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PROJETOS DE REFORMAS E ABOLIÇÃO1 

FATTORI, Vinicius2 

 

I 

 

 A ideia de se revogar a escravidão no Brasil não era nova quando, em finais da década 

de 1860, iniciou-se um longo debate nacional a respeito da necessidade de legislar sobre o 

elemento servil. Antes mesmo de o Brasil se constituir como nação independente, diversas 

personalidades deixaram suas impressões acerca do negro escravizado e do comércio 

transatlântico de viventes. Entre esses autores encontram-se frequentemente políticos, 

militares e membros da Corte (categorias que, é preciso salientar, não raro se sobrepunham 

em um mesmo indivíduo), além, claro, das constantes observações estrangeiras, que já em 

começos do século XIX viam no Brasil o mais complexo laboratório de intercurso rácico das 

Américas, o local onde seria revelado o sucesso ou o fracasso da miscigenação como 

componente formativo de um povo (SCHWARCZ, 1996). 

 Esses primeiros anseios permeavam o interesse dos nacionais na diversificada 

produção de seus opúsculos, que, trazendo uma série de justificativas cristãs, filosóficas e 

humanitárias (a serem largamente desenvolvidas e fortalecidas em décadas posteriores), 

buscavam sobretudo trabalhar a necessidade de se construir uma nacionalidade isenta dos 

conflitos que, inevitavelmente, a escravatura instituía. José Bonifácio foi um dos autores que 

melhor ilustraram esse pensamento caracteristicamente romântico. Procurando mecanismos 

que fossem capazes de “amalgamar” os diferentes “metais” presentes na sociedade brasileira 

(brancos, índios, africanos, mulatos, libertos) em uma única e homogênea liga, o autor 

elaborou duas representações a serem discutidas na Assembleia Constituinte de 1823, 

referentes ao elemento negro e indígena. Tal pretensão seria frustrada após a dissolução da 

dita Assembleia por exigência imperial. Preso e exilado, Bonifácio conseguiu publicar a 

Representação sobre a escravatura em uma tipografia parisiense; em terras nacionais, seu 

folheto ganharia uma primeira edição apenas em 1840, e outras duas em 1851 e 1884, 

momentos em que os debates sobre a escravidão se acirravam. 

 Nesse texto, José Bonifácio adiantou como seria pensada a escravidão no Brasil e as 

razões para refutá-la. Não se tratava, como era comum em pronunciamentos desse século, de 

apenas admitir vagamente o fim do escravismo como estando próximo, de anunciar que em 

determinado momento — porém nunca determinado — encerrar-se-ia sua prática. Bonifácio 

                                                           
1 Este trabalho faz parte de um projeto de dissertação de Mestrado a ser defendida em 2015. 
2 Mestrando em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Trabalho financiado 

pela CAPES. E-mail: vinnyfattori@hotmail.com 
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escreveu um projeto, uma carta de intencionalidades com a missão de “mostrar a necessidade 

de abolir o trafico da escravatura, de melhorar a sorte dos actuaes cativos, e de promover a sua 

progressiva emancipação” (BONIFÁCIO, 1825, pp. 5-6). Sua intenção não era, pelo menos 

segundo suas palavras, prolongar a questão, mas articular o seu desenlace. 

 Décadas depois, e mesmo que com objetivo diferente daquele traçado por um 

Bonifácio já consagrado na cultura nacional, numerosas personalidades – os mencionados 

políticos, militares, nobres e, junto a eles, também uma parteira – retomaram o modelo de 

escrita de projetos para se pensar a realidade nacional, suas carências e perspectivas futuras. O 

problema de se amalgamar a heterogeneidade da população não era mais colocado em pauta: 

a sociedade havia buscado sua identidade nacional por meio de uma cultura romântica que 

apenas tangencialmente agregou o elemento negro, quando não o ignorou por completo 

(SCHWARCZ, 1998). A escravidão passou de instituição que tolhia a nacionalidade brasílica 

para o sistema que mais ameaçava o pleno desenvolvimento das faculdades morais e 

civilizacionais que exigiam o verdadeiro progresso da nação. 

Já no campo acadêmico, décadas depois desses escritos coetâneos e sob vigência da 

República, a historiografia e os estudos sociológicos (principalmente aqueles produzidos no 

primeiro quartel do século XX) lidaram com o tema do abolicionismo inserindo-o em 

modelos ou teorias quase nunca validados pela análise documental. O que existia, podemos 

inferir de autores como Sérgio Buarque de Holanda ou Caio Prado Júnior (HOLANDA, 1995; 

PRADO JÚNIOR, 2012), era um modelo de evolução social ideal, mas que se via 

atravancado pela existência da escravidão em território brasileiro. Outros fatores elencados 

corresponderiam ao latifúndio e à monocultura, heranças do passado colonial que nem mesmo 

a primeira República conseguiu superar. O movimento abolicionista foi interpretado, 

portanto, como resposta a uma necessidade premente de modernização econômico-social, que 

superasse o anacrônico estado colonial preservado e desenvolvido ao longo do regime 

monárquico, um período de “transição”. Tal interpretação, contudo, pouco difere daquela 

apresentada pelos próprios propagadores do abolicionismo no Brasil imperial. Em sua procura 

pelas “causas”, os ensaístas de 1930 reiteravam antigos argumentos evolucionistas (ainda que 

despidos da roupagem oitocentista do “progresso”, “moral” e “civilização”), sobrepondo a 

teoria à análise empírica de uma documentação mais alentada. 

Em abordagens posteriores, com representantes de um marxismo mais ortodoxo como 

Edison Carneiro e Benjamin Péret (CARNEIRO, 1988; PÉRET, 2002), que falavam 

sobretudo de Zumbi e Palmares (FRANÇA, FERREIRA, 2012), procurou-se em nossa 

história por manifestações de classe, momentos de luta e fracasso na construção de uma 
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consciência. Além, é claro, das determinações econômicas por trás das ações ou omissões das 

personagens históricas avaliadas. Quando aparece nessas análises, o escravo nunca é 

apresentado como uma vítima que espera a “modernização” tornar obsoleto o seu cativeiro, 

ele se revolta; rebeldia e violência são empregadas como armas de contestação ao sistema3, 

daí o interesse desta corrente em registrar suas fugas, rebeliões e homicídios. A constatação 

posterior, em diversos trabalhos produzidos pela historiografia especializada, de que o 

quilombo dos Palmares nunca foi a terra de liberdade imaginada por esses autores, contudo, 

demonstraria como ainda não era possível se imaginar um mundo absolutamente desprovido 

da escravidão em finais do século XVI e inícios do XVII. 

Já nas décadas de sessenta e setenta do século XX, em estudos dos pesquisadores da 

chamada “Escola de São Paulo” (Octávio Ianni, Florestan Fernandes, Fernando Henrique 

Cardoso, Emília Viotti), de certo modo foram reintroduzidos os argumentos de um político do 

Império4 – Joaquim Nabuco –, revestidos com uma nova linguagem marxista para a análise 

do escravo e da abolição. Nabuco dizia que o abolicionismo deveria ser dirigido por uma elite 

de letrados urbanos que se utilizassem das vias legais e moderação, sem recorrer aos escravos 

nem à possibilidade de se instalar uma “guerra civil ou servil” no Estado brasileiro: 

 

A emancipação há de ser feita, entre nós, por uma lei que tenha os requisitos, externos e 

internos, de todas as outras. É assim, no Parlamento e não em fazendas ou quilombos do 

interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da 

liberdade (NABUCO, 2000, p. 18). 

 

 De maneira semelhante, os trabalhos de Ianni, Cardoso, Viotti e Fernandes apontavam 

para um abolicionismo profundamente vinculado à elite urbana modernizadora do século 

XIX, praticamente desassociando as manifestações que lutavam pela liberdade de qualquer 

desempenho por parte escravos. A escravidão mutilava a consciência humana de tal maneira 

que seria impossível aos cativos se organizarem em defesa de seus interesses e resistirem aos 

mecanismos opressivos de modo eficiente, e não em demonstrações localizadas de violência 

que muito rudimentarmente conseguiam atacar a rígida estrutura institucional do problema. O 

olhar oitocentista que enxergava o escravo como um objeto manipulável e desprovido de 

                                                           
3 Para um estudo a respeito do entrelaçamento do mundo de livres, libertos e escravos (em que os crimes de uns 

e outros quase sempre se davam em mesmos locais, circunstâncias e motivações que não a luta pela liberdade), 

ver FERREIRA, Ricardo. Crimes em comum: escravidão e liberdade sob a pena do Estado imperial brasileiro 

(1830-1888). São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 
4 A análise crítica desses autores localiza-se especialmente nos seguintes capítulos: AZEVEDO, Elciene. 

“Introdução”. In: ______. O direito dos escravos: lutas jurídicas e abolicionismo na província de São Paulo. 

Campinas: Ed. Unicamp, 2010. CHALOUB, Sidney. “Negócios da escravidão”. In: ______. Visões da 

liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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consciência política retornava nas análises acadêmicas, e não tardaria a sofrer reações 

(PATTERSON, 2008)5. 

Até então dividida entre “Zumbi” e “Pai João”, entre o cativo revoltado e o submisso, 

a historiografia respeitante à escravidão e suas formas de expressão encontraria uma terceira 

via principalmente nos anos 1980, como pode ser atestado nos escritos de João José Reis e 

Eduardo Silva. O cativeiro não poderia anular os escravos como agentes históricos, tal qual 

propunham Ianni e Cardoso, mas eles também não precisavam buscar na resistência violenta 

sua única forma de autonomia e luta pela emancipação. A rebeldia se mostrou antes como um 

recurso de exceção, do que como uma regra; o escravo que compreende o mundo e a si 

mesmo procura negociar com seu senhor e autoridades (REIS, SILVA, 1989). Desde então, 

uma ampla bibliografia procurou ressaltar pequenas ações que abriam todo um universo de 

significações políticas, barganhas e malandragens cotidianas à espera de serem interpretadas 

pelos historiadores, uma vez que comumente elas passaram despercebidas em meio aos 

relatórios policiais, e também jornais e diários. Tratavam-se de acordos, margens de manobra, 

desobediência, sabotagens, vagarosidade, roubos, “brecha camponesa”, tolerância aos festejos 

e rituais africanos, fugas de curto prazo, brigas judiciais, exercício de funções assalariadas 

para a garantia de um pecúlio, além do relaxamento nos horários e cooperação em serviços 

pesados onde houvesse poucos escravos e quase nenhuma presença policial. 

Sidney Chalhoub, pretendendo demonstrar que os escravos eram sujeitos capazes de 

atribuir pontos de vista particulares aos seus direitos e condições, que não meramente 

reproduzissem o pensamento dos senhores, escreveu sobre a possibilidade de os cativos 

manipularem situações objetivando impor seus interesses, e às vezes, sua alforria. Com isso, 

frustravam planos de comerciantes e escravocratas, impediam sua compra por senhores 

considerados cruéis, negociavam vendas em conjunto com a família proprietária, negavam a 

legitimidade de determinado senhor, tentavam obter a liberdade em conflitos resultantes da 

leitura de testamentos, ou pela fuga para cidades que concediam refúgio aos escravos 

CHALHOUB, 1990). 

A abolição foi, então, interpretada como um fenômeno que, à parte um maior ou 

menor compromisso dos abolicionistas com a causa, foi definitivamente conquistada pelos 

escravos. Os projetos gradualistas, que com diligência o Parlamento conduzira durante os 

períodos de ampliação dos debates sobre a escravatura, teriam ruído perante o quadro de 

                                                           
5 PATTERSON, Orlando. Escravidão e morte social: um estudo comparativo. Tradução de Fábio Duarte Joly 

Ed. EDUSP, 2008, é outro autor representante dessa linha teórica, uma vez que trabalha as questões do 

“desenraizamento”, da ausência de honra, do esfacelamento do sujeito, da morte social, e da condição de “não-

pessoa” do escrevo decorrente unicamente de seu cativeiro. 
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desordem levado a cabo, sobretudo em fins da década de 1880, pela escravaria nas províncias 

onde ela ainda estava sedimentada. Ceará, Amazonas e Rio Grande do Sul praticamente já 

haviam eliminado de seus quadros sociais o cativeiro, e eram seguidos com mais afinco pelas 

outras províncias imperiais. A súbita conversão de São Paulo, em finais de 1887, após 

incontáveis fugas e rebeliões que despovoaram as fazendas, deixaria o Rio de Janeiro isolado, 

e o caminho aberto para que o Gabinete de João Alfredo Correia consolidasse a abolição sem 

qualquer forma de ressarcimento aos antigos proprietários (CONRAD, 1978). A lei apenas 

estaria seguindo a situação real pela qual passava quase toda a nação, e tal vitória deveria ser 

creditada antes ao interesse e movimento dos escravos, do que ao abolicionismo, muito 

alinhado aos assuntos políticos em sua defesa pela ordem e legalidade. 

Maria Helena Machado, uma das precursoras da chamada “geração de 80” da 

historiografia da escravidão, busca nos escravos o foco mais relevante quando se considera a 

desestruturação do escravismo no Brasil. Machado não procura anular o papel desempenhado 

pelos abolicionistas, mas sim relativizar seu protagonismo ao alertar para o elevado grau de 

moderação das propostas, e a pouca inclinação desses homens em se dirigir aos cativos, 

circunscrevendo a solução ao problema pelo caminho da lei e ordem. Ao analisar os últimos 

anos da escravidão em São Paulo através dos relatórios policias, Machado descortina a 

situação de caos nas fazendas pelas fugas em massa e tentativas de insurreições (algumas 

supostamente organizadas em parceria com outras fazendas e até mesmo outras províncias) 

que colocava em pânico toda população e exigia esforços redobrados por parte das pouco 

equipadas e pouco numerosas autoridades coercitivas oficiais. Desbaratadas as sublevações, 

uma ampla rede de desinformação era posta em prática, pretendendo aparentar uma 

tranquilidade que acalmasse senhores e esfriasse toda sorte de coordenação de revoltas, a cada 

semana mais comuns (MACHADO, 1991). 

Elciene Azevedo estudou as estratégias desenvolvidas pelos cativos, em aliança com 

grupos abolicionistas liderados por Luiz Gama ou Antonio Bento, para a conquista da 

emancipação. A autora discorda da historiografia que periodiza o abolicionismo no Brasil 

com base nessas duas figuras: Gama representaria a via legalista, mas incapaz de desferir 

golpes fatais à instituição; enquanto Bento – que teria atribuído para si, sob juramento ao 

caixão de Luiz Gama em 1882, a missão de encerrar o cativeiro – reforçaria o lado 

insurrecional, ao auxiliar fugas e desordens que levaram ao colapso de todo regime. Tal 

periodização reforça a crítica de Azevedo de que os historiadores retomaram as análises de 

Joaquim Nabuco sobre o tema, uma vez que o político brasileiro teria justamente estabelecido 

a década de 1880 como o marco para a radicalização do movimento. 
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Elciene Azevedo revela como a instância judicial servia de palco para verdadeiros 

embates políticos que se faziam em torno às interpretações contrastantes de leis que poderiam 

ou não auxiliar o escravo a conseguir sua liberdade. As leis de proibição do tráfico humano de 

1831 e 1850, além da lei que regulava o elemento servil em 1871 foram as principais armas 

para advogados e juízes formularem estratégias junto aos escravos requerentes para, enfim, 

mutilar a escravidão por meio de casos isolados que trouxessem o assunto à discussão e 

conscientização de outros injustiçados; era objetivo desses profissionais expandir os debates 

para além dos tribunais. Para a autora, assim como para Chalhoub, os escravos conheciam as 

tensões associadas às leis, e por isso procuravam as vias legais para alicerçar suas alforrias 

(AZEVEDO, 1999; 2010). 

Todos esses autores, dos cronistas coetâneos, passando pelos ensaístas de 1930 e os 

marxistas e revisionistas a partir da segunda metade do século XX, procuraram escrever uma 

história do escravismo na qual a abolição aparecia estritamente vinculada ao percurso que 

cada um investigava acerca do lugar do escravo na sociedade. Tratado como coisa, 

embrutecido e desumanizado, houve quem creditasse à benevolência dos abolicionistas um 

movimento responsável por disparar a flecha que perpassou o regime e desestruturou suas 

bases pelas vias legais. Em outro momento, focou-se a atenção aos ritmos impostos pelo 

capitalismo/modernização como guias incontornáveis ao destino das sociedades ocidentais, 

para o qual senhores, políticos e escravos convergiriam incapazes de lhe fazer frente. A 

crescente “profissionalização” dos historiadores, nas décadas seguintes, coincidiu com a 

entrada de novos eixos interpretativos e abordagens aos problemas: buscou-se superar uma 

visão “reificada” dos oprimidos para lhes conceder toda uma dimensão de agentes históricos 

antes não aventada. Com isso, os escravos se tornaram os promotores de sua emancipação. 

 Partindo ora para perspectivas deterministas calcadas em rígidos modelos de evolução 

social, ora para o conflito aberto que procurava definir a ruína da escravatura por transação 

legal, explosão abolicionista ou implosão pela massa oprimida, há ainda muito por se estudar 

a respeito daqueles que lutavam (com maior ou menor empenho) pela liberdade – fossem eles 

políticos, escravos, abolicionistas –, investigando o arcabouço conceitual que balizava seus 

pensamentos e ações. A pesquisa que apresento não buscará, portanto, os responsáveis diretos 

ou indiretos para o estabelecimento do fato “abolição” no Brasil, mas sim a investigação das 

ideias e referências de que certos grupos se serviram com a pretensão de construir um país 

sintonizado com o “espírito do século” em relação ao qual parecíamos tão distantes. 
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 Os defensores do abolicionismo abordados no trabalho aqui proposto puderam ou não 

ter sido atuantes em determinado momento6, bem como puderam ou não ter sido movidos por 

sentimentos genuínos ou interesses dissimulados. A questão a ser colocada é menos o 

interesse em decifrar as motivações pessoais que os levaram a escrever, ou percorrer os 

caminhos da formação específica de cada autor, do que identificar as ferramentas conceituais 

e argumentos empíricos que permitiram a disseminação de uma postura que seria somente 

praticada no Brasil nos oitocentos: a condenação intransigente de todo e qualquer escravismo. 

Observar-se-á que tal ruptura não foi fruto da formulação de uma filosofia inédita ou de novos 

dogmas religiosos, mas da releitura e ressignificação textual do que já havia sido discutido 

sobre a escravidão, assim como da necessidade de se pensar a realidade nacional frente aos 

efeitos do cativeiro. 

 Dessa forma, encontram-se como fundamento das argumentações desses abolicionistas 

(políticos e profissionais liberais) categorias que, sem qualquer “pureza teórica”, remetiam ao 

cristianismo, ao positivismo, ao iluminismo e ao romantismo. Logo, oitocentistas de 

nascimento, ou por sobrevivência de tempos passados. A Igreja, que já havia se prestado a 

justificar a escravização de negros por meio de uma leitura particular do Gênesis, segundo a 

qual o cativeiro por mãos europeias levaria à evangelização dos amaldiçoados africanos, 

passou a reconsiderar suas posturas, verificando-se uma proeminência de discursos acerca da 

compaixão e igualdade perante Cristo, e um significativo distanciamento do Antigo 

Testamento – doravante respeitado em sua sabedoria, mas relativizado como modelo de 

conduta por ainda estar distanciado das revelações de Jesus7. 

 O positivismo francês fez sua presença nesses escritos como parte do pensamento 

etapista e progressista, embora ordeiro, para o qual convergiriam todos os agrupamentos 

humanos. A ideia de fortalecer os princípios morais e cientificistas, tendo por objetivo a 

aproximação do estágio civilizacional mais elevado, deixando para trás toda sorte barbárie e 

obscuridade, constituía um dos grandes paradigmas da modernidade, uma das mais sagradas 

metas a ser perseguida. Um véu de silêncio cobria, no entanto, a hipótese de uma superação 

                                                           
6 Considere-se a segunda metade dos oitocentos, momento em que se proliferavam projetos em formato de 

livretos ou panfletos com o manifesto objetivo de justificar e direcionar o encerramento do cativeiro. A 

disseminação de tal prática, compreendida como dever patriótico de cidadãos interessados com o destino da 

nação, era tributária de um longo debate anterior que previa o fim do tráfico de africanos. 
7 Em AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, uma história comparada 

(século XIX). São Paulo: Annablume, 1995 a autora defende que o abolicionismo brasileiro distanciava-se do 

estadunidense no tocante ao caráter religioso, presente em um e quase ausente ao outro. No caso brasileiro, deus 

adquiriria papel meramente decorativo, uma vez que o abolicionismo aqui praticado se reputaria 

primordialmente ao progresso e às leis humanas, e não às divinas-imutáveis. Dessa forma, a autora liga o avanço 

do pensamento científico no Brasil ao secularismo, uma relação não necessariamente coerente. 
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da monarquia pela república8, ou da introdução de uma espécie de “catecismo comtiano” em 

um país marcadamente católico. 

Já a postura iluminista se evidenciava, primordialmente, com a recorrência aos 

conceitos ontológicos e globalizantes pautados em uma descrição precisa do que seria a 

“natureza humana”, além da definitiva equiparação entre pretos e brancos como troncos de 

uma mesma árvore, raças de uma mesma espécie. A liberdade natural foi, com isso, um tópico 

sempre e firmemente repisado pelos autores oitocentistas que buscavam um direito superior a 

qualquer lei humana, um direito natural capaz de melhor direcioná-la tendo-se em vista o 

interesse de toda a humanidade, e não mais o de alguns grupos proprietários. No entanto, a 

parte do raciocínio ilustrado que se voltava de modo mais incisivo contra a incoerência do 

sistema (e demonstrava o grau de sofisticação interpretativa dos pensadores do século XVIII) 

não costumava ser salientada9; recorria-se àquilo que já se configurava como senso-comum, 

que encontrava ampla aceitação e entendimento na sociedade, e menos às complexas 

teorizações setecentistas que, apesar disso, necessitavam de todos esses lances para se 

fazerem coerentes. 

 O romantismo, ainda que teoricamente se voltasse contra o universalismo iluminista 

através da defesa dos interesses nacionais, da luta pela integridade territorial (no Brasil, 

ameaçada com a disparidade da presença escrava ao norte e sul) e da construção de um 

passado mítico/idealizado, também entrou nessa longa lista referencial típica ao século XIX 

utilizada para atacar práticas por ela antes legitimadas (RICUPERO, 2004). Os elementos 

negro e escravo podem ter sido deliberadamente apagados de produções culturais românticas 

empenhadas em forjar uma nacionalidade, mas seu pensamento calcado no patriotismo e 

fortalecimento nacional serviu para apontar a escravidão como o grande cancro a corroer a 

sociedade brasileira, e emperrar a marcha de toda nação rumo ao progresso. O maior desafio 

ao povo, isso era unânime, seria superar o problema e todas as inconveniências religiosas, 

humanitárias, legais, e econômicas introduzidas pela escravatura, herança maldita da 

colonização portuguesa. 

                                                           
8 Seria apenas com os dissidentes radicais do Partido Liberal, e de maneira muito localizada, que nesse momento 

a discussão sobre os problemas nacionais sairia da esfera restrita do escravismo para atingir o sistema político 

como um todo. 
9 Rousseau explicava, em seu Contrato Social (1983), que a inexistência de direitos civis aos escravos não 

permitia que eles fossem tomados como signatários do pacto social. Com isso, estavam desobrigados de 

qualquer obediência e prestação de contas àquela sociedade. O mesmo autor pretendia comprovar que o estado 

de guerra se dava unicamente entre nações, tendo por elas os homens como agentes. Findo o conflito, encerrava-

se igualmente o direito de um dispor da vida do outro, de modo que não fazia sentido sustentar a escravidão 

como preço a ser pago pelo resgate da vida ou prolongamento da pena capital merecida ao derrotado. 
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Essa série de argumentos coletados e reinterpretados por homens instruídos do Brasil 

escravocrata estaria incompleta não fosse sua aplicação à realidade pátria. Assim, enquanto 

exigiam respeito à liberdade natural e inerente de cada homem, os abolicionistas diziam que o 

cativeiro emperrava a marcha para o progresso e desmoralizava a nação ao ferir os desígnios 

mais sagrados da revelação cristã, abrindo espaço para poderosas tensões sociais que 

dividiam libertos e cativos, corrompiam ambos os lados e ameaçavam toda unidade territorial. 

Esses autores não se limitaram a costurar teorias e pensamentos diversos em uma mesma 

colcha de argumentação; se quisessem convencer, deveriam demonstrar as profundas chagas 

trazidas pela escravidão àquela sociedade, e isso só foi possível porque eles viveram (a partir 

de seus sistemas valorativos) essa realidade, e se chocavam com o abismo cada vez maior que 

dividia o Brasil e o grande modelo a ser seguido: a Europa Ocidental. 

No centro dessa discussão se situava precisamente a ideia do “trabalho” a ser 

reabilitado; era o elemento que unia todos os argumentos e fazia de sua compreensão o único 

meio de garantir a existência futura do país. Era o trabalho livre que conduziria ao progresso, 

ao desenvolvimento, à beneficência, à justiça, à ordem, à moralidade cristã, e à civilização. 

Enquanto maculado pela existência de escravos, o trabalho nunca seria visto como a forma 

mais elevada para se moralizar a sociedade e colocar o país nos trilhos do progresso. Sua 

permanência era cada vez mais entendida como uma aberração e, portanto, um estágio a ser 

superado por meio de projetos cuja finalidade seria a elevação moral, civilizacional, e 

econômica de uma nação que se veria às portas da ruína caso continuasse a desrespeitar o 

“espírito do século”. O problema do negro escravizado e de seu futuro em liberdade 

configurava-se como uma questão menor inscrita no problema geral dos rumos que a nação 

deveria tomar. 

A historiografia registrou grandes avanços no estudo da condição escrava e do 

abolicionismo ao longo do tempo. O que se produziu, no entanto, foi quase sempre a 

interpretação dos fatos que levaram decisivamente à abolição legal em 1888 (ação 

parlamentar, prática abolicionista urbana, rebeldia escrava nas fazendas), ou então a 

comprovação da popularidade do abolicionismo, sem considerar muito as ideias nele 

embutidas. Contudo, nessa pesquisa o “fato” abolição cede lugar ao estudo das “condições” 

que possibilitaram uma radical postura antiescravista no Brasil do século XIX. Cabe, aqui, 

investigar as formas de pensamento implícitas nesses escritos, as condições de possibilidade 

que permitiram a esses grupos proclamar livremente, e com algum respaldo da sociedade 

civil, uma postura por muito tempo sequer imaginada, mas depois presumida, refutada, 

tolerada, permitida e abraçada. De modo algum se propõe aqui anular os conflitos que o 
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problema despertou, ou mesmo supor a instauração de uma unanimidade das opiniões 

favorável ao elemento escravo. Queremos mostrar, no entanto, como o horizonte desses 

indivíduos nos oitocentos já admitia, com maior ou menor vigor, a existência de uma vida 

futura prescindida da escravidão, regime cujos fundamentos se encontravam desgastados em 

termos políticos, filosófico-religiosos, econômicos e humanitários. 

O problema não está em como fatalmente se deu a libertação dos escravos, mas em 

como tal postura pôde ser pensada, sob qual pluralidade de ideias ela se assentou. É 

necessário retornar aos locutores oitocentistas – e perceber, nesse movimento, que o 

abolicionismo não se limitava aos clássicos Joaquim Nabuco, Luiz Gama, José do Patrocínio 

e Antonio Bento, mas também se disseminava em uma série de autores menos conhecidos – e 

analisar os seus discursos, atentando para a variedade de ideias que se concatenaram na pena 

dos inúmeros reformistas que se proliferaram em finais do século. 

 

II 
 

 Constituem minhas fontes, em um primeiro momento, cinco opúsculos escritos na 

segunda metade do século XIX. Variam de vinte a setenta páginas, frequentemente 

apresentando parágrafos breves (por vezes compostos de apenas um período) que explicam as 

razões de seu lançamento, as impressões do autor a respeito do cativeiro, sua história e os 

efeitos sobre a economia e sociedade brasileiras para, enfim, lançarem os projetos de 

ordenamento que garantissem a completa dissipação do escravismo no país. 

Os autores a serem investigados faziam parte de uma mesma elite letrada, mas não 

desempenhavam a mesma função: dois antigos presidentes de província, um revolucionário 

exilado, o “Kardec brasileiro” e uma parteira imperial. Os atores de nossa trama são, 

respectivamente, Luiz Barbosa da Silva, Polycarpo Lopes de Leão, Peixoto de Brito, Adolfo 

Bezerra de Menezes e Maria Josephina Mathilde Durocher.  

Luiz Barbosa da Silva, que fora antes presidente da província do Rio Grande do Norte, 

defendia em Elemento servil: estudo por Theodoro Parker (seu pseudônimo) que a abolição 

não traria qualquer prejuízo ao país, e ainda acusava a Lei 2.040 de 28/09/1871 de agir com 

demasiada cautela. A condenação econômica, moral, racional e religiosa da escravidão, 

segundo o autor, não havia sido absorvida pela “consciência pública”, pois se o tivesse sido, 

tal prática não mais seria permitida. Desacreditando os argumentos que tentavam justificar a 

escravidão, Barbosa da Silva afirmava que “não há boa vontade do senhor, resignação e 

virtude do escravo, longanimidade e paciência de uns e outros, que lhe disfarcem a amargura 
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immensa e atenuem a monstruosidade de condição tão miserável” (SILVA, 1871, p. 9). Para o 

autor, o desenvolvimento industrial, a eliminação do ócio senhorial, e os estímulos morais 

para a realização sempre aperfeiçoada do trabalho só ocorreriam após o fim do cativeiro: “que 

enormes riquezas não surgirão de todas as partes, quando a intelligencia, estimulada por uma 

nobre ambição, e conscia da dignidade do trabalho, consor-se à nossa esplendida natureza!” 

(SILVA, 1871, p. 24). 

Polycarpo Lopes de Leão, que também fora presidente de província, desta vez a de 

São Paulo, em Como pensa sobre o elemento servil lançou sua atenção para a afronta 

representada pela escravidão aos Evangelhos e a um país cujo sistema constitucional seria “o 

mais livre” (LEÃO, 1870, p. 7). Seguindo a tradição rousseauniana, Lopes de Leão acreditava 

que a liberdade era o estado natural do homem, disto decorrendo ser imperativa uma mudança 

de perspectiva: no lugar de os negros no Brasil provarem aos seus captores que eram livres, 

antes deveria ser provada a sua escravidão, pois era ela a condição desviante. Ainda segundo 

o autor, a abolição deveria ser gradual, mas inexoravelmente encerrada dez anos depois da 

publicação de seu texto, ou seja, em 1880. Tendo em vista o bom direcionamento para que se 

chegasse aos fins da virtude e civilização que ele pretendia, projetos sistemáticos de 

colonização estrangeira e emancipação escrava foram por ele escritos e anexados ao libreto 

citado. 

Peixoto de Brito, ao expor uma breve história da introdução do trabalho escravo no 

Brasil e criticar as intervenções estrangeiras com vistas ao fim do tráfico, elaborou igualmente 

um projeto para abolir o sistema. Para o autor, o perigo representado por uma vingança negra 

sobre os brancos não merecia grandes considerações, pois a Constituição do país havia 

cuidado de assegurar direitos iguais a ingênuos e libertos. “O que convém extinguir é a 

escravidão, porque a humanidade a reprova, a religião a condemna, a civilisação a vê com 

horror, e os proprios brasileiros não a querem” (BRITO, 1870, p. 14). Concordando com 

todos os outros autores das fontes pesquisadas, Peixoto de Brito acreditava que a abolição 

estava próxima, mas deveria ser indenizada e tratada com a máxima cautela, respeitando a 

organização característica do Brasil, uma vez que a escravidão já havia fincado raízes no país. 

A escrita de Maria Josephina Mathilde Durocher deixa as impressões de que a autora 

era uma mulher de destaque na sociedade fluminense. Tecendo críticas ao governo e 

comentários sobre como ministros, delegados e deputados deveriam exercer seus ofícios, bem 

se denota a influência que a parteira das princesas imperiais tinha no período. Em Ideias sobre 

a emancipação, Maria Durocher também elencou apontamentos que deveriam dirigir o 

abolicionismo com vistas a moralizar os escravos, assim como dirimir os rancores gerados 
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através dos séculos de submissão. Algo essencial a se realizar seria uma mudança de 

nomenclatura, em que “escravo” e “senhor” fossem substituídos por “superior” e 

“subordinado”. A autora cobrava esforços das autoridades para que as instituições políticas se 

fizessem ouvir, respeitassem as leis que promulgaram e cobrassem por suas realizações; 

sendo assim, ela compartilhava da crença de que havia uma necessidade de se introduzir no 

Brasil um projeto civilizacional, uma vez que, primordialmente, este tratava de instituir em 

uma sociedade conjuntos de regras de conduta e acatamento às leis positivas como meio de 

garantir a existência e estabilidade da estrutura social (DUROCHER, 1871). 

 Por fim, Adolfo Bezerra de Menezes, que ficaria conhecido como o “Kardec 

brasileiro” por difundir o espiritismo no país, em A escravidão no Brasil e as medidas que 

convem tomar para extinguil-a sem damno para a nação salientou as grandes inconveniências 

decorrentes do contato da sociedade com os cativos. A família se viu ameaçada pela 

influência negativa dos escravos sobre a educação dos jovens filhos de seus senhores. A 

condição de barbarismo na qual aquele grupo humano estava lançada contribuía para 

aumentar seu rancor, embrutecimento e ignorância dos princípios morais essenciais para o 

triunfo de uma nação. Para se resolver o problema do elemento servil o autor apostava, como 

todos os outros, no gradualismo. O objetivo era respeitar tanto o interesse pessoal dos 

senhores em não perder o controle sobre suas propriedades, quanto o interesse geral da 

sociedade em se ver livre de um “cancro” que lhe condenava a existência. Libertando o 

ventre, caberia ao Estado a educação dos ingênuos para uma vida de trabalho e moralidade: 

 

Receber do escravo o fructo de seu amor depravado [o filho]; creal-o com todo o cuidado, 

como recomenda a caridade santa; educal-o pelo trabalho, pela ilustração do espirito e 

pela pratica dos sãos principios da moral e da religião; constituir com ele uma familia, em 

que se reproduzão aquelles principios zelosamente incutidos em sua alma e em seu 

coração; e por meio dessa familia levar a pureza dos costumes a todos os que se lhe 

approximarem, a todos os que com ella se forem entrelaçando; é a meu ver a unica 

solução que se deve dar a questão da emancipação do escrevo no Brasil (MENEZES, 

1869, p. 26). 
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