com ba tes com som bras, para to mar
uma com pa ra ção de Cí ce ro.

Mi nis tros, sem apo io na opi nião, que ao se rem des pe di dos
caem no vá cuo; pre si den tes do Con se lho que vi vem, no i te e dia, a pers -
cru tar o pen sa men to eso té ri co do im pe ra dor; uma Câ ma ra côns cia da
sua nu li da de e que só pede to le rân cia; um Se na do, que se re duz a um ser 
pri ta neu; par ti dos que são ape nas so ci e da des co o pe ra ti vas de co lo ca ção
ou de se gu ro con tra a mi sé ria. To das es sas apa rên ci as de um go ver no li -
vre são pre ser va das por or gu lho na ci o nal, como foi a dig ni da de con su -
lar no Impé rio Ro ma no; mas, no fun do, o que te mos é um go ver no de
uma sim pli ci da de pri mi ti va, em que as res pon sa bi li da des se di vi dem ao
in fi ni to, e o po der está con cen tra do nas mãos de um só. Este é o che fe
do esta do. Qu an do al guém pa re ce ter for ça pró pria, au to ri da de efe ti va,
pres tí gio in di vi du al, é por que lhe acon te ce, nes se mo men to, es tar ex pos -
to à luz do tro no: des de que der um pas so, ou à di re i ta ou à es quer da, e
sair da que la rés tia, nin guém mais o di vi sa rá no es cu ro.

Foi a isso que a es cra vi dão, como ca u sa in fa lí vel de cor rup ção 
so ci al, e pelo seu ter rí vel con tá gio, re du ziu a nos sa po lí ti ca. O povo
como que sen te um pra zer cru el em es co lher o pior, isto é, em re ba i -
xar-se a si mes mo, por ter cons ciên cia de que é uma mul ti dão he te ro gê -
nea, sem dis ci pli na a que se su je i te, sem fim que se pro po nha. A mu ni ci -
pa li da de da Cor te, do cen tro da vida atu al da na ção toda, foi sem pre ele i ta 
por esse prin cí pio. Os ca pan gas no in te ri or, e nas ci da des os ca po e i ras, que
tam bém têm a sua flor, fi ze ram até on tem das nos sas ele i ções o ju bi -
leu do cri me. A faca de pon ta e a na va lha, ex ce to quan do a ba i o ne ta
usur pa va es sas fun ções, ti nham sem pre a ma i o ria nas ur nas. Com a ele i ção
di re ta, tudo isso de sa pa re ceu na per tur ba ção do pri me i ro mo men to,
por que hou ve um mi nis tro de von ta de, que dis se as pi rar à hon ra de ser
der ro ta do nas ele i ções. O Sr. Sa ra i va, po rém, já foi ca no ni za do pela sua
ab ne ga ção; já ti ve mos bas tan tes mi nis tros-már ti res para for mar o ha gi o -
ló gio da re for ma, e fi cou pro va do que nem mes mo é pre ci so a can di da -
tu ra ofi ci al para ele ger câ ma ras go ver nis tas. A má qui na ele i to ral é au to -
má ti ca, e, por mais que mu dem a lei, o re sul ta do há de ser o mes mo. O
ca po e i ra co nhe ce o seu va lor, sabe que não pas sam tão de pres sa como se
acre di ta os dias de Cló dio, e em bre ve a ele i ção di re ta será o que foi a
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in di re ta: a mes ma or gia de sen fre a da a que ne nhum ho mem de cen te de -
ve rá, se quer, as sis tir.

Au tô no mo, só há um po der en tre nós, o po der ir res pon sá vel;
só esse tem cer te za do dia se guin te; só esse re pre sen ta a per ma nên cia da 
tra di ção na ci o nal. Os mi nis tros não são mais que as en car na ções se cun -
dá ri as, e às ve zes gro tes cas, des sa en ti da de su pe ri or. Olhan do em tor no
de si, o im pe ra dor não en con tra uma só in di vi du a li da de que li mi te a sua, 
uma von ta de in di vi du al ou co le ti va, a que ele se deva su je i tar: nes se sen -
ti do ele é ab so lu to como o czar e o sul tão, ain da que se veja no cen tro
de um go ver no mo der no e pro vi do de to dos os ór gãos su pe ri o res,
como o par la men to, que não tem a Rús sia nem a Tur quia, a su pre ma cia
par la men tar, que não tem a Ale ma nha, a li ber da de ab so lu ta da im pren sa, 
que mu i to pou cos pa í ses co nhe cem. Quer isso di zer, em vez de so be ra -
no ab so lu to, o im pe ra dor deve an tes ser cha ma do o pri me i ro-mi nis tro
per ma nen te do Bra sil. Ele não com pa re ce pe ran te as Câ ma ras, de i xa
gran de la ti tu de, so bre tu do em ma té ria de fi nan ças e le gis la ção, ao ga bi -
ne te; mas nem um só dia per de de vis ta a mar cha da ad mi nis tra ção, nem 
de i xa de ser o ár bi tro dos seus mi nis tros.

Esse cha ma do go ver no pes so al é ex pli ca do pela te o ria ab sur da
de que o im pe ra dor cor rom peu um povo in te i ro; des mo ra li zou por
meio de ten ta ções su pre mas, à moda de Sa ta nás, a ho nes ti da de dos nos -
sos po lí ti cos; des vir tu ou, in ten ci o nal men te, par ti dos que nun ca ti ve ram
idéi as e prin cí pi os, se não como ca pi tal de ex plo ra ção. A ver da de é que
esse go ver no é o re sul ta do, ime di a to, da prá ti ca da es cra vi dão pelo país.
Um povo que se ha bi tua a ela não dá va lor à li ber da de, nem apren de a
go ver nar-se a si mes mo. Daí a ab di ca ção ge ral das fun ções cí vi cas, o
in di fe ren tis mo po lí ti co, o de sa mor pelo exer cí cio obs cu ro e anô ni mo da 
res pon sa bi li da de pes so al, sem a qual ne nhum povo é li vre, por que um
povo li vre é so men te um agre ga do de uni da des li vres: ca u sas que de ram
em re sul ta do a su pre ma cia do ele men to per ma nen te e per pé tuo, isto é, a 
Mo nar quia. O im pe ra dor não tem cul pa, ex ce to, tal vez, por não ter re a -
gi do con tra essa ab di ca ção na ci o nal, de ser tão po de ro so como é, tão
po de ro so que ne nhu ma de le ga ção da sua au to ri da de, atu al men te, con se -
gui ria cri ar no país uma for ça ma i or que a Co roa.

Mas, por isso mes mo, Dom Pe dro II será jul ga do pela His tó ria
como o prin ci pal res pon sá vel pelo seu lon go re i na do; ten do sido o seu
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pró prio va li do du ran te qua ren ta e três anos, ele nun ca ad mi tiu pre si den -
tes do Con se lho su pe ri o res à sua in fluên cia e, de fato, nun ca de i xou o
leme (com re la ção a cer tos ho mens que ocu pa ram aque la po si ção, foi
tal vez me lhor para eles mes mos e para o país, o se rem ob je tos des se li be -
rum veto). Não é as sim, como so be ra no cons ti tu ci o nal, que o fu tu ro há
de con si de rar o im pe ra dor, mas como es ta dis ta; ele é um Luís Fi li pe, e
não uma ra i nha Vi tó ria – e ao es ta dis ta hão de ser to ma das es tre i tas
con tas da exis tên cia da es cra vi dão, ile gal e cri mi no sa, de po is de um re i -
na do de qua se meio sé cu lo. O Bra sil des pen deu mais de se is cen tos mil
con tos em uma guer ra po li ti ca men te de sas tro sa, e só tem des pen di do,
até hoje, nove mil con tos em eman ci par os seus es cra vos: tem um or ça -
men to seis ve zes ape nas me nor do que a Ingla ter ra, e des se or ça men to
me nos de um por cen to é em pre ga do em pro mo ver a eman ci pa ção.

Qu al quer, po rém, que seja, quan to à es cra vi dão, a res pon sa bi -
li da de pes so al do im pe ra dor, não há dú vi da que a soma de po der que foi 
acres cen do à sua prer ro ga ti va foi uma alu vião de vi da àque la ca u sa pe re -
ne. No meio da dis per são das ener gi as in di vi du a is e das ri va li da des dos
que po di am ser vir à pá tria, le van ta-se, do mi nan do as ten das dos agi o tas
po lí ti cos e os ou tros dos gla di a do res ele i to ra is, que cer cam o nos so
Forum, a es tá tua do im pe ra dor, sím bo lo do úni co po der na ci o nal in de -
pen den te e for te.

Mas em toda essa dis so lu ção so ci al, na qual im pe ra o mais
ávi do ma te ri a lis mo, e os ho mens de bem e pa tri o tas es tão des cren tes de
tudo e de to dos, quem não vê a for ma co los sal da raça mal di ta, sa cu din -
do os fer ros dos seus pul sos, es pa lhan do so bre o país as go tas do seu
san gue? Essa é a vin gan ça da raça ne gra. Não im por ta que tan tos dos
seus fi lhos es pú ri os te nham exer ci do so bre ir mãos o mes mo jugo, e se
te nham as so ci a do como cúm pli ces aos des ti nos da ins ti tu i ção ho mi ci da, 
a es cra vi dão na Amé ri ca é sem pre o cri me da raça bran ca, ele men to pre -
do mi nan te da ci vi li za ção na ci o nal, e esse mi se rá vel es ta do, a que se vê
re du zi da a so ci e da de bra si le i ra, não é se não o cor te jo da Nê me sis afri ca -
na que vi si ta, por fim, o tú mu lo de tan tas ge ra ções.
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XVI
Ne ces si da de da abo li ção

– Pe ri go da de mo ra

“Se os seus [do Bra sil] do tes mo ra is e in te lec tu a is cres ce rem
em har mo nia com a sua ad mi rá vel be le za e ri que za na tu ral, o mun do 
não terá vis to uma ter ra mais bela. Atu al men te há di ver sos obs tá cu los
a este pro gres so; obs tá cu los que atu am como uma do en ça mo ral
so bre o seu povo. A es cra vi dão ain da exis te no meio dele.”

Agas siz

MAS – DIR-SE-Á – se a es cra vi dão é como
aca ba mos de ver uma in fluên cia que afe ta to das as clas ses; o
mol de em que se está fun din do, há sé cu los, a po pu la ção toda:
em pri me i ro lu gar, que for ça exis te fora dela que pos sa des -
truí-la tão de pres sa como que re is sem, ao mes mo tem po, dis -
sol ver a so ci e da de que é, se gun do vi mos, um com pos to de ele -
men tos he te ro gê ne os do qual ela é a afi ni da de quí mi ca? Em se -
gun do lu gar, tra tan do-se de um in te res se de ta ma nha im por -
tân cia, de que de pen dem tão avul ta do nú me ro de pes so as e a
pro du ção na ci o nal – a qual sus ten ta a fá bri ca e o es ta be le ci -
men to do es ta do, por mais ar ti fi ci a is que pro ve is se rem as suas
pro por ções atu a is – e quan do não con tes ta is, nem po de is con -
tes tar, que a es cra vi dão es te ja con de na da a de sa pa re cer num



pe río do que pelo pro gres so mo ral con tí nuo do país nun ca po de -
rá ex ce der de vin te anos; por que não es pe ra is que o fim de
uma ins ti tu i ção, que já du rou em vos so país mais de tre zen tos
anos, se con su ma na tu ral men te, sem sa cri fí cio da for tu na pú -
bli ca nem das for tu nas pri va das, sem an ta go nis mo de ra ças ou
clas ses, sem uma só das ru í nas que em ou tros pa í ses acom pa -
nha ram a eman ci pa ção for ça da dos es cra vos?

De i xo para o se guin te ca pí tu lo a res pos ta à pri me i ra ques tão.
Aí mos tra rei que, ape sar de toda a in fluên cia re tar da ti va da es cra vi dão,
há den tro do país for ças mo ra is ca pa zes de su pri mi-las como pos se de
ho mens, as sim como não há, por en quan to, – e a pri me i ra ne ces si da de
do país é criá-las – for ças ca pa zes de eli mi ná-la como prin ci pal ele men to 
da nos sa cons ti tu i ção. Nes te ca pí tu lo, res pon do tão-so men te à ob je ção,
po li ti ca men te fa lan do for mi dá vel, de im pa ciên cia, de ce gue i ra para os
in te res ses da clas se dos pro pri e tá ri os de es cra vos, tão bra si le i ros, pelo
me nos, como es tes, para as di fi cul da des eco nô mi cas de um pro ble ma –
a sa ber, se a es cra vi dão deve con ti nu ar in de fi ni da men te – que, no pon to 
de vis ta hu ma ni tá rio ou pa trió ti co, o Bra sil todo já re sol veu pela mais
so le ne e con ven ci da afir ma ti va.

Essas im pug na ções têm tan to mais peso, para mim, quan to
– e por todo este li vro se terá vis to – eu não acre di to que a es cra vi -
dão de i xe de atu ar, como até hoje, so bre o nos so país quan do os es -
cra vos fo rem to dos eman ci pa dos. A lis ta de subs cri ção, que re sul ta
na soma ne ces sá ria para a al for ria de um es cra vo, dá um ci da dão mais
ao rol dos bra si le i ros; mas é pre ci so mu i to mais do que as es mo las
dos com pas si vos, ou a ge ne ro si da de do se nhor, para fa zer des se novo 
ci da dão uma uni da de, dig na de con cor rer, ain da mes mo in fi ni te si mal -
men te, para a for ma ção de uma na ci o na li da de ame ri ca na. Da mes ma
for ma com o se nhor. Ele pode al for ri ar os seus es cra vos, com sa cri fí -
cio dos seus in te res ses ma te ri a is, ain da que sem pre em be ne fí cio da
edu ca ção dos seus fi lhos, que bran do as sim o úl ti mo vín cu lo apa ren -
te, ou de que te nha cons ciên cia, das re la ções em que se acha va para
com a es cra vi dão; mas, so men te por isso, o es pí ri to des ta não de i xa rá 
de in ca pa ci tá-lo para ci da dão de um país li vre, e para exer cer as vir tu -
des que tor nam as na ções mais po de ro sas pela li ber da de in di vi du al
do que pelo des po tis mo.
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Em um e ou tro caso, é pre ci so mais do que a ces sa ção do so -
fri men to, ou da in fli ção do ca ti ve i ro, para con ver ter o es cra vo e o se -
nhor em ho mens ani ma dos do es pí ri to de to le rân cia, de ade são aos
prin cí pi os de jus ti ça, quan do mes mo se jam con tra nós, de pro gres so e
de su bor di na ção in di vi du al aos in te res ses da pá tria, sem os qua is ne nhu -
ma so ci e da de na ci o nal exis te se não no grau de mo lus co, isto é, sem vér -
te bras nem in di vi du a li za ção.

Os que olham para os três sé cu los e meio de es cra vi dão que
te mos no pas sa do e me dem o lar go pe río do ne ces sá rio para apa gar-lhe
os úl ti mos ves tí gi os, não con si de ram, pelo me nos à pri me i ra vis ta, de
cum pri men to in to le rá vel o es pa ço de vin te ou trin ta anos que ain da lhe
res te de usu fru to. Abstra in do da sor te in di vi du al dos es cra vos e ten do
em vis ta tão-so men te o in te res se ge ral da co mu nhão – não se deve, com 
efe i to, exi gir que aten da mos ao in te res se par ti cu lar dos pro pri e tá ri os,
que são uma clas se so ci al mu i to me nos nu me ro sa do que os es cra vos,
mais do que ao in te res se dos es cra vos so ma do com o in te res se da na ção 
toda – não será o pra zo de vin te anos cur to bas tan te para que não pro -
cu re mos ain da abre viá-lo mais, com pro me ten do o que de ou tra for ma
se sal va ria?

“Vós di ze is que sois po lí ti cos – acres cen ta rei com ple tan do o
ar gu men to sé rio e re fle ti do de ho mens tão ini mi gos como eu da es cra vi -
dão, mas que se re cu sam a des mo ro ná-la de uma só vez, su pon do que
esse, a não ser o pa pel de um Eros tra to, se ria o de um San são in cons ci -
en te – di ze is que não en ca ra is a es cra vi dão prin ci pal men te do pon to de
vis ta do es cra vo, ain da que te nha is fe i to ca u sa co mum com ele para
me lhor mo ver des a ge ne ro si da de do país; mas, sim do pon to de vis ta
na ci o nal, con si de ran do que a pá tria deve pro te ção igual a to dos os seus
fi lhos e não pode en je i tar ne nhum. Pois bem, como ho mens po lí ti cos,
que en tre ga is a vos sa de fe sa ao fu tu ro, e es ta is pron tos a pro var que não 
que re is des tru ir ou em pe cer o pro gres so do país, nem de sor ga ni zar o
tra ba lho, ain da mes mo por sen ti men tos de jus ti ça e hu ma ni da de, não
vos pa re ce que cum pri re is me lhor o vos so de ver para com os es cra vos,
para com os se nho res – os qua is têm pelo me nos di re i to à vos sa in dul -
gên cia pe las re la ções que o pró prio abo li ci o nis mo, de uma for ma ou
ou tra, pela he re di ta ri e da de na ci o nal co mum, tem com a es cra vi dão, – e
fi nal men te para com a na ção toda, se em vez de pro por des me di das
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le gis la ti vas que ir ri tam os se nho res e que não se rão ado ta das, es tes não
que ren do; em vez de que rer des pro te ger os es cra vos pela jus ti ça pú bli ca
e ar ran cá-los do po der dos seus do nos; co me çás se is por ve ri fi car até
onde e de que for ma es tes, pelo me nos na sua por ção sen sa ta e, po li ti ca -
men te fa lan do, pen san te, es tão dis pos tos a con cor rer para a obra que
hoje é con fes sa da men te na ci o nal – da eman ci pa ção? Não se ríe is mais
po lí ti cos, opor tu nis tas, e prá ti cos, e, por tan to mu i to mais úte is aos pró -
pri os es cra vos, se em vez de vos inu ti li zar des como pro pa gan dis tas e
agi ta do res, cor ren do o ris co de des per tar, o que não que re is por cer to,
en tre es cra vos e se nho res, en tre se nho res e abo li ci o nis tas, sen ti men tos
con trá ri os à har mo nia das di ver sas clas ses – que mes mo na es cra vi dão é 
um dos tí tu los de hon ra do nos so país – vos as so ciás se is, como bra si le i -
ros, à obra pa cí fi ca da li qui da ção des se re gi me?”

Cada uma des sas ob ser va ções, e mu i tas ou tras se me lhan tes, eu
as dis cu ti se ri a men te co mi go mes mo, an tes de que i mar os meus na vi os, e
che guei, de boa-fé e con tra mim pró prio, à con vic ção de que de i xar à es -
cra vi dão o pra zo de vida que ela tem pela lei de 28 de se tem bro, se ria
aban do nar o Bra sil todo à con tin gên cia das mais ter rí ve is ca tás tro fes; e
por ou tro lado, de que nada se ha via de con se guir para li mi tar de modo
sen sí vel aque le pra zo se não pela agi ta ção abo li ci o nis ta, isto é, pro cu ran -
do-se con cen trar a aten ção do país no que tem de hor rí vel, in jus to e fa tal
ao seu de sen vol vi men to, uma ins ti tu i ção com a qual ele se fa mi li a ri zou e
con fun diu, a pon to de não po der mais vê-la ob je ti va men te.

Há três anos que o país está sen do agi ta do, como nun ca ha via 
sido an tes, em nome da abo li ção, e os re sul ta dos des sa pro pa gan da ati va 
e pa trió ti ca têm sido tais que hoje nin guém mais dá à es cra va tu ra a du ra -
ção que ela pro me tia ter quan do, em 1878, Sr. Si nim bu re u niu o Con -
gres so Agrí co la, essa Arca de Noé em que de via sal var-se a “gran de pro -
pri e da de”.

Pela lei de 28 de se tem bro de 1871, a es cra vi dão tem por li mi -
te a vida do es cra vo nas ci do na vés pe ra da lei. Mas es sas águas mes mas
não es tão ain da es tag na das, por que a fon te do nas ci men to não foi cor ta -
da, e to dos os anos as mu lhe res es cra vas dão mi lha res de es cra vos por vin te 
e um anos aos seus se nho res. Por uma fic ção de di re i to, eles nas cem li vres, 
mas, de fato, va lem por lei aos oito anos de ida de 600$, cada um. A es cra va
nas ci da a 27 de se tem bro de 1871 pode ser mãe em 1911 de um des ses
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in gê nu os, que as sim fi ca ria em ca ti ve i ro pro vi só rio até 1932. Essa é a lei, 
e o pe río do de es cra vi dão que ela ain da per mi te.

O ilus tre ho mem de es ta do que a fez vo tar, se hoje fos se vivo, 
se ria o pri me i ro a re co nhe cer que esse ho ri zon te de meio sé cu lo aber to
ain da à pro pri e da de es cra va é um ab sur do, e nun ca foi o pen sa men to ín -
ti mo do le gis la dor. O vis con de do Rio Bran co, an tes de mor rer, ha via já
re co lhi do como sua re com pen sa a me lhor par te do re co nhe ci men to dos 
es cra vos: a gra ti dão das mães. Esse é um hino à sua me mó ria que a pos -
te ri da de na ci o nal há de ou vir, des pren den do-se como uma nota su a ve e
lím pi da do de lí rio de lá gri mas e so lu ços do vas to coro trá gi co. Mas, por
isso mes mo que o vis con de do Rio Bran co foi o au tor da que la lei, ele
se ria o pri me i ro a re co nhe cer que, pela des lo ca ção de for ças so ci a is pro -
du zi da há tre ze anos e pela ve lo ci da de ul ti ma men te ad qui ri da, de po is do 
tor por de um de cê nio, pela idéia abo li ci o nis ta, a lei de 1871 já de ve rá ser 
ob so le ta. O que nós fi ze mos em 1871 foi o que a Espa nha fez em 1870; 
a nos sa lei Rio Bran co de 28 de se tem bro da que le ano é a lei Mo ret es -
pa nho la de 4 de ju lho des te úl ti mo; mas, de po is dis so a Espa nha já teve
ou tra lei – a de 13 de fe ve re i ro de 1880 – que abo liu a es cra vi dão, des de
logo no mi nal men te, con ver ten do os es cra vos em pa tro ci na dos, mas de
fato de po is de oito anos de cor ri dos, ao pas so que nós es ta mos ain da na
pri me i ra lei.

Pela ação do nos so atu al di re i to, o que a es cra va tu ra per de por 
um lado ad qui re por ou tro. Nin guém tem a lou cu ra de su por que o Bra -
sil pos sa guar dar a es cra vi dão por mais vin te anos, qual quer que seja a
lei; por tan to o se rem os in gê nu os es cra vos por vin te e um anos, e não
por toda a vida, não al te ra o pro ble ma que te mos di an te de nós: a ne ces -
si da de de res ga tar do ca ti ve i ro um mi lhão e meio de pes so as.

Co men tan do, este ano, a re du ção pela mor ta li da de e pela
al for ria da po pu la ção es cra va des de 1873, es cre ve o Jor nal do Co mér cio:

Dado que na que la data ha jam sido ma tri cu la dos em
todo o Impé rio 500.000 es cra vos, al ga ris mo mu i to pre su mí -
vel, é lí ci to es ti mar que a po pu la ção es cra va do Bra sil as sim
como di mi nu iu de uma sex ta par te no Rio de Ja ne i ro, haja
di mi nu í do no res to do Impé rio em pro por ção pelo me nos
igual, don de a exis tên cia pre su mí vel de 1.250.000 es cra vos. 
Este nú me ro pode en tre tan to des cer por es ti ma ti va a
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1.200.000 es cra vos, aten tas às ca u sas que têm atu a do em
vá ri os pon tos do Impé rio para ma i or pro por ci o na li da de nas
al for ri as.

A es ses é pre ci so so mar os in gê nu os, cujo nú me ro ex ce de de
250 mil. Admi tin do-se que des se mi lhão e meio de pes so as, que hoje
exis tem, su je i tas à ser vi dão, ses sen ta mil sa i am dela anu al men te, isto é, o 
do bro da mé dia do de cê nio, a es cra vi dão terá de sa pa re ci do, com um
gran de re ma nes cen te de in gê nu os, é cer to, a li qui dar, em vin te e cin co
anos, isto é em 1908. Admi to mes mo que a es cra vi dão de sa pa re ça dora
em di an te à ra zão de 75 mil pes so as por ano, ou cin co por cen to da
mas sa to tal, isto é, com uma ve lo ci da de duas ve zes e meia ma i or do que
a atu al. Por este cál cu lo a ins ti tu i ção ter-se-á li qui da do em 1903, ou den -
tro de vin te anos. Esse cál cu lo é oti mis ta, e fe i to sem con tar com a lei,
mas por hon ra dos bons im pul sos na ci o na is eu o ace i to como exa to.

“Por que não es pe ra is es ses vin te anos?”, é a per gun ta que
nos fa zem.1

Este li vro todo é uma res pos ta àque la per gun ta. Vin te anos
mais de es cra vi dão, é a mor te do país. Esse pe río do é com efe i to cur to
na his tó ria na ci o nal, como por sua vez a his tó ria na ci o nal é um mo men -
to na vida da hu ma ni da de, e esta um ins tan te na da Ter ra, e as sim por
di an te: mas, vin te anos de es cra vi dão quer di zer a ru í na de duas ge ra -
ções mais: a que há pou co en trou na vida ci vil, e a que for edu ca da por
essa. Isto é o adi a men to por meio sé cu lo da cons ciên cia li vre do país.

Vin te anos de es cra vi dão quer di zer o Bra sil ce le bran do, em
1892, o quar to cen te ná rio do des co bri men to da Amé ri ca, com a sua
ban de i ra co ber ta de cre pe! A ser as sim, toda a atu al mo ci da de es ta ria
con de na da a vi ver com a es cra vi dão, a ser vi-la du ran te a me lhor par te da 
vida, a man ter um exér ci to e uma ma gis tra tu ra para tor ná-la obri ga tó ria, 
e, pior tal vez do que isso, a ver as cri an ças, que hão de to mar os seus lu -
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ga res den tro de vin te anos, edu ca das na mes ma es co la que ela. Ma xi ma
de be tur pu e ro re ve ren tia  é um prin cí pio de que a es cra vi dão es car ne ce ria
ven do-o apli ca do a sim ples cri as, mas ele deve ter al gu ma in fluên cia apli -
ca da aos pró pri os fi lhos do se nhor.2

Vin te anos de es cra vi dão, por ou tro lado, quer di zer du ran te
todo esse tem po o nome do Bra sil in qui na do, uni do com o da Tur quia,
ar ras ta do pela lama da Eu ro pa e da Amé ri ca, ob je to de ir ri são na Ásia
de tra di ções ime mo ri a is, e na Oce a nia, três sé cu los mais jo vem do que
nós. Como há de uma na ção, as sim ata da ao pe lou ri nho do mun do, dar
ao seu exér ci to e à sua ma ri nha, que ama nhã po dem tal vez ser em pre ga -
dos em do mi nar uma in sur re i ção de es cra vos, vir tu des vi ris e mi li ta res,
ins pi rar-lhes o res pe i to da pá tria? Como pode ela, igual men te, com pe tir,
ao fim des se pra zo de ener va ção com as na ções me no res que es tão cres -
cen do ao seu lado, a Re pú bli ca Argen ti na à ra zão de qua ren ta mil imi -
gran tes es pon tâ ne os e tra ba lha do res por ano, e o Chi le ho mo ge ne a men -
te pelo tra ba lho li vre, com todo o seu or ga nis mo sa dio e for te? Man ter,
por esse pe río do todo, a es cra vi dão como ins ti tu i ção na ci o nal equi va le a 
dar mais vin te anos para que exer ça toda a sua in fluên cia mor tal à cren -
ça de que o Bra sil pre ci sa da es cra vi dão para exis tir: isso, quan do o Nor -
te, que era con si de ra do a par te do ter ri tó rio que não po de ria dis pen sar o 
bra ço es cra vo, está vi ven do sem ele, e a es cra vi dão flo res ce ape nas em
São Pa u lo que pode pelo seu cli ma atra ir o co lo no eu ro peu, e com o seu 
ca pi tal pa gar o sa lá rio do tra ba lho que em pre gue, na ci o nal ou es tran ge i ro.

Estu de-se a ação so bre o ca rá ter e a ín do le do povo de uma
lei do al can ce e da ge ne ra li da de da es cra vi dão; veja-se o que é o esta do
en tre nós, po der co le ti vo que re pre sen ta ape nas os in te res ses de uma
pe que na mi no ria e, por isso, en vol ve-se e in ter vém em tudo o que é da
es fe ra in di vi du al, como a pro te ção à in dús tria, o em pre go da re ser va
par ti cu lar, e por ou tro lado, abs tém-se de tudo o que é da sua es fe ra,
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como a pro te ção à vida e se gu ran ça in di vi du al, a ga ran tia da li ber da de
dos con tra tos: por fim, pro lon gue-se pela ima gi na ção por um tão lon go
pra zo a si tu a ção atu al das ins ti tu i ções mi na das pela anar quia e ape nas
sus ten ta das pelo ser vi lis mo, com que a es cra vi dão subs ti tui, ao li qui -
dar-se res pec ti va men te, o es pí ri to de li ber da de e o de or dem, e diga o
bra si le i ro que ama a sua pá tria se po de mos con ti nu ar por mais vin te
anos com esse re gi me cor rup tor e dis sol ven te.

Se es pe rar vin te anos qui ses se di zer pre pa rar a tran si ção por
meio da edu ca ção do es cra vo; de sen vol ver o es pí ri to de co o pe ra ção;
pro mo ver in dús tri as; me lho rar a sor te dos ser vos da gle ba; re par tir com
eles a ter ra que cul ti vam na for ma des se no bre tes ta men to da con des sa
do Rio Novo; sus pen der a ven da e a com pra de ho mens; abo lir os cas ti -
gos cor po ra is e a per se gui ção pri va da; fa zer nas cer a fa mí lia, res pe i ta da,
ape sar da sua con di ção, hon ra da em sua po bre za; im por tar co lo nos
eu ro pe us: o adi a men to se ria por cer to um pro gres so; mas, tudo isso é
in com pa tí vel com a es cra vi dão no seu de clí nio, na sua ban car ro ta, por -
que tudo isso sig ni fi ca ria au men to de des pe sa, e ela só as pi ra a re du zir o
cus to das má qui nas hu ma nas de que se ser ve e a do brar-lhes o tra ba lho.

Dar dez, quin ze, vin te anos ao agri cul tor para pre pa rar-se
para o tra ba lho li vre, isto é, con de ná-lo à pre vi são com tan ta an te ce dên -
cia, en car re gá-lo de ela bo rar uma mu dan ça, é des co nhe cer a ten dên cia
na ci o nal de de i xar para o dia se guin te o que se deve fa zer na vés pe ra.
Não é pro lon gan do os dias da es cra vi dão que se há de mo di fi car essa
aver são à pre vi dên cia; mas sim des tru in do-a, isto é, cri an do a ne ces si da -
de, que é o ver da de i ro mol de do ca rá ter.

Tudo o mais re duz-se a sa cri fi car um mi lhão e meio de pes so as 
ao in te res se pri va do dos seus pro pri e tá ri os, in te res se que vi mos ser
mo ral men te e fi si ca men te ho mi ci da, por ma i or que seja a in cons ciên cia
des ses dois pre di ca dos, por par te de quem o ex plo ra. Em ou tras pa la -
vras, para que al guns mi lha res de in di ví du os não fi quem ar ru i na dos,
para que essa ru í na não se con su ma, eles pre ci sam, não so men te de tra -
ba lho, cer to e per ma nen te, que o sa lá rio lhes pode achar, mas tam bém
de que a sua pro pri e da de hu ma na con ti nue a ser per mu tá vel, isto é, a ter 
va lor na car te i ra dos ban cos e des con to nas pra ças do co mér cio. Um
mi lhão e meio de pes so as têm que ser ofe re ci das ao Mi no ta u ro da es cra -
vi dão, e nós te mos que ali men tá-lo du ran te vin te anos mais, com o san -
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gue das nos sas no vas ge ra ções. Pior ain da do que isso, dez mi lhões de
bra si le i ros, que, nes se de cur so de tem po, tal vez che guem a ser qua tor ze,
con ti nu a rão a su por tar os pre ju í zos efe ti vos e os lu cros ces san tes que a
es cra vi dão lhes im põe, e ví ti mas do mes mo es pí ri to re tar da tá rio que im -
pe de o de sen vol vi men to do país, a ele va ção das di ver sas clas ses, e con -
ser va a po pu la ção li vre do in te ri or em an dra jos, e, mais tris te do que
isso, in di fe ren te à sua pró pria con di ção mo ral e so ci al. Que in te res se ou
com pa i xão po dem ins pi rar ao mun do dez mi lhões de ho mens que con -
fes sam que, em fal tan do-lhes o tra ba lho for ça do e gra tu i to de pou cas
cen te nas de mi lha res de es cra vos agrí co las, en tre eles ve lhos, mu lhe res e
cri an ças, se de i xa rão mor rer de fome no mais belo, rico e fér til ter ri tó rio 
que até hoje na ção al gu ma pos su iu? Essa mes ma ato nia do ins tin to da
con ser va ção pes so al e da ener gia que ele de man da, não es ta rá mos tran -
do a im pe ri o sa ne ces si da de de abo lir a es cra vi dão sem per da de um
mo men to?
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XVII
Re ce i os e con se qüên ci as

– Con clu são

“A his tó ria do mun do, e es pe ci al men te a dos es ta dos des ta
União, mos tra do modo o mais con clu den te que a pros pe ri da de pú -
bli ca está sem pre em uma pro por ção qua se ma te má ti ca para o grau
de li ber da de de que go zam to dos os ha bi tan tes do es ta do.”

The Whe e ling Intel li gen cer, pa rá gra fo ci ta do por Olmste ad
 – A Jour ney in the Back Country.

ADMITIDA A URGÊNCIA da abo li ção para to dos os
que não se con ten tam com o ide al de Java da Amé ri ca so nha do para o
Bra sil, e pro va da a ne ces si da de des sa ope ra ção, tan to quan to pode pro -
var-se em ci rur gia a ne ces si da de de am pu tar a ex tre mi da de gan gre na da
para sal var o cor po, de ve mos con si de rar os re ce i os e as pre di ções dos
ad ver sá ri os da re for ma.

Em pri me i ro lu gar, po rém, é pre ci so exa mi nar se há no país
for ças ca pa zes de lu tar com a es cra vi dão e de ven cê-la. Ve mos como ela
pos sui o solo e por esse meio tem ao seu ser vi ço a po pu la ção do in te ri or,
que se com põe de mo ra do res pro le tá ri os, to le ra dos em ter ras alhe i as;



sa be mos que ela está se nho ra do ca pi tal dis po ní vel, tem à sua mer cê o
co mér cio das ci da des, do seu lado a pro pri e da de toda do país, e, por
fim, às suas or dens uma cli en te la for mi dá vel de to das as pro fis sões, ad -
vo ga dos, mé di cos, en ge nhe i ros, clé ri gos, pro fes so res, em pre ga dos pú bli -
cos; além dis to, a ma i or par te das for ças so ci a is cons ti tu í das, e se gu ra -
men te, des sas to das as que são re sis ten tes e li vres, sus ten tam-na quan to
po dem.

Por ou tro lado, é sa bi do que a es cra vi dão, as sim de fen di da,
com esse gran de exér ci to alis ta do sob a sua ban de i ra, não está dis pos ta a 
ca pi tu lar; não está mes mo si ti a da, se não por for ças mo ra is, isto é, por
for ças que, para atu a rem, pre ci sam ter um pon to de apo io den tro dela
mes ma, em sua pró pria cons ciên cia. Pelo con trá rio, é cer to que a es cra -
vi dão se opo rá, com a ma i or te na ci da de – e re sol vi da a não per der um
pal mo de ter re no por lei – a qual quer ten ta ti va do esta do para be ne fi ci ar
os es cra vos.

Pa la vras va gas, pro mes sas men ti ro sas, de cla ra ções ino fen si vas, 
tudo isso ela ad mi te: des de, po rém, que se tra te de fa zer uma lei de pe -
que no ou gran de al can ce di re to para aque les, o cha cal há de mos trar as
pre sas a quem pe ne trar no seu os sá rio.

Infe liz men te para a es cra vi dão, ao ener var o país todo, ela
ener vou-se tam bém; ao cor rom per, cor rom peu-se. Esse exér ci to é uma
mul ti dão in dis ci pli na da, he te ro gê nea, an si o sa por vol tar-lhe as cos tas;
essa cli en te la tem ver go nha de vi ver das suas mi ga lhas, ou de de pen der
do seu fa vor; a po pu la ção que vive nô ma de em ter ras de ou trem, no dia
em que se lhe abra uma pers pec ti va de pos su ir le gi ti ma men te a ter ra, em 
que se lhe con sen te vi ver como pá ri as, aban do na rá a sua pre sen te con di -
ção de ser vos; quan to às di ver sas for ças so ci a is, o ser vi lis mo as tor nou
tão fra cas, tí mi das e ir re so lu tas, que elas se rão as pri me i ras a apla u dir
qual quer re no va ção que as des trua, para re cons truí-las com ou tros ele -
men tos. Se nho ra de tudo e de to dos, a es cra vi dão não po de ria le van tar,
em par te al gu ma do país, um ban do de guer ri lhas que um ba ta lhão de li -
nha não bas tas se para dis per sar. Ha bi tu a da ao chi co te, ela não pen sa em 
ser vir-se da es pin gar da, e, as sim como está re sol vi da a em pre gar to dos
os seus me i os de 1871 – os Clu bes da La vou ra, as car tas anô ni mas, a di -
fa ma ção pela im pren sa, os in sul tos no Par la men to, as per se gui ções in di -
vi du a is, – que dão a me di da da sua ener gia po ten ci al, está tam bém de ci -
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di da, de an te mão, a re sig nar-se à der ro ta. O que há de mais cer to, em se -
me lhan te cam pa nha, é que dez anos de po is, como acon te ceu com a de
1871, os que nela to ma rem par te con tra a li ber da de hão de ter ver go nha 
da dis tin ção que ad qui ri ram, e se hão de pôr a men di gar o voto da que les 
a quem qui se ram fa zer o ma i or mal que um ho mem pode in fli gir a
ou tro: o de afun dá-lo na es cra vi dão, a ele ou aos seus fi lhos, quan do um 
bra ço ge ne ro so luta para sal vá-los.

Por tudo isso, o po der da es cra vi dão, como ela pró pria, é uma 
som bra. Ela, po rém, con se guiu pro du zir ou tra som bra, mais for te, re -
sul ta do, como vi mos, da ab di ca ção ge ral da fun ção cí vi ca por par te do
nos so povo: o go ver no. O que seja essa for ça, não se o pode me lhor de -
fi nir do que o fez, na fra se já uma vez ci ta da, o elo qüen te ho mem de es -
ta do que me diu pes so al men te com o seu olhar de águia o vas to ho ri zon -
te des se pico – “o Po der é o Po der”. Isso diz tudo. Do alto des sa fan tas -
ma go ria co los sal, des sa eva po ra ção da fra que za e do en tor pe ci men to do 
país, des sa mi ra gem da pró pria es cra vi dão, no de ser to que ela cri ou, a
casa da fa zen da vale tan to quan to a sen za la do es cra vo. Sem dú vi da
al gu ma, o Par la men to, no novo re gi me ele i to ral, está im pon do a von ta de 
dos seus pe que nos cor ri lhos, so bre os qua is a la vou ra exer ce a ma i or
co a ção: mas, ain da as sim, o go ver no pa i ra aci ma das Câ ma ras, e, quan do 
seja pre ci so re pe tir o fe nô me no de 1871, as Câ ma ras hão de se su je i tar,
como en tão fi ze ram.

Essa é a for ça ca paz de des tru ir a es cra vi dão, da qual aliás
di ma na, ain da que, tal vez, ve nham a mor rer jun tas. Essa for ça, nes te
mo men to, está avas sa la da pelo po der ter ri to ri al, mas to dos vêem que
um dia en tra rá em luta com ele, e que a luta será de ses pe ra da, quer este
peça a abo li ção ime di a ta, quer peça me di das in di re tas, quer que i ra su pri -
mir a es cra vi dão de um jato ou, so men te, fe char o mer ca do de es cra vos.

A opi nião pú bli ca, tal qual se está for man do, tem in fluên cia e
ação so bre o go ver no. Ele re pre sen ta o país pe ran te o mun do, con cen tra 
em suas mãos a di re ção de um vas to todo po lí ti co, que es ta ria pron to
para re ce ber sem aba lo a no tí cia da eman ci pa ção, se não fos sem os dis -
tri tos de café nas pro vín ci as de São Pa u lo, Mi nas e Rio de Ja ne i ro, e as -
sim é sem pre im pe di do pela cons ciên cia na ci o nal a afas tar-se cada vez
mais da ór bi ta que a es cra vi dão lhe tra çou.
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Por ma i or que seja o po der des ta, o seu cré di to nos ban cos, o
va lor da sua pro pri e da de hi po te ca da, ela está como o erro dog má ti co
para a ver da de de mons tra da. Uma onça de ciên cia vale, por fim, mais do 
que uma to ne la da de fé. Assim tam bém o mí ni mo dos sen ti men tos no -
bres da hu ma ni da de aca ba por des tru ir o ma i or de to dos os mo no pó li os 
di ri gi do con tra ele. Sem atri bu ir for ça al gu ma me ta fí si ca aos prin cí pi os,
quan do não há quem os im po nha, ou quan do a mas sa hu ma na, a que
nós que re mos apli cá-los, lhes é re fra tá ria, não des con to alto de ma is o
ca rá ter, os im pul sos, as as pi ra ções da na ção bra si le i ra di zen do que to das
as suas sim pa ti as, des pre za dos os in te res ses, são pela li ber da de con tra a
es cra vi dão.

To da via, é for ço so re co nhe cê-lo: a ati tu de re lu tan te da úni ca
for ça ca paz de des tru ir esta úl ti ma, isto é, o go ver no, a me di da, in sig ni fi -
can te ain da, em que ele é aces sí vel à opi nião, e o pro gres so len to des ta,
não nos de i xam es pe rar que se re a li ze tão cedo o di vór cio. Se não exis -
tis se a pres são abo li ci o nis ta, to da via ele se ria ain da mais de mo ra do. O
nos so es for ço con sis te, pois, em es ti mu lar a opi nião, em ape lar para a
ação que deve exer cer, en tre to das as clas ses, a cren ça de que a es cra vi -
dão não avil ta so men te o nos so país: ar ru i na-o ma te ri al men te. O agen te
está aí, é co nhe ci do, é o Po der. O meio de pro du zi-lo é, tam bém, co nhe -
ci do: é a opi nião pú bli ca. O que res ta é ins pi rar a esta a ener gia pre ci sa,
tirá-la do tor por que a inu ti li za, mos trar-lhe como a inér cia pro lon ga da é 
o su i cí dio.

Ve ja mos, ago ra, os re ce i os que a re for ma ins pi ra. Teme-se que a
abo li ção seja a mor te da la vou ra, mas a ver da de é que não há ou tro modo
de avi ven tá-la. Há no ven ta anos, Noah Webs ter es cre veu num opús cu lo
acer ca dos efe i tos da es cra vi dão so bre a mo ral e a in dús tria o se guin te:

A um ci da dão da Amé ri ca pa re ce es tra nho e ad mi ra-lhe
que no sé cu lo XVIII [e a nós bra si le i ros qua se cem anos de -
po is?] tal ques tão seja ob je to de dú vi da em qual quer par te da
Eu ro pa; e mais ain da as sun to de dis cus são sé ria [A ques tão:
“Se é mais van ta jo so para um es ta do que o cam po nês pos sua
ter ra ou ou tros qua is quer bens, e até que li mi te deve ser ad mi -
ti da essa pro pri e da de no in te res se pú bli co?”] pos ta em con -
cur so pela So ci e da de Eco nô mi ca de São Pe ters bur go. Entre -
tan to não so men te na Rús sia e gran de par te da Po lô nia, mas
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tam bém na Ale ma nha e Itá lia, onde há mu i to a luz da ciên cia
dis si pou a no i te da ig no rân cia gó ti ca, os ba rões se ofen de ri am 
com a sim ples idéia de dar li ber da de aos seus cam po ne ses.
Esta re pug nân cia deve nas cer da su po si ção de que, se os li -
ber tas sem, os seus es ta be le ci men tos so fre ri am ma te ri al men te; 
por que o or gu lho só não se ria obs tá cu lo ao in te res se. Mas
isto é um en ga no fa ta lís si mo, e ame ri ca nos não de ve rão ser os 
úl ti mos a con ven cer-se de que o é; ho mens li vres não só pro -
du zem mais, mas gas tam me nos do que es cra vos; não só são
mais tra ba lha do res, são mais pro vi dos tam bém, e não há um
pro pri e tá rio de es cra vos na Eu ro pa e na Amé ri ca, que não pos sa do brar
em pou cos anos o va lor do seu es ta be le ci men to agrí co la, al for ri an do os
seus es cra vos e aju dan do-os no ma ne jo das suas cul tu ras.1

As pa la vras fi na is que eu gri fei são tão exa tas e ver da de i ras
hoje como eram quan do fo ram es cri tas; tão exa tas en tão como se ri am,
no fun do, ao tem po em que a Si cí lia ro ma na es ta va co ber ta de er gás tu -
los e os es cra vos vi vi am a men di gar ou a rou bar.

A esse res pe i to, a pro va mais com ple ta pos sí vel é a trans for -
ma ção ma te ri al e eco nô mi ca da la vou ra nos es ta dos do Sul, de po is da
guer ra: a agri cul tu ra é hoje ali mu i tas ve zes mais rica, prós pe ra e flo res -
cen te, do que no tem po em que a co lhe i ta do al go dão re pre sen ta va os
sa lá ri os so ne ga dos à raça ne gra, e as lá gri mas e mi sé ri as do re gi me bár -
ba ro que se di zia ne ces sá rio àque le pro du to. Não é mais rica so men te
por pro du zir ma i or co lhe i ta e dar ma i or ren da; é mais rica por que a es ta -
bi li da de é ou tra, por que as in dús tri as es tão aflu in do, as má qui nas mul ti -
pli can do-se, e a po pu la ção vai cres cen do, em de sen vol vi men to mo ral,
in te lec tu al e so ci al de sim pe di do.

Em data de 1º se tem bro de 1882, es cre via o cor res pon den te
do Ti mes em Fi la dél fia:

No fim da guer ra – dis se en fa ti ca men te um dos re pre -
sen tan tes do Sul na re cen te Con ven ção dos Ban que i ros em
Sa ra to ga – o Sul fi cou ape nas com ter ras e dí vi das. Con tu do,
o povo co me çou a tra ba lhar para de sen vol ver as pri me i ras e
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li ber tar-se das se gun das, e de po is de al guns anos de in te li gen -
te de di ca ção a es ses gran des de ve res, ele con se guiu re sul ta dos 
que o sur pre en dem tan to, como ao res to do mun do. Assim a
abo li ção da es cra vi dão com a que da dos sis te mas de agri cul tu -
ra que ela sus ten ta va, foi da ma i or van ta gem para o Sul. Ne -
nhum país do glo bo pas sou por uma re vo lu ção so ci al mais
com ple ta – e to da via com pa ra ti va men te pa cí fi ca e qua se des -
per ce bi da – do que os es ta dos do Sul des de 1865. O fim da
re be lião en con trou o Sul pri va do de tudo me nos a ter ra, e
car re ga do de uma imen sa dí vi da con tra í da prin ci pal men te
pelo cré di to fun da do no va lor da pro pri e da de es cra va. No
ma i or es ta do do Sul – a Geór gia – esse va lor su bia a
$30,000.000 [60 mil con tos]. A abo li ção des tru iu a ga ran tia,
mas de i xou de pé a dí vi da, e quan do ces sa ram as hos ti li da des
o Sul es ta va exa us to, meio fa min to e fa li do, na ci o nal men te e
in di vi du al men te, com os li ber tos fe i tos se nho res, e in du zi dos
a toda a sor te de ex ces sos po lí ti cos pe los bran cos sem es crú -
pu los que se pu se ram à fren te de les.

De po is da res ta u ra ção da paz, o alto pre ço do al go dão
in ci tou os la vra do res a cul ti vá-lo, quan to pos sí vel, e como a
nova con di ção do ne gro im pe dia o seu an ti go se nhor de dis -
por do tra ba lho dele, tornou-se a prin cí pio cos tu me, qua se in -
va riá vel, dos pro pri e tá ri os ar ren da rem as plan ta ções aos li ber -
tos e pro cu ra rem ti rar de las o mes mo ren di men to que an tes
da re be lião, e isso sem tra ba lho pes so al. Mu i tos dos agri cul to -
res mu da ram-se para as ci da des, de i xan do a ad mi nis tra ção das 
suas ter ras aos li ber tos, e uma vez que lhes fos se paga a ren da 
do al go dão, não se im por ta vam com os mé to dos em pre ga dos. 
Os ne gros, li vres de toda fis ca li za ção, la vra ram imen sas áre as, 
re me xen do a flor da ter ra com pe que nos ara dos, não em pre -
gan do adu bo, mas de i xan do o solo des can sar, e se guin do do
modo mais fá cil os mé to dos de cul tu ra que apren de ram quan -
do es cra vos. Des ta for ma, cedo as plan ta ções fi ca ram exa us -
tas na su per fí cie do solo, e os li ber tos não pu de ram mais con -
se guir co lhe i ta bas tan te, nem para pa gar a ren da, nem para o
seu pró prio sus ten to. Os pro pri e tá ri os, que vi vi am na oci o si -
da de, acha ram-se as sim com os seus ren di men tos sus pen sos e 
as suas ter ras es tra ga das, ao pas so que, es tan do o país che io
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de es ta be le ci men tos nas mes mas con di ções, a ven da era qua se 
im pos sí vel a qual quer pre ço. A ne ces si da de, en tão, for çou-os
a vol tar às suas plan ta ções, de modo que, por ad mi nis tra ção
pes so al, elas pu des sem ser res ta u ra das na sua for ça pro du ti va
an te ri or; mas es ses pro ces sos, ne gli gen tes e atra sa dos, man ti -
ve ram o Sul por di ver sos anos em uma con di ção ex tre ma -
men te pre cá ria.

Du ran te a úl ti ma dé ca da os agri cul to res con ven ce -
ram-se de que tal sis te ma não de via con ti nu ar in de fi ni da -
men te; que o es ti lo de la vou ra lhes es ta va ar ru i nan do as
ter ras; que os fa bri can tes e os ban que i ros, com os ju ros
al tos, lu cros enor mes e dis pon do, in con tes ta vel men te, das
co lhe i tas eram os úni cos a co lher be ne fí ci os; e que, por fal -
ta de ca pi tal bas tan te para di ri gi rem os seus ne gó ci os, pelo
sis te ma de pa ga men to à vis ta, eles se con ser va ram po bres e 
tra ba lha vam as suas plan ta ções com des van ta gem sem pre
cres cen te.

Isso de ter mi nou mu dan ças que fo ram to das para o
bem du ra dou ro do Sul. As plan ta ções es tão sen do cor ta das
em pe que nos sí ti os, e a clas se mais in te li gen te está cul ti van do
me nor nú me ro de ge i ras, al ter nan do as sa fras, des can san do
a ter ra, adap tan do um me lhor sis te ma de la vrar, e fa zen do
uso em gran de es ca la de es tru mes. Eles ago ra con se guem,
em mu i tos ca sos onde este sis te ma adi an ta do está há anos
em prá ti ca, um far do de al go dão por ge i ra onde an tes eram
pre ci sos cin co ou seis ge i ras para pro du zir um far do de qua -
li da de in fe ri or. Eles es tão, tam bém, plan tan do mais tri go e
ave ia, pro du zin do mais car ne para os tra ba lha do res, e mais
for ra gem de di ver sas es pé ci es para os ani ma is. A gran de
co lhe i ta é sem pre o al go dão – que dá uma sa fra ma i or pro -
por ci o nal men te à su per fí cie do que anos atrás – o al go dão
não é já tão rei ab so lu to como an tes foi. O Sul pode, hoje,
sus ten tar-se por si em qua se toda a par te, no que con cer ne à 
ali men ta ção. Os man ti men tos e o tri go no Nor te e do Oes te 
não en con tram mais ali o mes mo mer ca do de an tes da guer ra.
Tra ba lhan do por sis te mas sen sa tos, os plan ta do res es tão
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ti ran do mu i to me lho res re sul ta dos; em ge ral li vra ram-se das
dí vi das, e sen tem-se em con di ção mais van ta jo sa, ao pas so
que o tra ba lho do Sul está tão con ten te que não se tem ou vi -
do fa lar dele este ve rão. Esta é a gran de re vo lu ção pa cí fi ca –
so ci al e in dus tri al – que se re a li zou nes ta dé ca da, to da via de
modo tão qui e to a sur pre en der a to dos, quan do as pu bli ca -
ções do re cen se a men to a re ve la ram.

O mes mo cor res pon den te, em data de 1º de abril de 1880, ha -
via trans mi ti do al gu mas ob ser va ções de Jef fer son Da vis, o pre si den te da
Con fe de ra ção, so bre os re sul ta dos da me di da que eman ci pou os es cra vos:

As suas opi niões, ele o con fes sou, mu da ram in te i ra men te
com re fe rên cia à cul tu ra do al go dão e do açú car. Essas mer ca -
do ri as prin ci pa is, do Sul, po dem ser pro du zi das em ma i or
abun dân cia, e com mais eco no mia, pa gan do-se o tra ba lho do
que por es cra vos. Isto, dis se ele, está de mons tra do, e ser ve
para mos trar como foi van ta jo sa para os bran cos a abo li ção
da es cra vi dão. O Sul de pen de me nos do Nor te do que an tes
da guer ra. Ao pas so que ele con ti nua a ex por tar os seus gran -
des pro du tos [o al go dão e o açú car], o povo está pro du zin do
ma i or va ri e da de de co lhe i tas para uso pró prio, e há de even -
tu al men te com pe tir com o Nor te em ma nu fa tu ras e nas ar tes
me câ ni cas.2

Ambas es sas ci ta ções en cer ram, com a au to ri da de da ex pe -
riên cia, e da His tó ria, ela bo ra da de ba i xo de nos sas vis tas, gran des avi sos
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aos nos sos agri cul to res, as sim como a ma i or ani ma ção para o nos so
país. Não há dú vi da de que o tra ba lho li vre é mais eco nô mi co, mais in -
te li gen te, mais útil à ter ra, be né fi co ao dis tri to onde ela está en cra va da,
mais pró prio para ge rar in dús tri as, ci vi li zar o país, e ele var o ní vel de
todo o povo. Para a agri cul tu ra, o tra ba lho li vre é uma vida nova, fe cun -
da, es tá vel, e du ra dou ra. Bu ar que de Ma ce do en tre viu a pe que na la vou ra 
dos atu a is es cra vos, em tor no dos en ge nhos cen tra is de açú car, e deu
tes te mu nho dis so para des per tar a ener gia in di vi du al. A to dos os res pe i -
tos, o tra ba lho li vre é mais van ta jo so que o es cra vo. Não é a agri cul tu ra
que há de so frer por ele.

So fre rão, po rém, os atu a is pro pri e tá ri os, e se so fre rem te rão o 
di re i to de que i xar-se do es ta do? Aca ba mos de ler que a Gu er ra Ci vil
ame ri ca na só de i xou em mãos dos an ti gos se nho res ter ras e dí vi das.
Mas, en tre nós, não se dá o mes mo que nos Esta dos Uni dos. Ali, a
eman ci pa ção veio de po is de uma re be lião, à qual ne nhu ma ou tra pode
ser com pa ra da; de po is de um blo que io ru i no so, e mu i to mais cedo do
que os abo li ci o nis tas mais es pe ran ço sos de Bos ton ou Nova York po di am 
es pe rar. No Bra sil, fez-se há doze anos uma lei que, para os atu a is
pos su i do res, não po dia se não sig ni fi car que a na ção es ta va de se jo sa de
pôr ter mo à es cra vi dão, que ti nha ver go nha de ser um país de es cra vos,
e só não de cre ta va em vez da al for ria dos nas ci tu ros a dos pró pri os
es cra vos, para não pre ju di car os in te res ses dos se nho res. O Bra sil, em
ou tras pa la vras, para não fe rir de leve a pro pri e da de de uma clas se de 
in d i ví du os, mu i tos de les es tran ge i ros, fi lhos de pa í ses onde a es cra vi dão
não exis te, e nos qua is a pro i bi ção de pos su ir es cra vos, qual quer que seja 
a la ti tu de, já de ve ra ser par te do es ta tu to pes so al da na ci o na li da de,
as sen tiu a con ti nu ar res pon sá vel por um cri me.

O ar gu men to dos pro pri e tá ri os de es cra vos é, com efe i to,
este:

O meu es cra vo vale um con to de réis, em pre ga do nele
de boa-fé, ou pos su í do, le gal men te, pelo prin cí pio da aces são
do fru to. Se ten des um con to de réis para dar-me por ele, ten -
des o di re i to de li ber tá-lo. Mas se não ten des essa quan tia ele
con ti nu a rá a ser meu es cra vo. 
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Eu ad mi to este ar gu men to o qual sig ni fi ca isto: des de que
uma ge ra ção con sen tiu ou to le rou um cri me qual quer, seja a pi ra ta ria,
seja a es cra vi dão, ou tra ge ra ção não pode su pri mir esse cri me, sem in de -
ni zar os que ces sa rem de ga nhar por ele; isto é, en quan to não ti ver o
ca pi tal que esse cri me re pre sen ta, não po de rá, por mais que a sua cons -
ciên cia se re vol te e ela que i ra vi ver ho nes ta men te, des pren der-se da
res pon sa bi li da de de co bri-lo com a sua ban de i ra e de pres tar-lhe o au xí -
lio das suas tro pas, em caso de ne ces si da de. À vis ta des sa te o ria ne nhum 
país pode su bir um de grau na es ca la da ci vi li za ção e da cons ciên cia
mo ral se não ti ver com que de sa pro pri ar a sua imo ra li da de e o seu atra so.
Ado to, en tre tan to, esse pon to de vis ta para sim pli fi car a ques tão, e con -
ce do o prin cí pio que o es ta do deva en trar em acor do para in de ni zar a
pro pri e da de es cra va, le gal men te pos su í da.

Em 1871, po rém, a na ção bra si le i ra deu o pri me i ro avi so à
es cra vi dão de que a cons ciên cia a ve xa va, e ela es ta va an si o sa por li qui -
dar esse tris te pas sa do e co me çar vida nova. Pode al guém, que te nha
ad qui ri do es cra vos de po is des sa data, que i xar-se de não ter sido in for -
ma do de que a re a ção do brio e do pu dor co me ça va a tin gir as fa ces da 
na ção? O pre ço dos es cra vos su biu de po is da lei; che gou em São Pa u lo 
a três con tos de réis, como su bi ra de po is de aca ba do o trá fi co, sen do o 
efe i to de cada lei hu ma ni tá ria que res trin ge a pro pri e da de hu ma na
au men tar-lhe o va lor, como o de ou tra qual quer mer ca do ria, cuja pro -
du ção di mi nui quan do a pro cu ra con ti nua a ser a mes ma. Mas tem o
es ta do que res pon der pelo in cre men to do va lor do es cra vo, sá ti ra pun -
gen te de cada me di da de mo ra li da de so ci al, e que mos tra como o co -
mér cio da car ne hu ma na gira todo fora da ação do pa tri o tis mo? Não é
só do que a lei pro í be, que o ci da dão ci o so do nome do seu país deve
abs ter-se, cons ci en ci o sa men te, mas de tudo quan to ele sabe que a lei
só não pro í be por que não pode, e que en ver go nha a lei, so bre tu do
de po is que a na ção lhe dá um avi so de que é pre ci so aca bar, quan to
an tes, com esse abu so, cada bra si le i ro aju dan do o es ta do a fazê-lo.
Ha ve rá, en tre nós, quem des co nhe ça que a Cons ti tu i ção teve ver go nha 
da es cra vi dão, e que a lei de 28 de se tem bro de 1871 foi um so le ne avi so 
na ci o nal, um ape lo ao pa tri o tis mo?

Du ran te cin qüen ta anos a gran de ma i o ria da pro pri e da de
es cra va foi pos su í da ile gal men te. Nada se ria mais di fí cil aos se nho res,
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to ma dos co le ti va men te, do que jus ti fi car pe ran te um tri bu nal es cru pu lo so 
a le ga li da de da que la pro pri e da de, to ma da tam bém em mas sa. Doze anos,
po rém, de po is da lei de 28 de se tem bro, como fun da ri am eles qua is quer
acu sa ções de má-fé, es po li a ção e ou tras, con tra o Esta do por tran sa ções
efe tu a das so bre es cra vos?

Nin guém, in fe liz men te, es pe ra que a es cra vi dão aca be de
todo no Bra sil an tes de 1890. Não há po der, atu al men te co nhe ci do, que
nos de i xe es pe rar uma du ra ção me nor, e uma lei que hoje lhe mar cas se
esse pra zo apla ca ria de re pen te as on das agi ta das. Pois bem, não há es -
cra vo que den tro de cin co anos não te nha pago o seu va lor, sen do os
seus ser vi ços in te li gen te men te apro ve i ta dos. Pen se en tre tan to a la vou ra,
faça cada agri cul tor a con ta dos seus es cra vos: do que eles efe ti va men te
lhe cus ta ram e do que lhe ren de ram, das cri as que pro du zi ram – des con -
tan do os afri ca nos im por ta dos de po is de 1831 e seus fi lhos co nhe ci dos,
pe los qua is se ria um ul tra je re cla ma rem uma in de ni za ção pú bli ca – e ve -
jam se o país, de po is de gran des e so le nes avi sos para que des con ti nu as -
sem essa in dús tria cru el, não tem o di re i to de ex tin gui-la, de cho fre, sem 
ser acu sa do de os sa cri fi car.

Se eles não con se guem re u nir as suas hi po te cas, pa gar as suas
dí vi das, a cul pa não é dos po bres es cra vos, que os aju dam quan to po -
dem, e não de vem res pon der pelo que o sis te ma da es cra vi dão tem de
mau e con trá rio aos in te res ses do agri cul tor. Dê cada se nhor hoje uma
pa pe le ta a cada um dos seus es cra vos, ins cre ven do na pri me i ra pá gi na,
não já o que ele cus tou – so men te esse pro ces so eli mi na ria me ta de da
es cra va tu ra le gal – mas o que cada um vale no mer ca do, e lan ce ao cré di -
to des se es cra vo cada ser vi ço que ele pres te; den tro de pou co tem po a
dí vi da es ta rá amor ti za da. Se al gu ma co i sa o es cra vo lhe fi car res tan do,
ele mes mo fará a hon ra à sua fir ma, ser vin do-o de po is de li vre: tudo o
que não for isso, é usu ra e a pior de to das, a de Shylock, le van ta da so bre 
a car ne hu ma na, e pior do que a de Shylock, exe cu ta da pelo pró prio
usu rá rio.

Se a agri cul tu ra, hoje, não dá ren di men to para a amor ti za ção
da dí vi da hi po te cá ria, e não há pro ba bi li da de de que em tem po al gum a
la vou ra, com o pre sen te sis te ma, pos sa li ber tar os seus es cra vos sem
pre ju í zo, não há van ta gem al gu ma para o Esta do em que a pro pri e da de
ter ri to ri al con ti nue em mãos de quem não pode fazê-la ren der, e isso
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me di an te a con ser va ção por lei de um sis te ma de sa cre di ta do, de se qües -
tro pes so al. Nes se caso, a eman ci pa ção te ria ain da a van ta gem de in tro -
du zir san gue novo na agri cul tu ra, pro mo ven do a li qui da ção do atu al re -
gi me. A la vou ra, quer a do açú car, quer a do café, nada tem que te mer
do tra ba lho li vre. Se hoje o tra ba lho é es cas so; se uma po pu la ção li vre,
vá li da e de so cu pa da, que já se cal cu lou, em seis pro vín ci as so men te, em
cer ca de três mi lhões de bra ços,3 con ti nua ina ti va; se o pró prio li ber to
re cu sa tra ba lhar na fa zen da onde cres ceu; tudo isso é re sul ta do da es cra -
vi dão, que faz do tra ba lho ao lado do es cra vo um de sar para o ho mem
li vre, de sar que não o é para o eu ro peu, mas que o li ber to re co nhe ce e
não tem co ra gem para so bre pu jar. 

Tudo nes sa tran si ção, tão fá cil ha ven do boa in te li gên cia
en tre o país e a la vou ra, como di fí cil re sis tin do esta ao fato con su ma -
do, de pen de dos nos sos agri cul to res. Se a es cra vi dão não hou ves se,
por as sim di zer, es go ta do os re cur sos do nos so cré di to; se a guer ra do
Pa ra guai, cu jas ori gens dis tan tes são tão des co nhe ci das ain da, não nos
ti ves se mu ra do o fu tu ro por uma ge ra ção toda; nada se ria mais re mu -
ne ra dor para o es ta do do que aju dar por meio do seu ca pi tal a rá pi da
re cons tru ção da nos sa agri cul tu ra. Au xí li os à la vou ra para ou tro fim,
di ver so da eman ci pa ção – para mo bi li zar e fa zer cir cu lar pela Eu ro pa,
em le tras hi po te cá ri as, como o pre ten dia a lei de 6 de no vem bro de
1875, a pro pri e da de es cra va – se ria, além de um pla no in jus to de so -
cor ros à clas se mais fa vo re ci da à cus ta de to das as ou tras, com pli car a
fa lên cia da la vou ra com a do es ta do, e ar ras tá-los à mes ma ru í na. Nem
“au xí li os à la vou ra” pode sig ni fi car, em um país de mo cra ti za do como
o nos so e que pre ci sa do im pos to ter ri to ri al para abrir es pa ço à po pu -
la ção agrí co la, um sub sí dio à gran de pro pri e da de, com o des pre zo dos
pe que nos la vra do res que as pi ram a pos su ir o solo onde são ren de i ros.
Mas, por ou tro lado, de ne nhum modo po de ria o Esta do usar me lhor
do seu cré di to do que para, numa con tin gên cia, fa ci li tar à agri cul tu ra a
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tran si ção do re gi me ro ma no dos er gás tu los ao re gi me mo der no do
sa lá rio e do con tra to li vre.

Não há em todo o mo vi men to abo li ci o nis ta, e no fu tu ro que
ele está pre pa ran do, se não be ne fí cio para a agri cul tu ra, como in dús tria
na ci o nal; e, como clas se, para os agri cul to res sol vá ve is, ou que sa i bam
apro ve i tar as con di ções trans for ma das do país. O exem plo dos es ta dos
do Sul deve ser vir-lhes de fa rol; cada um dos es co lhos em que se ria pos -
sí vel na u fra gar fo ram cu i da do sa men te ilu mi na dos. Nem re be lião con tra
uma cons ciên cia na ci o nal su pe ri or, nem des con fi an ça dos seus an ti gos
es cra vos, nem aban do no com ple to das suas ter ras aos li ber tos, nem
ab sen te ís mo, nem a ro ti na da ve lha cul tu ra, nem de sâ ni mo; mas, re co nhe -
ci men to do fato con su ma do como um pro gres so para o país, a cri a ção
de no vos la ços de gra ti dão e ami za de en tre eles e os que os ser vi ram
como ca ti vos e es tão pre sos às suas ter ras, a ele vação des sa clas se pela
li ber da de, a me lhor edu ca ção dos seus fi lhos, a in dús tria, a per se ve ran ça, 
a agro no mia.

Nós não es ta mos com ba ten do a la vou ra con tra o seu pró prio
in te res se: não só a in fluên cia po lí ti ca dos nos sos agri cul to res há de au -
men tar quan do se aba te rem es sas mu ra lhas de pre con ce i tos e sus pe i tas,
que lhes cer cam as fa zen das e os en ge nhos, se não tam bém a sua se gu -
ran ça in di vi du al será ma i or, e os seus re cur sos cres ce rão pari pas su com o 
bem-es tar, a dig ni da de, o va lor in di vi du al da po pu la ção cir cun vi zi nha.
Os tra ba lhos li vres, dis si pan do os úl ti mos ves tí gi os da es cra vi dão, abri -
rão o nos so país à imi gra ção eu ro péia; será o anún cio de uma trans for -
ma ção vi ril, e far-nos-á en trar no ca mi nho do cres ci men to or gâ ni co e
por tan to ho mo gê neo. O an ta go nis mo la ten te das ra ças – a que a es cra -
vi dão é uma pro vo ca ção cons tan te, e que ela não de i xa mor rer, por mais 
que isso lhe con ve nha – de sa pa re ce rá de todo. Tudo isso ser vi rá para re -
cons tru ir, so bre ba ses só li das, o as cen den te so ci al da gran de pro pri e da -
de, para abrir-lhe al tas e pa trió ti cas am bi ções, para ani má-la do es pí ri to
de li ber da de, que nun ca fez a des gra ça de ne nhum povo e de ne nhu ma
clas se. Vol te a nos sa la vou ra re so lu ta men te as cos tas à es cra vi dão, como
fez com o trá fi co, e den tro de vin te anos de tra ba lho li vre os pro pri e tá ri os 
ter ri to ri a is bra si le i ros for ma rão uma clas se a to dos os res pe i tos mais
rica, mais útil, mais po de ro sa, e mais ele va da na co mu nhão do que hoje.
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Quem fala sin ce ra men te esta lin gua gem só deve ser con si de -
ra do ini mi go da la vou ra, se la vou ra e es cra vi dão são si nô ni mos. Mas,
quan do, pelo con trá rio, esta é a ví ti ma da que la; quan do, hu mi lhan do o
es cra vo, a es cra vi dão não con se gue se não ar ru i nar o se nhor, en tre gar
de po is de duas ge ra ções as suas ter ras à usu ra, e ati rar os seus des cen -
den tes ao hos pí cio do esta do; quem de nun cia ho nes ta men te a es cra vi -
dão, não de nun cia a la vou ra, mas tra ta de se pa rá-la da in fluên cia que a
en tor pe ce, ain da que para sal vá-la seja pre ci so des cre ver com toda a ver -
da de o que a es cra vi dão faz dela.

Foi sem pre a sor te de quan tos se opu se ram à lou cu ra de uma
clas se ou de uma na ção, e pro cu ra ram con ven cê-las de que se sa cri fi ca -
ram per se ve ran do num erro ou num cri me, se rem ti dos por ini mi gos de
uma ou de ou tra. Cob den foi con si de ra do ini mi go da agri cul tu ra in gle sa
por que pe diu que o po bre ti ves se o di re i to de com prar o pão ba ra to; e
Thi ers foi acu sa do de tra i dor à Fran ça por que quis detê-la no ca mi nho
de Se dan. Pen sem, po rém, os nos sos la vra do res no fu tu ro.

Dois me ni nos nas ce ram na mes ma no i te, de 27 de se tem bro de 
1871, nes sa fa zen da cujo re gi me se pre ten de con ser var: um é se nhor do
ou tro. Hoje eles têm, cada um, per to de doze anos. O se nhor está sen do
ob je to de uma edu ca ção es me ra da; o es cra vo está cres cen do na sen za la.
Quem ha ve rá tão des cren te do Bra sil a pon to de su por que em 1903,
quan do am bos ti ve rem trin ta e dois anos, es ses dois ho mens es ta rão um
para o ou tro na mes ma re la ção de se nhor e es cra vo? Quem ne ga rá que
es sas duas cri an ças, uma edu ca da para gran des co i sas, ou tra em bru te ci da
para o ca ti ve i ro, re pre sen tam duas cor ren tes so ci a is que já não cor rem pa -
ra le las – e se cor res sem, uma ter ce i ra, a dos nas ci dos de po is da que la no i te 
ser vir-lhes-ia de ca nal, – mas se en ca mi nham para um pon to dado em
nos sa his tó ria na qual de vem for ço sa men te con fun dir-se? Pois bem, o
abo li ci o nis mo o que pre ten de é que es sas duas cor ren tes não se mo vam
uma para ou tra me ca ni ca men te, por ca u sa do de cli ve que en con tram; mas 
es pon ta ne a men te, em vir tu de de uma afi ni da de na ci o nal cons ci en te. Qu e -
re mos que se ilu mi ne e se es cla re ça toda aque la par te do es pí ri to do se -
nhor, que está na som bra: o sen ti men to de que esse, que ele cha ma es cra vo, 
é um ente tão li vre como ele pelo di re i to do nos so sé cu lo; e que se le van -
te todo o ca rá ter, edi fi ca do aba i xo do ní vel da dig ni da de hu ma na, do que
cha ma o ou tro se nhor, e se lhe in su fle a alma do ci da dão que ele há de ser;
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isto é, que um e ou tro se jam ar ran ca dos a essa fa ta li da de bra si le i ra – a es -
cra vi dão – que mo ral men te ar ru í na am bos.

* * *

Pos so dar por ter mi na da a ta re fa que em pre en di ao co me çar
este vo lu me de pro pa gan da, des de que não en tra no meu pro pó si to dis -
cu tir as di ver sas me di das pro pos tas para aper fe i ço ar a lei de 28 de se -
tem bro de 1871, como o pla no de lo ca li zar a es cra vi dão, o de trans for -
mar os es cra vos e in gê nu os em ser vos da gle ba, o au men to do fun do de
eman ci pa ção. To das es sas me di das são en gen dra das por es pí ri tos que
não en ca ram a es cra vi dão como fa tor so ci al, como um im pe di men to le -
van ta do no ca mi nho do país todo, ao de sen vol vi men to e bem-es tar de
to das as clas ses, à edu ca ção das no vas ge ra ções. Ne nhum de les com pre -
en de a sig ni fi ca ção, po lí ti ca, mo ral, e eco nô mi ca, para uma na ção qual -
quer mer gu lha da na es cra vi dão, de um tes te mu nho como o se guin te,
dado, em sua men sa gem de 1881 ao Con gres so, pelo pre si den te Ja mes
Gar fi eld, so bre os efe i tos da eman ci pa ção nos Esta dos Uni dos:

A von ta de da na ção, fa lan do com a voz da ba ta lha por
in ter mé dio de uma Cons ti tu i ção emen da da, cum priu a gran de 
pro mes sa de 1767 ao pro cla mar a li ber da de em todo o país
para to dos seus ha bi tan tes. A ele va ção da raça ne gra do ca ti -
ve i ro à ple ni tu de dos di re i tos do ci da dão é a mais im por tan te
mu dan ça polí ti ca que nós co nhe ce mos des de que foi ado ta da
a Cons ti tu i ção de 1787. Ne nhum ho mem re fle ti do de i xa rá de
re co nhe cer os be né fi cos efe i tos da que le acon te ci men to so bre
as nos sas ins ti tu i ções e o nos so povo. Ele li vrou-nos do cons -
tan te pe ri go de guer ra e dis so lu ção; au men tou imen sa men te
as for ças mo ra is e in dus tri a is do nos so povo; li ber tou tan to o
se nhor como o es cra vo de uma re la ção que pre ju di ca va e en -
fra que cia am bos; en tre gou à sua pró pria tu te la a vi ri li da de de
mais de cin co mi lhões de pes so as, e abriu a cada uma de las
uma car re i ra de li ber da de e de uti li da de; deu uma nova ins pi -
ra ção ao po der de self-help em am bas as ra ças, tor nan do o tra -
ba lho mais hon ro so para uma e mais ne ces sá rio à ou tra. A in -
fluên cia des sa for ça há de cres cer cada vez mais, e dar me lho -
res fru tos com o an dar dos tem pos.
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Nós, po rém, que te mos cer te za de que essa mes ma lin gua gem 
hon ro sa para to dos, ex-es cra vos e ex-se nho res, po de ria ser usa da pou -
cos anos de po is do ato que abo lis se hoje a es cra vi dão no Bra sil, não po -
de mos que rer que se sa cri fi quem es ses gran des in te res ses do país aos 
in te res ses de uma clas se re tar da tá ria, que nun ca se apres sou em acom -
pa nhar a mar cha do sé cu lo e da na ção, ape sar dos avi sos da lei e das
sú pli cas dos bra si le i ros pa tri o tas – tan to mais quan to tal sa cri fí cio se ria
em pura per da.

A nos sa ver da de i ra po lí ti ca, di zia em 1854 um jor nal do Sul
da União ame ri ca na, é olhar para o Bra sil como a se gun da gran de
po tên cia es cra vo cra ta. Um tra ta do de co mér cio e ali an ça com o Bra sil
con fe rir-nos-á o do mí nio so bre o gol fo do Mé xi co e os es ta dos que ele
ba nha, jun ta men te com as ilhas; e a con se qüên cia dis to co lo ca rá a es cra -
vi dão afri ca na, fora do al can ce do fa na tis mo no in te ri or ou no ex te ri or.
Esses dois gran des pa í ses de es cra vos de vem pro te ger e for ti fi car os
seus in te res ses co muns... Nós po de mos não só pre ser var a es cra vi dão
do més ti ca, mas tam bém de sa fi ar o po der do mun do...4

Esse so nho, de união e ali an ça es cra va gis ta, des fez-se nas su -
ces si vas ba ta lhas que im pe di ram a for ma ção de um gran de e po de ro so
esta do ame ri ca no, cri a do para per pe tu ar e es ten der pela Amé ri ca toda o
ca ti ve i ro das ra ças afri ca nas. Mas o Bra sil con ti nua a ser, aos olhos do
con ti nen te, o tipo da na ção de es cra vos, o re pre sen tan te de uma for ma
so ci al ru di men tar, opres si va, e an ti ga. Até quan do será esse o nos so re -
no me, e te re mos em nos sos por tos esse si nal de pes te que afas ta os imi -
gran tes para os esta dos que pro cu ram com pe tir co nos co?

O nos so país foi vi si ta do e es tu da do por ho mens de ciên cia.
O ma i or de to dos eles, Char les Dar win (mais de uma vez te nho fe i to
uso des se exem plo), não achou ou tras pa la vras com que se des pe dir de
uma ter ra cuja ad mi rá vel na tu re za de ve ra ter exer ci do a ma i or atra ção
pos sí vel so bre o seu es pí ri to cri a dor, se não es tas: “No dia 19 de agos to
de i xa mos por fim as pra i as do Bra sil. Gra ças a Deus, nun ca mais hei de
vi si tar um país de es cra vos.” O es pe tá cu lo da es cra vi dão na Amé ri ca, em 
ple no re i na do da na tu re za, no meio das for mas mais be las, va ri a das e
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pu jan tes que a vida as su me em nos so pla ne ta, não po dia, com efe i to,
ins pi rar ou tros sen ti men tos a sá bi os se não os que nos ex pres sa ram Dar win, 
Agas siz, e an tes de les Hum boldt e José Bo ni fá cio. Não é, po rém, a mor -
ti fi ca ção, de sin te res sa da e in sus pe i ta, dos que amam e ad mi ram a nos sa
na tu re za, que nos ca u sam o ma i or dano: é, sim, a re pu ta ção que te mos
em toda a Amé ri ca do Sul, de país de es cra vos, isto é, de ser mos uma na -
ção en du re ci da, ás pe ra, in sen sí vel ao lado hu ma no das co i sas; é, mais
ain da, essa re pu ta ção – in jus ta, por que o povo bra si le i ro não pra ti ca a es -
cra vi dão e é ví ti ma dela – trans mi ti da ao mun do in te i ro e in fil tra da no
es pí ri to da hu ma ni da de ci vi li za da. Bra sil e es cra vi dão tor na ram-se as sim
si nô ni mos. Daí a iro nia com que foi ge ral men te aco lhi da a le gen da de
que ía mos fun dar a li ber da de no Pa ra guai; daí, o des vio das cor ren tes de 
imi gra ção para o rio da Pra ta, que, se de ves se ter uma po lí ti ca ma qui a vé -
li ca, in ve jo sa e ego ís ta, de ve ria de se jar ao Bra sil os trin ta anos mais de
es cra vi dão que os ad vo ga dos des se in te res se re cla mam.5

Se o Bra sil só pu des se vi ver pela es cra vi dão, se ria me lhor que
ele não exis tis se; mas essa dú vi da não é mais pos sí vel: ao lado de uma
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Avel la ne da terá lido com do bra do or gu lho de ar gen ti no os se guin tes tre chos da
úl ti ma men sa gem do seu su ces sor: “Em 1881 che ga ram 32.817 imi gran tes, e em
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res tes no ano pas sa do com a vos sa san ção e des de que for mos as sim me lhor co -
nhe ci dos nes ses gran des vi ve i ros de ho mens da Eu ro pa; ofe re ci da a ter ra em con -
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que se apre sen tem, en con tra rão am plo es pa ço e ge ne ro sa com pen sa ção ao seu
tra ba lho.” – Men sa je, de maio de 1883, pp. 31 e 32. Gu ar dan do nós a es cra vi dão, e 
ten do a Re pú bli ca Argen ti na paz, esta será den tro de vin te anos uma na ção mais
for te, mais adi an ta da e mais prós pe ra do que o Bra sil, e o seu cres ci men to e a na -
tu re za do seu pro gres so e das suas ins ti tu i ções exer ce rá so bre as nos sas pro vín ci as 
do Sul o efe i to de uma atra ção de sa gre gan te que tal vez seja ir re sis tí vel.



po pu la ção, que, en tre es cra vos e in gê nu os, não pas sa de um mi lhão e
qui nhen tos mil ha bi tan tes te mos uma po pu la ção li vre seis ve zes ma i or.
Se o re sul ta do da eman ci pa ção fos se – o que não se ria – des tru ir a gran -
de cul tu ra atu al de gê ne ros de ex por ta ção, e se o país atra ves sas se uma
cri se quan to ao ren di men to na ci o nal, mes mo isso não se ria um mal re la -
ti va men te ao es ta do pre sen te, que se não é já a in sol va bi li da de en co ber -
ta ou adi a da pelo cré di to, está mu i to per to de o ser, e – se du rar a es cra -
vi dão – há de sê-lo. A es cra vi dão ti rou-nos o há bi to de tra ba lhar para
ali men tar-nos; mas, não nos tirou o ins tin to nem a ne ces si da de da con -
ser va ção, e esta há de cri ar, no va men te, a ener gia atro fi a da.

Se, por ou tro lado, a es cra vi dão de ves se for ço sa men te ser
pro lon ga da por todo o seu pra zo atu al, os bra si le i ros edu ca dos nos prin -
cí pi os li be ra is do sé cu lo de ve ri am logo re sig nar-se a mu dar de pá tria.
Mas, e esta é a fir me cren ça de to dos nós que a com ba te mos, a es cra vi -
dão em vez de im pe lir-nos, re tém-nos: em vez de ser uma ca u sa de pro -
gres so e ex pan são im pe de o cres ci men to na tu ral do país. De i xá-la dis -
sol ver-se, e de sa pa re cer, in sen si vel men te, como ela pre ten de, é man ter
um foco de in fec ção mo ral per ma nen te no meio da so ci e da de du ran te
duas ge ra ções mais, to man do, por lon go tem po, en dê mi co o ser vi lis mo,
e a ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem, em todo o nos so ter ri tó rio.

O que esse re gi me re pre sen ta, já o sa be mos. Mo ral men te é a
des tru i ção de to dos os prin cí pi os e fun da men tos da mo ra li da de re li gi o sa 
ou po si ti va – a fa mí lia, a pro pri e da de, a so li da ri e da de so ci al, a as pi ra -
ção hu ma ni tá ria: po li ti ca men te, é o ser vi lis mo, a de gra da ção do povo,
a do en ça do fun ci o na lis mo, o en fra que ci men to do amor da pá tria, a di -
vi são do in te ri or em fe u dos, cada um com o seu re gi me pe nal, o seu
sis te ma de pro vas, a sua in vi o la bi li da de pe ran te a po lícia e a jus ti ça;
eco nô mi ca e so ci al men te, é o bem-es tar tran si tó rio de uma clas se úni -
ca, e essa de ca den te e sem pre re no va da; a eli mi na ção do ca pi tal pro du -
zi do, pela com pra de es cra vos; a pa ra li sa ção de cada ener gia in di vi du al
para o tra ba lho na po pu la ção na ci o nal; o fe cha men to dos nos sos por -
tos aos imi gran tes que bus cam a Amé ri ca do Sul; a im por tân cia so ci al
do di nhe i ro, seja como for ad qui ri do; o des pre zo por to dos os que por 
es crú pu los se inu ti li zam ou atra sam numa luta de am bi ções ma te ri a is; a 
ven da dos tí tu los de no bre za; a des mo ra li za ção da au to ri da de des de a
mais alta até à mais ba i xa; a im pos si bi li da de de sur gi rem in di vi du a li da -
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des dig nas de di ri gir o país para me lho res des ti nos, por que o povo não 
sus ten ta os que o de fen dem, não é leal aos que se sa cri fi cam por ele, e
o país, no meio de todo esse re ba i xa men to do ca rá ter, do tra ba lho
hon ra do, das vir tu des obs cu ras, da po bre za que pro cu ra ele var-se ho -
nes ta men te, está, como se dis se dos esta dos do Sul, “apa i xo na do pela
sua pró pria ver go nha”.6

Tudo, por cer to, nes te tris te ne gó cio da es cra vi dão, não é as sim 
de sa ni ma dor. Nós ve mos hoje, fe liz men te, por toda a par te si na is de que
a ma nu mis são de es cra vos se en tra nhou no pa tri o tis mo bra si le i ro, e for -
ma a so le ni da de prin ci pal das fes tas de fa mí lia e pú bli cas. Des de 1873 até
hoje fo ram ins cri tas em nos sos re gis tros ofi ci a is 87.005 ma nu mis sões, e
ape sar de ser im pos sí vel cal cu lar o ca pi tal que esse nú me ro re pre sen ta,
não se co nhe cem as ida des, nem as con di ções in di vi du a is dos al for ri a dos,
aque les al ga ris mos são um ele va do ex po en te da ge ne ro si da de de ca rá ter
dos bra si le i ros. Tan to mais, as sim, quan to são as ci da des, onde a pro pri e -
da de es cra va se acha mu i to sub di vi di da en tre nu me ro sas fa mí li as po bres,
que se des ta cam pro e mi nen te men te na lis ta, e não o cam po onde há as
gran des fá bri cas das fa zen das. Na Cor te, por exem plo, com uma po pu la ção 
es cra va nes te de cê nio de 54.167 in di ví du os, ao pas so que a mor te eli mi -
nou 8 mil, a li be ra li da de pú bli ca e par ti cu lar ma nu mi tiu 10 mil; en quan to
que na pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, com uma po pu la ção es cra va no mes -
mo pe río do de 332.949 in di ví du os, a mor te deu ba i xa na ma trí cu la a
51.269 es cra vos e fo ram al for ri a dos 12.849. Em ou tros ter mos, na ca pi tal
do país a ge ne ro si da de na ci o nal se gue as pi sa das da mor te; na pro vín cia
esta ce i fa qua tro ve zes mais de pres sa.

Por mais que nos des va ne ça mos de ter re gis tra do em dez
anos 87.005 ma nu mis sões, de ve mos não es que cer que no mes mo pe río -
do, só na pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, hou ve um mo vi men to de im por -
ta ção e ex por ta ção en tre os seus di ver sos mu ni cí pi os de 124 mil es cra -
vos. Isto quer di zer que o mer ca do de es cra vos, as tran sa ções de com pra 
e ven da so bre a pro pri e da de hu ma na, de i xam na som bra o va lor das al -
for ri as con ce di das. Tam bém, em todo o país, ao pas so que fo ram al for -
ri a dos, de 1873 a 1882, 70.183 es cra vos, mor re ram em ca ti ve i ro 132.777, 
ou cer ca do do bro. Mas, quan do a mor te, que é uma for ça iner te e
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incons ci en te, eli mi na dois, e a na ção eli mi na um, esta faz dez ou vin te
ve zes me nos do que aque la, que não tem in te res se, nem de ver de hon ra, 
no pro ble ma que está fa ti di ca men te re sol ven do.

Pen sem os bra si le i ros, an tes de tudo, nes sa imen sa po pu la ção
es cra va que ex ce de de 1.200.000, e nos se nho res des ses ho mens; pen sem
nos que mor rem, nos que nas cem, ou para se rem cri a dos como es cra vos ou 
para se rem edu ca dos como se nho res; e ve jam se es ses dois mi lhões de uni -
da des na ci o na is de vem ser ain da en tre gues à es cra vi dão, para que ela tor -
tu re umas até à mor te, cor rom pa as ou tras des de a in fân cia, e, se ou tros
mi lhões de bra si le i ros res tan tes de vem con ti nu ar a ser os cli en tes ou ser -
vos de um in te res se que lhes re pug na e a vi ver sob o re gi me uni ver sal e
obri ga tó rio da es cra vi dão tor na da um Impe ri um in Imperio.

Assim foi em toda par te.

Como os rios bri lham com co res di fe ren tes, mas a clo a -
ca é sem pre a mes ma – es cre ve Momm sen es tu dan do a in va -
riá vel pin tu ra da es cra vi dão an ti ga – as sim a Itá lia, da épo ca
ci ce ro ni a na, pa re ce-nos es sen ci al men te com a Hé la de de Po lí -
bio e, mais ain da, com a Car ta go do tem po de Aní bal, onde,
exa ta men te do mes mo modo, o re gi me oni po ten te do ca pi tal
ar ru i nou a clas se mé dia, ele vou o ne gó cio e a cul tu ra da ter ra
ao ma i or grau de flo res ci men to, e por fim pro du ziu a cor rup ção 
mo ral e po lí ti ca da na ção.

É essa mes mís si ma ins ti tu i ção, car re ga da com as cul pas da His tó ria
toda, que, eli mi na da da Ásia e da Eu ro pa, es ma ga da na Amé ri ca, pros -
cri ta pela cons ciên cia hu ma na e em vés pe ras de ser tra ta da por ela como 
pi ra ta ria, se re fu gia no Bra sil e nos su pli ca que a de i xe mos mor rer na tu -
ral men te, isto é, de vo ran do, para ali men tar-se, o úl ti mo mi lhão e meio de
ví ti mas hu ma nas que lhe res tam no mun do ci vi li za do.

Que de ve mos fa zer? Que acon se lham ao país – que até hoje tem 
sido a cri a tu ra da que le es pí ri to in fer nal, mas que já co me ça a re pu di ar essa
de son ro sa tu te la – os que ad qui ri ram o di re i to de dar-lhes con se lhos? Que
lhe acon se lha a Igre ja, cu jos bis pos es tão mu dos ven do os mer ca dos de es -
cra vos aber tos; a im pren sa, as aca de mi as, os ho mens de le tras, os pro fes so -
res de di re i to, os edu ca do res da mo ci da de, to dos os de po si tá ri os da di re ção
mo ral do nos so povo? Que lhe di zem os po e tas, a quem Cas tro Alves mos -
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trou bem que num país de es cra vos a mis são dos po e tas é com ba ter a es -
cra vi dão? A mo ci da de, a quem Fer re i ra de Me ne ses e Ma nu el Pe dro – para
só fa lar dos mor tos – po dem ser apon ta dos como exem plos do que é a
fru ti fi ca ção do ta len to quan do é a li ber da de que fe cun da? Que lhe acon se -
lham, por fim, dois ho mens, que têm cada um a res pon sa bi li da de de gui as
do povo? Um, o Sr. Sa ra i va, es cre veu em 1868: “Com a es cra vi dão do ho -
mem e do voto, con ti nu a re mos a ser como so mos hoje, me nos pre za dos
pelo mun do ci vi li za do que não pode com pre en der se pro gri da tão pou co
com uma na tu re za tão rica”, e dis se em 1873: “A gran de in jus ti ça da lei é
não ter cu i da do das ge ra ções atu a is.” O ou tro é o her de i ro do nome e do
san gue de José Bo ni fá cio, a cu jos ou vi dos de vem eco ar as úl ti mas pa la vras
da Re pre sen ta ção à Cons ti tu in te, como um ape lo ir re sis tí vel de além-tú mu lo, e 
cuja car re i ra po lí ti ca será jul ga da pela His tó ria como a de um so fis ta elo -
qüen te, se ele não co lo car ain da os sen ti men tos de jus ti ça, li ber da de e igual -
da de, que tra tou de des per tar em nós, aci ma dos in te res ses dos pro pri e -
tá ri os de ho mens de São Pa u lo.

A mi nha fir me con vic ção é que, se não fi zer mos to dos os dias
no vos e ma i o res es for ços para tor nar o nos so solo per fe i ta men te li vre, e
não ti ver mos sem pre pre sen te a idéia de que a es cra vi dão é a ca u sa prin ci -
pal de to dos os nos sos ví ci os, de fe i tos, pe ri gos e fra que zas na ci o na is, o
pra zo que ain da ela tem de du ra ção le gal – cal cu la das to das as in fluên ci as
que lhe es tão pre ci pi tan do o des fe cho – será as si na la do por sin to mas
cres cen tes de dis so lu ção so ci al. Quem sabe mes mo se o his to ri a dor do
fu tu ro não terá que nos apli car uma des tas duas fra ses – ou a de Ewald
so bre Judá – “A des tru i ção to tal do an ti go re i no era ne ces sá ria an tes que 
se pu des se pôr ter mo à es cra vi dão que nin guém se aven tu ra va a dar
mais um pas so se quer para ba nir”7 ou, pior ain da, esta de Gold win
Smith8 so bre a união ame ri ca na:

Os es ta dos cris tãos da Amé ri ca do Nor te as so ci a ram-se
com a es cra vi dão por ca u sa do Impé rio e por or gu lho de se -
rem uma gran de con fe de ra ção; e so fre ram a pe na li da de dis so, 
pri me i ro no ve ne no que o do mí nio do se nhor de es cra vos es -
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pa lhou por todo o seu sis te ma po lí ti co e so ci al, e, se gun do,
com esta guer ra ter rí vel e de sas tro sa?

Uma guer ra em que o Bra sil en tras se con tra um povo li vre, com a sua ban -
de i ra ain da tis na da pela es cra vi dão, po ria ins tin ti va men te as sim pa ti as li be -
ra is do mun do do lado con trá rio ao nos so; e uma na ção de gran de in te li -
gên cia na ti va, li vre da pra ga do mi li ta ris mo po lí ti co e das guer ras sul-ame ri -
ca nas, bran da e su a ve de co ra ção, pa cí fi ca e ge ne ro sa, se ria por ca u sa des se
mer ca do de es cra vos, que nin guém tem a co ra gem de fe char, con si de ra da
mais re tró gra da e atra sa da do que ou tros pa í ses que não go zam das mes -
mas li ber da des in di vi du a is, não têm a mes ma cul tu ra in te lec tu al, o mes mo
de sin te res se, nem o mes mo es pí ri to de de mo cra cia e igual da de que ela.

Escre vi este vo lu me pen san do no Bra sil, e so men te no Bra sil,
sem ódio nem res sen ti men to, e sem des co brir em mim mes mo, con tra
quem quer fos se, um áto mo cons ci en te des sa in ve ja que Antô nio Car los
dis se ser “o in gre di en te prin ci pal de que são amas sa das nos sas al mas”. Ata -
quei abu sos, ví ci os e prá ti cas; de nun ci ei um re gi me todo, e por isso te rei
ofen di do os que se iden ti fi cam com ele; não se pode, po rém, com ba ter um
in te res se da mag ni tu de e da or dem da es cra vi dão sem di zer o que ele é. Os
se nho res são os pri me i ros a qua li fi car, como eu pró prio, a ins ti tu i ção com
cuja sor te se en tre la ça ram as suas for tu nas; a di fe ren ça está, so men te, em
que eu sus ten to que um re gi me na ci o nal, as sim una ni me men te con de na do,
não deve ser man ti do, por que está ar ru i nan do, cada vez mais, o país, e eles
que rem que essa ins ti tu i ção con ti nue a ser le gal men te res pe i ta da. Aca ba-se
com a es cra vi dão, te nha-se a co ra gem de fazê-lo, e ver-se-á como os abo li -
ci o nis tas es tão lu tan do no in te res se mes mo da agri cul tu ra, e de to dos os
agri cul to res sol vá ve is, sen do que a es cra vi dão não há de sal var os que não o 
se jam, ex ce to à cus ta da ali e na ção das suas ter ras e es cra vos, isto é, da sua
qua li da de de la vra do res. Con ti nue, po rém, o atu al sis te ma a en fra que cer e
cor rom per o país, apro xi man do-o da de com po si ção so ci al, em vez de ser
su pri mi do he ro i ca men te, pa tri o ti ca men te, no bre men te, com o apo io de
gran de nú me ro de pro pri e tá ri os es cla re ci dos, e que ou sem re nun ci ar “a sua
pro pri e da de pen san te”,9 re co nhe cen do os di re i tos da na tu re za hu ma na: o
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fu tu ro há de, in fe liz men te, jus ti fi car o de ses pe ro, o medo pa trió ti co, a hu -
mi lha ção e a dor que o adi a men to da abo li ção nos ins pi ra.

Ana li sei, de ti da men te, al gu mas das inú me ras in fluên ci as con -
trá ri as ao de sen vol vi men to or gâ ni co do país, exer ci das pela es cra vi dão.
Ne nhum es pí ri to sin ce ro con tes ta rá a fi li a ção de um só des ses efe i tos,
nem a im por tân cia vi tal do di ag nós ti co. A es cra vi dão pro cu rou, por to dos 
os me i os, con fun dir-se com o país, e, na ima gi na ção de mu i ta gen te, o
con se guiu. Ata car a ban de i ra ne gra, é ul tra jar a na ci o nal. De nun ci ar o re -
gi me das sen za las, é in fa mar o Bra sil todo. Por uma cu ri o sa te o ria, to dos
nós, bra si le i ros, so mos res pon sá ve is pela es cra vi dão, e não há como la var -
mos as mãos do san gue dos es cra vos. Não bas ta não pos su ir es cra vos,
para não se ter par te no cri me. Quem nas ceu com esse pe ca do ori gi nal,
não tem ba tis mo que o pu ri fi que. Os bra si le i ros são to dos res pon sá ve is
pela es cra vi dão, se gun do aque la te o ria, por que a con sen tem. Não se mos -
tra como o bra si le i ro, que in di vi du al men te a re pe le, pode des truí-la; nem
como as ví ti mas de um sis te ma, que as de gra da para não re a gi rem, po dem 
ser cul pa das da pa ra li sia mo ral que as to cou. Os na po li ta nos fo ram as sim
res pon sá ve is pelo bour bo nis mo, os ro ma nos pelo po der tem po ral, os po -
la cos pelo czar do, e os cris tãos-no vos pela Inqui si ção. Mas, fun da da ou
não, essa é a cren ça de mu i tos. E a es cra vi dão, ata ca da nos mais me lin dro -
sos re can tos onde se re fu gi ou, no seu en tre la ça men to com tudo o que a
pá tria tem de mais caro a to dos nós, fe ri da, por as sim di zer, nos bra ços
dela, le van ta con tra o abo li ci o nis mo o gri to de Tra i ção!

“Não sei o que pos sa um es cri tor pú bli co fa zer de me lhor do
que mos trar aos seus com pa tri o tas os seus de fe i tos. Se fa zer isso, é ser
con si de ra do an ti na ci o nal, não de se jo fur tar-me à acu sa ção.” Eu, pela
mi nha par te, ecôo es tas pa la vras de Stu art Mill. O con trá rio é, tal vez,
um meio mais se gu ro de fa zer ca mi nho en tre nós, de vi do à ín do le na ci o -
nal, que pre ci sa da in dul gên cia e da sim pa tia alhe ia, como as nos sas flo -
res tas vir gens pre ci sam de hu mil da de; mas, ne nhum es cri tor de cons -
ciên cia que de se je ser vir ao país, des per tan do os seus me lho res ins tin -
tos, to ma rá essa hu mi lhan te es tra da da adu la ção. A su pers ti ção de que o
povo não pode er rar, a que a His tó ria toda é um des men ti do, não é ne -
ces sá ria para fun dar a lei da de mo cra cia, a qual vem a ser: que nin guém
tem o di re i to de acer tar por ele e de im por-lhe o seu cri té rio.
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Qu an to à pá tria, que so mos acu sa dos de mu ti lar, é di fí cil de fi -
nir o que ela seja. A pá tria va ria em cada ho mem: para o al sa ci a no ela
está no solo, no mon tes pa tri os et in cu na bu la nos tra, para o ju deu é fun da -
men tal men te a raça; para o mu çul ma no a re li gião; para o po la co a na ci o -
na li da de; para o emi gran te o bem-es tar e a li ber da de, as sim como para o 
sol da do con fe de ra do foi o di re i to de ter ins ti tu i ções pró pri as. O Bra sil
não é a ge ra ção de hoje, nem ela pode que rer de i fi car-se, e ser a pá tria
para nós, que te mos ou tro ide al. Antô nio Car los foi acu sa do de ha ver
re ne ga do o seu país, quan do acon se lhou à Ingla ter ra que co bris se de
na vi os as nos sas águas para blo que ar os ni nhos dos pi ra tas do Rio e da
Ba hia10 mas quem des co nhe ce hoje que ele, se gun do a sua pró pria fra se,
pas sou à pos te ri da de como o vin ga dor da hon ra e da dig ni da de do Bra sil?

Lon ge de in ju ri ar eu o país, mos tran do-lhe que tudo quan to
há de vi ci o so, fra co, in de ci so, e ru di men tar nele pro vém da es cra vi dão,
pa re ce que des sa for ma quis con ver ter a ins ti tu i ção se gre ga da, que tudo
ab sor veu, em bode emis sá rio de Isra el, car re gá-lo com to das as fal tas do 
povo, e fazê-lo de sa pa re cer com elas no de ser to. O or gu lho na ci o nal
pro cu ra sem pre ter à mão ví ti mas ex pi a tó ri as des sas. É me lhor que se -
jam in di ví du os; mas a pe ni tên cia afi gu ra-se mais com ple ta quan do são
fa mí li as e clas ses, ou um re gi me todo.

Não me acu sa en tre tan to a cons ciên cia de ha ver pro me ti do um 
mil le ni um para o dia em que o Bra sil ce le bras se um ju bi leu he bra i co, li ber -
tan do to dos os ser vos. A es cra vi dão é um mal que não pre ci sa mais ter as
suas fon tes re no va das para atu ar em nos sa cir cu la ção, e que, hoje, dis pen -
sa a re la ção de se nhor e es cra vo, por que já se di lu iu no san gue. Não é
por tan to a sim ples eman ci pa ção dos es cra vos e in gê nu os que há de des -
tru ir es ses ger mens, para os qua is o or ga nis mo ad qui riu tal afi ni da de.

A meu ver, a eman ci pa ção dos es cra vos e dos in gê nu os, pos so 
re pe ti-lo por que esta é a idéia fun da men tal des te li vro, é o começo ape -
nas da nos sa obra. Qu an do não hou ver mais es cra vos, a es cra vi dão po -
de rá ser com ba ti da por to dos os que hoje nos acha mos se pa ra dos em
dois cam pos, só por que há um in te res se ma te ri al de per me io.
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So men te de po is de li ber ta dos os es cra vos e os se nho res do jugo 
que os inu ti li za, igual men te, para a vida li vre, po de re mos em pre en der
esse pro gra ma sé rio de re for mas – das qua is as que po dem ser vo ta das
por lei, ape sar da sua imen sa im por tân cia, são, to da via, in sig ni fi can tes ao 
lado das que de vem ser re a li za das por nós mes mos, por meio da edu ca -
ção, da as so ci a ção, da im pren sa, da imi gra ção es pon tâ nea, da re li gião
pu ri fi ca da, de um novo ide al de esta do: re for mas que não po de rão ser
re a li za das de um jato, aos apla u sos da mul ti dão, na pra ça pú bli ca, mas
que te rão de ser exe cu ta das, para que de las re sul te um povo for te, in te li -
gen te, pa tri o ta e li vre, dia por dia e no i te por no i te, obs cu ra men te, ano -
ni ma men te, no se gre go das nos sas vi das, na pe num bra da fa mí lia, sem
ou tro apla u so, nem ou tra re com pen sa, se não os da cons ciên cia avi go ra -
da, mo ra li za da e dis ci pli na da, ao mes mo tem po vi ril e hu ma na.

Essa re for ma in di vi du al, de nós mes mos, do nos so ca rá ter, do 
nos so pa tri o tis mo, no nos so sen ti men to de res pon sa bi li da de cí vi ca, é o
úni co meio de su pri mir efe ti va men te a es cra vi dão da cons ti tu i ção so ci al. 
A eman ci pa ção dos es cra vos é por tan to ape nas o co me ço de um Rin no -
va men to, do qual o Bra sil está ca re cen do de en con trar o Gi o ber ti e de po is
dele, o Ca vour.

Com pa re-se com o Bra sil atu al da es cra vi dão o ide al de pá tria
que nós, abo li ci o nis tas, sus ten ta mos: um país onde to dos se jam li vres;
onde, atra í da pela fran que za das nos sas ins ti tu i ções e pela li ber da de do
nos so re gi me, a imi gra ção eu ro péia tra ga, sem ces sar, para os tró pi cos
uma cor ren te de san gue ca u cá sio vi vaz, enér gi co e sa dio, que pos sa mos
ab sor ver sem pe ri go, em vez des sa onda chi ne sa, com que a gran de pro -
pri e da de as pi ra a vi ci ar e cor rom per ain da mais a nos sa raça; um país
que de al gu ma for ma tra ba lhe ori gi nal men te para a obra da hu ma ni da de 
e para o adi an ta men to da Amé ri ca do Sul.

Essa é a jus ti fi ca ção do mo vi men to abo li ci o nis ta. Entre os
que têm con tri bu í do para ele é cedo ain da para dis tri bu ir men ções hon -
ro sas, e o de se jo de to dos deve ser que o nú me ro dos ope rá ri os da un -
dé ci ma hora seja tal que se tor ne im pos sí vel, mais tar de, fa zer dis tin ções 
pes so a is. Os nos sos ad ver sá ri os pre ci sam, para com ba ter a idéia nova,
de en car ná-la em in di ví du os, cu jas qua li da des nada têm que ver com o
pro ble ma que eles dis cu tem. Por isso mes mo, nós de ve mos com ba ter
em toda a par te ten do prin cí pi os, e não no mes, ins cri tos em nos sa ban -
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de i ra. Ne nhum de nós pode as pi rar à gló ria pes so al, por que não há gló -
ria no fim do sé cu lo XIX em ho mens edu ca dos nas idéi as e na cul tu ra
in te lec tu al de uma épo ca tão adi an ta da como a nos sa, pe di rem a eman -
ci pa ção de es cra vos. Se al guns den tre nós ti ve rem o po der de to car a
ima gi na ção e o sen ti men to do povo de for ma a des per tá-lo da sua le tar -
gia, es ses de vem lem brar-se de que não su bi ram à po si ção no tó ria que
ocu pam se não pela es ca da de sim pa ti as da mo ci da de, dos ope rá ri os, dos 
es cra vos mes mos, e que fo ram im pe li dos pela ver go nha na ci o nal, a des -
ta ca rem-se, ou como ora do res, ou como jor na lis tas, ou como li ber ta do -
res, so bre o fun do ne gro do seu pró prio país mer gu lha do na es cra vi dão.
Por isso eles de vem de se jar que essa dis tin ção ces se de sê-lo quan to an -
tes. O que nos tor na hoje sa li en tes é tão-so men te a luta da pá tria: por
mais ta len to, de di ca ção, en tu si as mo, e sa cri fí ci os que os abo li ci o nis tas
es te jam atu al men te con su min do, o nos so mais ar den te de se jo deve ser
que não fi que si nal de tudo isso, e que a anis tia do pas sa do eli mi ne até
mes mo a re cor da ção da luta em que es ta mos em pe nha dos.

A anis tia, o es que ci men to da es cra vi dão; a re con ci li a ção de
to das as clas ses; a mo ra li za ção de to dos os in te res ses; a ga ran tia da li ber -
da de dos con tra tos; a or dem nas cen do da co o pe ra ção vo lun tá ria de
to dos os mem bros da so ci e da de bra si le i ra: essa é a base ne ces sá ria para
re for mas que al te i am o ter re no po lí ti co em que esta exis tiu até hoje. O
povo bra si le i ro ne ces si ta de ou tro am bi en te, de de sen vol ver-se e cres cer
em meio in te i ra men te di ver so.

Ne nhu ma das gran des ca u sas na ci o na is que pro du zi ram,
como seus ad vo ga dos, os ma i o res es pí ri tos da hu ma ni da de, teve nun ca
me lho res fun da men tos do que a nos sa. Tor ne-se cada bra si le i ro de co ra -
ção um ins tru men to dela; ace i tem os mo ços, des de que en tra rem na
vida ci vil, o com pro mis so de não ne go ci ar em car ne hu ma na; pre fi ram
uma car re i ra obs cu ra de tra ba lho ho nes to a acu mu lar ri que za fa zen do
ouro dos so fri men tos inex pri mí ve is de ou tros ho mens; edu quem os
seus fi lhos, edu quem-se a si mes mos, no amor da li ber da de alhe ia, úni co 
meio de não ser a sua pró pria li ber da de uma do a ção gra tu i ta do des ti no, 
e de ad qui ri rem a cons ciên cia do que ela vale, e co ra gem para de fen -
dê-la. As po si ções en tre nós des ce ram aba i xo do ní vel do ca rá ter; a ma i or
uti li da de que pode ter hoje o bra si le i ro, de va lor in te lec tu al e mo ral, é
edu car a opi nião (fe liz do que che ga a po der guiá-la), dan do um exem -
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plo de in di fe ren ça di an te de hon ras, dis tin ções e tí tu los re ba i xa dos, de
car gos sem po der efe ti vo. Aban do nem as sim os que se sen tem com for -
ça, in te li gên cia e hon ra dez bas tan te para ser vir à pá tria do modo mais
útil, essa mes qui nha ve re da da am bi ção po lí ti ca; en tre guem-se de cor po
e alma à ta re fa de vul ga ri zar, por meio do jor nal, do li vro, da as so ci a ção, 
da pa la vra, da es co la, os prin cí pi os que tor nam as na ções mo der nas for -
tes, fe li zes e res pe i ta das; es pa lhem as se men tes no vas da li ber da de por
todo o ter ri tó rio co ber to das se men tes do dra gão;11 e logo esse pas sa do, a
cujo es bo ro a men to as sis ti mos, abri rá es pa ço a uma or dem de co i sas
fun da da so bre uma con cep ção com ple ta men te di ver sa dos de ve res,
quan to à vida, à pro pri e da de, à pes soa, à fa mí lia, à hon ra, aos di re i tos,
dos seus se me lhan tes, do in di ví duo para com a na ção, quan to à li ber da -
de in di vi du al, à ci vi li za ção, à igual pro te ção a to dos, ao adi an ta men to so -
ci al re a li za do, para com a hu ma ni da de que lhe dá o in te res se e par ti ci pa -
ção – e de fato o en tre ga ta ci ta men te à guar da de cada uma – em todo
esse pa tri mô nio da nos sa es pé cie.

Abo li ci o nis tas são to dos os que con fi am num Bra sil sem es -
cra vos; os que pre di zem os mi la gres do tra ba lho li vre, os que so frem a
es cra vi dão como uma vas sa la gem odi o sa im pos ta por al guns, e no in te res se 
de al guns, à na ção toda; os que já su fo cam nes se ar me fí ti co, que es cra -
vos e se nho res res pi ram li vre men te; os que não acre di tam que o bra si le i ro,
per di da a es cra vi dão, se de i te para mor rer; como o ro ma no do tem po
dos cé sa res, por que per de ra a li ber da de.

Isso quer di zer que nós va mos ao en con tro dos su pre mos in -
te res ses da nos sa pá tria, da sua ci vi li za ção, do fu tu ro a que ela tem di re i -
to, da mis são a que a cha ma o seu lu gar na Amé ri ca; mas, en tre nós e os
que se acham atra ves sa dos no seu ca mi nho, quem há de ven cer? É esse
o pró prio enig ma do des ti no na ci o nal do Bra sil. A es cra vi dão in fil -
trou-lhe o fa na tis mo nas ve i as, e, por isso, ele nada faz para ar ran car a
di re ção da que le des ti no às for ças ce gas e in di fe ren tes que o es tão, si len -
ci o sa men te, en ca mi nhan do.
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