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O centenário da Abolição propiciou a realização de vários sim
pósios, com a presença de especialistas brasileiros e estrangeiros. 
Afloraram então, com clareza, novos temas e novas abordagens 
que vêm marcando a historiografia contemporânea, fruto da re
novação das idéias no mundo acadêmico, especialmente na área 
de história, e da ação política e cultural das comunidades negras, 
que tentam restabelecer sua identidade e construir sua memória. 

Com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico (CNPq), Ciência Hoje organizou uma sele
ção de textos apresentados nos simpósios universitários. O tama
nho impediu que alguns outros textos, igualmente importantes, fos
sem incluídos. As dificuldades de contato com autores estrangei
ros também contribuíram para que apenas um deles fosse apro
veitado. Buscou-se, por outro lado, privilegiar contribuições ca
pazes de espelhar o que há de inovador na área. 

As inovações são principalmente duas. A primeira, represen
tada pelo texto de Stanley Engerman, tem a ver com a 'economia 
da escravidão', título de seu artigo. À visão tradicional da escra
vidão - sistema produtivo irracional e obsoleto, condenado a de
saparecer no século XIX pela simples ação das forças da moder
nização capitalista - contrapõe-se outra, mais complexa, em que 
se salientam exatamente a racionalidade econômica e a produtivi
dade do trabalho escravo . Segundo este ponto de vista, o escra
vismo não foi destruído pela simples dinâmica capitalista, mas por 
forças políticas, às vezes externas ao sistema. 

A outra inovação diz respeito à ação dos escravos. Antes me
nosp_rezada, ela ocupa hoje o centro de grande parte das pesqui
sas. Daí também a ênfase em temas como a família escrava, a crian
ça escrava, a revolta escrava, a vida escrava em geral - inclusive 
em seus aspectos 'nefandos' -, aos valores e à visão de mundo 
dos escravos e de seus descendentes. De importância particular nes
ses estudos é a exploração de novas fontes. Os depoimentos orais, 
apresentados e comentados na parte final deste encarte, merecem 
relevo especial pela possibilidade que abrem de dar voz aos que 
nunca a tiveram. 

Os Editores 
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A escravidão implica a redução de um 
ser humano à condição de propriedade do 
outro. Como forma de organização do tra
balho, ela sempre existiu ao longo da his
tória, num grande número de sociedades 
diferentes. Embora a consideremos hoje 
uma instituição aberrante, foi tão genera
lizada e aceitável que, na Europa e nas 
Américas, só no fim do século XVIII co
meçaram a surgir movimentos no sentido 
de erradicá-la. Numa perspectiva históri
ca, portanto, é o mercado de trabalho as
salariado que constitui exceção. 

Pressões políticas e militares foram essencw1s 
para abolir o sistema escravista que, nas 

Américas, não estava economicamente estagnado 
no século XIX. O preço dos escravos crescia e a 

produção de açúcar, algodão, café e fumo se 
mantinha em níveis muito elevados. 

Dada a longa e acidentada história da es
cravidão, nem sempre é possível defini-la 
de forma precisa e aceita por todos. Cer
tas características, porém, foram comuns 
à maioria das sociedades escravistas. A 
condição de escravo era geralmente atribuí
da a indivíduos considerados alienígenas 
(outsiders), isto é, que não se enquadravam 
na nacionalidade, religião ou raça domi
nante (a definição exata de alienígena tam
bém variou). Para Oscar Patterson (Slavery 
and social death), a característica básica da 
escravidão era a 'morte social', acompa
nhada da perda da honra e dos direitos le
gais da pessoa escravizada. 

Em algumas sociedades, certos indiví
duos, em particular os de renda mais bai
xa, tornavam-se escravos voluntariamen
te, como maneira de garantir uma quali
dade mínima de vida. Nesses casos, a es
cravidão desempenhava papel bem diferen
te daquele que se verificou na Grécia, em 
Roma, no Brasil, no Sul dos Estados Uni
dos e nas Antilhas, onde o trabalho escra-

vo era utilizado em extensas unidades agrí
colas e em minas para produzir bens desti
nados à venda em mercados estrangeiros 
ou úrbanos. Essas sociedades dependiam 
de um extenso tráfico internacional de es
cravos - especialmente de prisioneiros de 
guerra e de pessoas seqüestradas (ou adqui
ridas de algum outro modo). 

Como instituição econômica, a escravi
dão existiu porque permitia ao proprietá
rio embolsar o valor da produção que ex
cedia o custo de subsistência do escravo. 
Em 1900, o etnógrafo holandês H. J. Nie
boer apresentou em Slavery as an industrial 
system um detalhado estudo comparativo 
da escravidão nas diferentes partes do mun
do. Segundo ele, nas etapas de produção 
relativamente primitivas, entre caçadores 
e pescadores ou nas sociedades pastoris, a 
escravidão geralmente não existia, tendo
se disseminado junto com o desenvolvi
mento da agricultura sedentária em áreas 
onde ainda havia terra produtiva disponí
vel. O papel dos 'recursos abertos' - ter
ra disponível - foi apresentado de modo 
mais formal por Evsey Domar (The cau
ses of slavery or serfdom: a hypothesis), pa
ra quem só podem vigorar simultaneamen
te duas das três condições seguintes: terra 
disponível, camponeses livres e proprietá
rios de terra ociosos. O argumento básico 
é o seguinte: se os trabalhadores pudessem 
produzir mais do que o estritamente neces
sário para a sua subsistência e não encon
trassem nenhuma restrição à sua mobilida
de, eles se deslocariam para as terras dis
poníveis. Os proprietários só podem aufe
rir renda quando surge uma forma de tra
balho compulsório, imposto pela coerção 
(servidão ou escravidão). 

Para o senhor de escravos, a vantagem 
do trabalho compulsório consiste na redis
tribuição daquela parte da renda que ex
ceda o nível de subsistência e que seria 
apropriada pelo trabalhador livre. Assim, 
se fossem constantes todos os fatores en
volvidos (isto é, os produtos cultivados, a 
produtividade do escravo e do trabalhador 
livre etc.), a escravidão forneceria um meio 
de redistribuir o excesso da produção (em 
relação ao nível de subsistência), tirando-
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o do trabalhador e entregando-o ao pro
prietário de terras e de escravos. 

Esse modelo é insuficiente para explicar 
a maioria das economias nas quais o tra
balho escravo foi utilizado em larga esca
la. A questão crítica é: os trabalhadores li
vres evitam certos tipos de atividade - o 
cultivo de certos produtos ou o trabalho em 
certos locais - e isso limita sua participa
ção na força de trabalho. Assim, expandin
do a oferta de mão-de-obra disponível, a 
escravidão foi particularmente importan
te para certos tipos de produção, em mi
nas ou em grandes unidades agrícolas. Nes
ses casos, a mão-de-obra exigiria preços 
muito elevados, para compensar aspectos 
não pecuniários do processo de trabalho. 
O desenvolvimento da escravidão no Novo 
Mundo esteve relacionado com a existência 
de artigos como o açúcar, para cuja produ
ção não era fácil atrair trabalhadores livres. 
Estes, nos lugares em que a escravidão te
ve importância econômica, desempenha
ram funções bem diferentes dos escravos. 

Por si só, o argumento de Domar e de 
Nieboer não explica nem a existência da es
cravidão como forma de trabalho compul
sório, nem sequer a existência deste. O ar
gumento teórico por eles invocado é com
patível com qualquer forma de trabalho 
compulsório, escravidão ou servidão. Em 
geral, a primeira forma predominava on
de havia necessidade de trazer mais mão
de-obra para determinada área. 

A disponibilidade de terras, por si só, po-
de ter efeitos diametralmente opostos, co
mo apontaram Adam Smith e outros au
tores que estudaram os estados do Norte 
dos Estados Unidos (EUA). Neste caso, a 
disponibilidade de terras e a mobilidade dos 
trabalhadores geraram uma distribuição 
mais ampla da propriedade e uma socieda-
de mais igualitária. Para que um cartel de 
proprietários de escravos possa ter suces-
so é necessário haver meios de restringir a 
movimentação da força de trabalho, impe
dir a negociação direta entre trabalhado
res e proprietários em potencial e, por fim, 
identificar e capturar os escravos que ten
tem escapar. Sem dúvida, diversos fatores 
culturais, religiosos e raciais impediram que 
tais restrições fossem impostas a trabalha- ~ 

dores europeus. Assim, a disponibilidade ~ 
de terras gerou, nos EUA, situações mui- ~ 
to diferentes nos estados nortistas e sulis- ~ 

, ~ 
tas. E importante observar as diferenças en- ~ 

tre as diversas culturas: nos casos do algo- ~ 

dão, do açúcar, do arroz e do fumo, a oti- -~ 
mização da produção exige maior escala do ~ 
que aquela necessária ao plantio de cereais ~ 

em fazendas familiares. A atração de tra- { 
balhadores para as plantações do Sul exi- u 

gia alguma forma de coerção; ao mesmo ~ 
tempo, o elevado preço dos escravos invia- ~ 

bilizava a importação destes, em grande es- ~ 

cala, para os estados nortistas dos EUA. .i> 
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A 
ssociado à expansão euro

péia ultramarina, o tráfico 
transatlântico de escravos de

sempenhou importante papel 
na colonização do Caribe e da 

América do Norte. Por ter começado ce
do e terminado tarde com essa prática, o 
Brasil foi o país do Novo Mundo que mais 
importou escravos. As colônias britânicas 
e francesas nas Antilhas também receberam 
grande número deles, que, em pouco tem
po, passaram a representar 80 a 900/o da po
pulação local. Ao contrário das outras ilhas 
açucareiras do Caribe, Cuba - o maior 
produtor de açúcar no século XIX - con
tava no entanto com apenas um terço de 
escravGs, taxa semelhante, na época, à do 
Brasil e dos EUA. Esta última viria a 
tornar-se a nação com o maior número de 
escravos no século XIX, embora tenha re
cebido uma parcela pequena de africanos 
trazidos à força para as Américas. Sua 
grande população negra deveu-se a uma ta
xa excepcionalmente alta de crescimento 
demográfico entre os cativos. 

No período do tráfico, a mão-de-obra 
cativa era utilizada principalmente na pro
dução do açúcar. Não era este, no entan
to, o caso da América do Norte continen
tal, onde, no século XVIII, a escravidão 
existia em todas as colônias e se concentra
va principalmente na produção do fumo 
(região da baía de Chesapeake), do arroz 
e do anil (Carolina do Sul). Nas Antilhas 
e no Brasil, cultivava-se o algodão, que se 
tornou o principal produto do trabalho es
cravo nos EUA depois da invenção do des
caroçador em 1793. Como o café e o ca
cau, era plantado em unidades maiores do 
que a fazenda familiar. 

Nas Américas, após algumas tentativas 
de capturar e utilizar nativos, restringiu-se 
a condição de escravo aos africanos e seus 
descendentes. Apesar das acusações levan-

tadas na época, há poucos indícios de que 
os proprietários matassem os escravos de 
forma sistemática, pelo excesso de traba
lho, ou promovessem regularmente sua 
procriação. Nem uma coisa nem outra lhes 
traria vantagens econômicas. As taxas de 
mortalidade eram relativamente elevadas 
durante o período inicial, designado pelo 
eufemismo 'adaptação', em que o indiví
duo se expunha pela primeira vez às doen
ças do novo ambiente. 

De modo geral, a razão entre o número 
de negros e de brancos era mais elevada no 
Caribe, diminuindo tanto em direção ao 
norte como ao sul. As taxas de reprodu
ção da população escrava das diversas re
giões eram muito diferentes entre si, fato 
que se refletia em diferentes relações entre 
o número total de escravos importados e 
a população negra de determinada área. Os 
casos extremos, mais comumente observa
dos, eram os dos EUA e das Antilhas. Com 
raras exceções, nesta última região o nú
mero de cativos não conseguia manter-se, 
tornando-se necessário importar africanos 
constantemente. Nas colônias britânicas do 
Caribe, por exemplo, estima-se em dois mi
lhões o número de escravos aportados an
tes de 1808, o que contrasta fortemente 
com a população negra ali encontrada em 
1834, ano da emancipação: aproximada
mente 780 mil. Nos EUA a situação foi 
bem diversa, podendo ser considerada sem 
paralelo no que diz respeito a populações 
escravas e excepcional em termos de qual
quer população: cerca de 600 mil escravos 
importados geraram uma população de 
mais de 2,3 milhões de negros em 1830 e 
cerca de 4,4 milhões em 1860. 

Nos EUA, a taxa de natalidade entre 
os escravos excedia a de mortalidade. Equi
valia à dos brancos e era 50% maior do que 
as taxas observadas na Europa e no Cari
be; ultrapassava também, consideravel-
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mente, a taxa vigente entre a população ca
tiva das Antilhas. Isso se devia em parte à 
ocorrência da menarca em idade mais ten-

DESTINAÇÕES DO TRÁFICO TRANSATLÂNTICO DE ESCRAVOS ENTRE 1811 E 1870 

ra nos EUA (conseqüência de uma nutri
ção melhor), ao menor espaçamento entre 
gestações sucessivas (reflexo de diferentes 
práticas de amamentação) e à maior pro- · 

~ porção de procriadoras entre as mulheres ~ 

• !1/11", 

hoJa adultas (talvez decorrente de diferentes con- ~ 

<lições de trabalho e serviços de saúde). A {i 
~ principal forma de utilização do trabalho §! 

;\ônias Francesas 

escravo nos EUA - na produção de fumo vl 
e de algodão - diferia daquelas existentes ·g 
nas plantações tropicais de cana-de-açúcar, ~ 
o que ajuda a entender a menor taxa de ~ 

mortalidade no primeiro caso. !. 
Em anos recentes têm ocorrido modifi- u 
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ta em diversas regiões, inclusive nos EUA. ~ 

Neste país, a escravidão vigorou durante .f 
quase dois séculos e meio, mas até pouco 
tempo atrás estudaram-se principalmente 
os últimos 50 anos desse sistema. No que 
se refere aos principais produtos agrícolas 
cultivados, aos padrões de migração e à lo
calização geográfica, a escravidão oitocen
tista foi bem diferente da que existira an
tes . Hoje encaram-se sob um novo ângulo 
as diferenças entre as estruturas econômi
cas do Norte e do Sul dos EUA no século 
XIX. Era comum afirmar-se que o Sul per
manecera agrícola por sua falta de produ
tividade, mas agora há quem ressalte que 
a região teve sucesso na produção rural e 

nomicamente atrasada pode dar lugar a 
uma nova visão sobre as diferenças entre 
Norte e Sul, produzindo-se uma interpre
tação nada tradicional da economia e da 
política dos primeiros dois terços do sécu
lo XIX. 

A situação dos estados sulistas nos sé
culos XVII, XVIII e XIX era semelhante 
à das outras potências escravistas do No
vo Mundo. Embora a escravidão já tives
se sido abolida nas Antilhas Britânicas na 
década de 1830, sua extinção não foi pre
cedida de um declínio econômico geral que 

Com raras exceções, a Abolição provocou uma 
queda inicial nos níveis da produção agrlcola, 

principalmente nos casos dos artigos dirigidos à 
exportação. Os antigos escravos tenderam a 

afastar-se das grandes plantações, sendo 
substituídos muitas vezes por imigrantes presos 

por contratos temporários de trabalho. 

que sua força de trabalho reagiu mais pron
tamente às diferentes oportunidades eco
nômicas regionais, migrando quando isso 
era vantajoso . Sinal dessa expansão: o pre
ço do escravo subiu de modo extraordiná
rio nos EUA no decorrer do século XIX, 
dobrando na década de 1850, quando che
gou ao seu ponto máximo . Nessa época, 
a mão-de-obra escrava do Sul dos EUA era 
responsável por mais de três quartos da 
produção mundial de algodão e talvez por 
metade das exportações mundiais de fumo, 
além da produção de arroz, açúcar, trigo 
.e outros produtos alimentares. A velha 
imagem do Sul americano como região eco-

6 

a prenunciasse. No decorrer do século XIX, 
as outras potências escravistas - Brasil e 
Cuba - experimentaram significativa ex
pansão econômica. Subiu muito o preço do 
escravo, importado em grande número por 
estes dois países, ao contrário do que acon
tecia nos EUA na mesma época. Em mea
dos do século , a produção açucareira de 
Cuba já correspondia a mais de um terço 
da produção mundial. No Brasil, as expor
tações de café já constituíam mais do do
bro das de açúcar, representando mais de 
50% do comércio mundial do produto. Em 
ambos os países o preço do escravo aumen
tou consideravelmente depois da década de 

1830, mais do que duplicou na de 1850 e 
ainda superava, em 1870, os níveis da pri
meira metade do século. 

Em Cuba, embora escravos continuas
sem a ser trazidos 'ilegalmente' da África, 
em meados do século as plantações come
çaram a importar grande número de tra
balhadores submetidos a contratos; entre 
1848 e 1874, mais de 125 mil deles vieram 
da China. No Brasil, em 1885, depois de 
comentar que não havia trabalhadores 
brancos livres na cafeicultura, um obser
vador holandês defendeu a Abolição, não 
porque a escravidão fosse economicamen
te improdutiva ou estivesse em declínio, 
mas porque nenhum europeu branco viria 
trabalhar nesse cultivo se tivesse que com
petir com a mão-de-obra escrava. O tráfi
co de escravos para as Américas (e para ou
tros lugares) permaneceu intenso durante 
toda a primeira metade do século XIX. Nos 
67 anos em que vigorou durante esse sécu
lo, o tráfico transatlântico trouxe da Áfri
ca, anualmente, um número de cativos 
equivalente a quatro quintos do que fora 
transportado nas mesmas bases durante o 
século XVIII. Observe-se também que, a 
partir de 1838, dezenas de milhares de afri
canos começaram a chegar nas ilhas ingle
sas e francesas do Caribe na condição de 
trabalhadores contratados e engagés. 

Em meados do século XIX a escravidão 
nas Américas era responsável por boa parte 
do açúcar, algodão, café e fumo produzi
dos no mundo, ultrapassando em muito, 
no caso destes produtos, a produção reali
zada por trabalhadores teoricamente livres. 
Além disso, é preciso considerar que entre 
estes, nos casos do açúcar e do café, 
encontrava-se grande número de trabalha
dores e~ servidão temporária ou submeti
dos a severo controle governamental, em 
áreas de alta densidade demográfica e ex
trema pobreza (como na Java Holandesa). 
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Na América, as principais economias que 
·se baseavam na escravidão não estavam 
economicamente estagnadas. 

Só foi possível abolir o sistema escravis
ta por meio da pressão política e/ ou mili
tar. Pode-se argumentar que os grandes fa
zendeiros contariam com alternativas em 
última análise mais vantajosas. Mas o fa
to é que, durante todo o século XIX, bem 
como nos anteriores, a escravidão foi lu
crativa. Longe de enfrentarem dificuldades 
econômicas, os fazendeiros estavam sendo 
beneficiados pelo aumento na demanda eu
ropéia de açúcar, algodão, café e produ
tos afins. Teoricamente, como veremos, 
parecem lógicos os argumentos apresenta
dos por Cairnes e outros a respeito dos ine
vitáveis limites à rentabilidade do sistema 
escravista. Mas, nas principais economias 
do Novo Mundo que utilizavam mão-de
obra cativa, foi necessário o emprego de 
ação política ou militar para derrotar uma 
lucrativa economia escravista. Em meados 
do século XIX, uma etapa já bem adian
tada da era moderna, poucos fazendeiros 
previam o colapso imediato de suas prin
cipais propriedades. 

a 
uestões importantes a respei

to da economia da escravidão 
podem ser esclarecidas quando se 
xaminam os efeitos econômicos 
Abolição, adotada em alguns es

tados do Norte dos EUA, através de me
didas judiciais ou legislativas, entre a Guer
ra da Independência e o início do século 
XIX. O mesmo ocorreu, na primeira me
tade desse século, em algumas colônias es
panholas que conquistaram a independên
cia, mas ali a escravidão era pouco impor
tante. A principal área açucareira de São 
Domingo, o atual Haiti, aboliu a escrava
tura no início do século XIX, depois de 
uma grande revolta de escravos. Os novos 
líderes tentaram reintroduzir no país uma 
economia açucareira baseada em grandes 
plantações, mas esbarraram numa reação 
violenta que resultou no predomínio da pe
quena propriedade. 

Depois da Revolução Haitiana, a primei
ra área importante a abolir a escravidão foi 
a das Antilhas Britânicas em 1834. A legis- · 

~ lação aprovada no ano anterior, após dez ~ 

anos de pressões do movimento abolido- ~ 

nista, estipulava duas coisas: um pagamen- {i 
~ to em dinheiro, aos proprietários e escra- ~ 

vos, de 20 milhões de libras esterlinas, su- ~ 

postamente calculado com base. nos valo- -~ 
res de mercado do escravo no período ~ 
1823-1830 (na verdade, correspondia a me- ~ 

nos da metade deste valor); e um período e 
~ de 'aprendizagem' de quatro a seis anos, u 

dependendo da profissão do escravo. Esti- ª 
mava-se que o valor da indenização em di
nheiro, mais o valor da mão-de-obra en- i 

e 
volvida na aprendizagem, seria quase equi- ~ 
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valente à média do valor do escravo no pe
ríodo 1823-1830, embora - como obser
varam os proprietários - não houvesse in
denização pela desvalorização da terra e 
dos escravos, conseqüência da queda dos 
preços ocorrida quando a Abolição tornou
se politicamente inevitável. O período de 
aprendizagem foi extinto em 1838. 

Leis promulgadas nas metrópoles extin
guiram a escravidão, com indenizações, nas 
Antilhas Francesas e nas Antilhas Dina
marquesas em 1848 e nas colônias holan
desas em 1863. Nos EUA, a mesma medi
da foi tomada, sem indenização, depois da 
Guerra da Secessão, através da emenda 
constitucional n~ 13. A Lei Moret, de 1870, 
estipulava que seria considerado livre, de
pois de um período de trabalho compulsó
rio, todo filho de mãe escrava nascido em 
Porto Rico e em Cuba, países onde a Abo
lição se deu, respectivamente, em 1-873 e 
1880; no primeiro caso houve indenizações 
aos proprietários; no segundo definiu-se 
um período de dependência que deveria du
rar oito anos, mas que foi encerrado em 
1886. No Brasil, a Lei Rio Branco, de 1871, 
também definia um período de trabalho 
controlado para os filhos de escravos, mas 
a Abolição foi proclamada em 1888 sem in
denizações. 

Os padrões gerais que surgiram depois 
das medidas emancipacionistas tornam vi
síveis, na maioria das regiões, os efeitos da 
escravatura sobre a produção. Com raras 
exceções, a Abolição implicou um declínio 
inicial nos níveis de produção, particular
mente nos casos dos principais produtos de 
exportação das grandes plantações. Os ex
escravos tenderam a afastar-se delas e tra
balhar em fazendas pequenas. Assim, a 
Abolição demonstrou mais uma vez o prin
cipal motivo que levara a escravidão a de
senvolver-se no Novo Mundo: podendo es
colher, as pessoas preferiam não trabalhar 

em grandes propriedades voltadas para a 
exportação; os fazendeiros não queriam 
(ou não podiam) pagar salários suficientes 
para recrutar uma força de trabalho volun
tária entre a população local. 

Houve, porém, exceções notáveis. Em 
Barbados, a Abolição não pôs fim ao sis
tema de grandes plantações, nem causou 
declínio na produção de açúcar. Na verda-
de, a razão força de trabalho/terra já era 
ali tão elevada que não havia espaço para 
onde os escravos pudessem deslocar-se. As
sim, as grandes plantações mantiveram seu 
peso na economia de Barbados, que setor
noU, a partir de então, área exportadora 
de mão-de-obra para outras partes do Ca
ribe. Outra exceção importante foi Cuba, 
onde a produção de açúcar não diminuiu 
depois da Abolição. Ali, já se havia insta
lado então o sistema em que uma grande 
usina central utiliza a cana produzida por 
fazendas menores. Atenuou-se por isso o 
impacto da queda da força de trabalho em
pregada nas grandes plantações. 

As duas maiores economias escravistas 
se estabeleceram nos EUA e no Brasil, paí
ses que, no entanto, não chegaram a usar 
o trabalho escravo na mesma proporção da 
maioria das áreas do Caribe. Seus proble
mas eram bem diferentes. Nos EUA, a pro
dução de açúcar, arroz, algodão e fumo de
clinou com a Abolição, mas em seguida 
voltou a atingir níveis equivalentes aos vi
gentes antes da Guerra da Secessão. Ave
locidade dessa recuperação foi inversamen
te proporcional à escala ótima da grande 
produção: fumo e algodão se recuperaram 
mais depressa, açúcar e arroz mais deva
gar. Ocorreram mudanças regionais drás
ticas: nas áreas da Virgínia, onde o fumo 
era cultivado havia mais tempo, o declínio 
foi prolongado; a produção de arroz gra
dualmente se transferiu da Carolina do Sul 
e da Geórgia para a Luisiânia; e o algodão 
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voltou aos níveis de antes da guerra em dez 
anos, fazendo com que, em 1880, os EUA 
já ocupassem outra vez a posição de prin
cipal produtor mundial. Mas as grandes 
plantações entraram em declínio, surgindo 
o sistema de pequenas fazendas, muitas das 
quais cultivadas por meeiros e menos pro
dutivas do que as propriedades maiores de 
outrora. Embora a maioria dos negros per
manecesse trabalhando no cultivo do algo
dão, um número crescente de brancos des
locou-se para o setor. 

No Brasil, a emancipação dos escravos 
teve um forte impacto inicial sobre a indús
tria cafeeira em ascensão. A recuperação 
ocorreu junto com o declínio das grandes 
plantações e a entrada de imigrantes do Sul 
da Europa (Itália, principalmente), que 
passaram a produzir em pequenas unida
des. No caso da cana, a recuperação foi de
corrência da implantação do sistema em 
que pequenas fazendas abastecem usinas 
centrais. Um número limitado de ex
escravos continuou atuando na indústria 
açucareira. 

A evasão de ex-escravos das grandes 
plantações foi uma característica do perío
do posterior à Abolição em todo o Novo 
Mundo. Em algumas partes do Caribe, te
ve então importância a entrada de uma no
va força de trabalho, oriunda do outro la
do do Atlântico e submetida à servidão 
temporária. Era transportada para a Amé
rica sob contrato, para trabalhar em gran
des plantações durante períodos preestabe
lecidos. As regiões britânicas do Caribe que 
estavam em expansão pouco antes da Abo
lição - Trinidad e Guiana Inglesa - man
tiveram as grandes fazendas como base de 
suas economias e voltaram a produzir açú
car em níveis equivalentes aos que existiam 
durante a escravidão. A mão-de-obra não 
era formada predominantemente de ex-

escravos, e sim de trabalhadores presos por 
contrato temporário, oriundos da África, 
ilha da Madeira, China e, principalmente, 
Índia. Este sistema fora empregado pela 
primeira vez na colônia britânica de Mau
rício, no Oceano Índico. Considerado 'uma 
nova forma de escravidão', o sistema de 
contrato foi uma modalidade de movimen
tação de mão-de-obra amplamente discu
tida e regulamentada pelas potências euro
péias até 1917, quando foi abolida. A im
portância de manter uma força de traba
lho permanente nas grandes plantações de 
cana também aparece nas áreas onde, no 
final do século XIX, começava a implantar
se a produção de açúcar, como Fiji, Havaí 
e Austrália. Em 1880, a maior parte do açú
car de cana exportado no mundo era pro
duzida ali onde a força de trabalho consti
tuía-se principalmente de escravos ou de 
trabalhadores submetidos a contratos. 

A 
forma como a literatura eco

nômica abordou a escravidão 
influenciou as interpretações 

posteriores sobre esse sistema. 
Adam Smith forneceu os argu

mentos mais mencionados nos textos his
tóricos e nos debates atuais. Tratava-se, pa
ra este economista, de um sistema ineficien
te: os escravos não tinham incentivos para 
trabalhar, nem para contribuir com inova
ções tecnológicas. Smith argumentava que 
a utilização de escravos na produção de ar
tigos como o açúcar e o fumo só poderia 
explicar-se pela elevada lucratividade des
ses setores, fenômeno que não se repetia 
no caso dos cereais, menos rentáveis. Seu 
raciocínio tinha a marca da época, e sua 
proposição referente às vantagens compa
rativas remontava ao mundo clássico. Mas 
sua reputação como economista fez com 
que seus pontos de vista assumissem uma 
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posição central na argumentação dos abo
licionistas. Mais recentemente, acredita-se 
que as afirmações de Smith sobre a escra
vidão constituem menos uma proposição 
fundamentada em fatos do que uma posi
ção ideológica. 

McCulloch, Mill e outros economistas 
clássicos concordavam com Smith em que 
a mão-de-obra escrava era menos eficien
te do que a livre quando ambas se ocupa
vam do mesmo tipo de trabalho. Mas en
fatizavam que a escravidão era aparente
mente essencial para a produção em gran
des áreas e em certas condições que afas
tavam os trabalhadores livres - como 
ocorria, por exemplo, nas grandes planta
ções tropicais. Estes casos seriam, para es
ses autores, especiais (marcados por um 
modelo econômico diferente) ou represen
tariam uma etapa transitória (porém de du
ração indefinida), num processo que tinha 
o trabalho livre como estágio final. 

O economista clássico que abordou de 
modo mais sistemático a economia da es
cravidão foi John Elliot Cairnes. Embora 
centrada nos Estados Unidos, sua obra The 
slave power apresentou uma análise teóri
ca do trabalho escravo, tentando influen
ciar a opinião pública britânica durante a 
Guerra da Secessão. Argumentava que a 
mão-de-obra escrava era ineficiente - in
voluntária, não especializada e pouco ver
sátil - e impedia o desenvolvimento eco
nômico, por exercer efeitos negativos so
bre a tecnologia e as atitudes da popula
ção branca e livre em relação ao trabalho. 
Admitia, porém, que a escravidão poderia 
sobreviver em certas condições extraordi
nárias ou temporárias, como a disponibi
lidade de terras novas, fator que compen
saria os efeitos negativos das terras exau
ridas pelo trabalho escravo. Essa declara
ção era coerente com a idéia de que a ex
pansão era necessária para a economia su
lista. Diversos escritores norte-americanos 
do início do século XIX afirmaram que, a 
longo prazo, a crescente razão força de tra
balho/terra tornaria a escravidão deficitá
ria. Essa proposição reapareceu na histo
riografia americana na década de 1920, 
acompanhada da afirmação de que have
ria limites naturais à expansão da escravi
dão. O trabalho cativo em breve se torna
ria deficitário. A Guerra da Secessão fora 
'desnecessária'. 

Nos séculos XIX e XX, o papel econô
mico da escravidão e as causas da supres
são desse sistema foram temas discutidos 
com freqüência. Mas a ideologia de mui
tos autores e as implicações emocionais do 
tema dificultaram a elaboração de descri
ções precisas. Para os marxistas, a escra
vidão é um sistema econômico ineficiente, 
incapaz de atingir altos índices de produti
vidade e de inovação técnica - um siste
ma que, por mais necessário que possa ter 
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Para Adam Smith, um dos fundadores da 
economia clássica, a escravidão era um sistema 

marcado pela ineficiência: os escravos não tinham 
incentivos para trabalhar, nem para contribuir 

com inovações tecnológicas. Talvez esses pontos 
de vista reflitam mais uma posição ideológica do 
que uma proposição sólida e baseada em fatos. 

sido em sua época, é incapaz de gerar um 
desenvolvimento econômico duradouro. 
Deste ponto de vista, o declínio da escra
vidão romana é atribuído à incapacidade 
de o sistema inovar e adaptar-se. O mes
mo ocorre com o novo sistema escravista, 
fadado a fracassar quando começasse a 
competir com a ordem capitalista (note-se, 
porém, que a relação entre escravidão e ca
pitalismo tornou-se uma questão polêmi
ca, até mesmo entre os próprios marxistas). 
Mas, no estudo das economias escravistas 
do Novo Mundo, temos uma coincidência 
de opiniões, talvez surpreendente, entre au
tores de formação clássica, /aissez-Jaire, e 
os que assumem um ponto de vista mar
xista: a escravidão era um sistema econô
mico atrasado e ineficiente. Essa idéia do
minou a literatura econômica e histórica so
bre o tema. 

Em meados do nosso século, tiveram 
grande expansão estudos empíricos deta
lhados sobre a natureza da escravidão nas 
colônias britânicas no Caribe e nos Esta
dos Unidos. Apareceram assim mais infor
mações específicas, e novas questões pas
saram a ser objeto de investigação, produ
zindo conclusões substanciais e abordagens 
novas. A maior parte desses estudos se re
fere aos EUA, mas acredita-se que eles pos
sam ter implicações importantes para a 
análise da escravidão em outros lugares. 

Talvez a principal figura na historiogra
fia das Antilhas Britânicas seja Eric Wil
liams, o falecido primeiro-ministro de Tri
nidad e Tobago, cuja obra mais famosa, 
Capita/ism and s/avery, aborda três ques
tões importantes: a ligação entre escravi
dão e racismo; o papel desempenhado pe
la escravidão e o tráfico de escravos na Re
volução Industrial britânica; e como o de
clínio da economia caribenha influenciou 
a decisão britânica de abolir o tráfico e 
emancipar os escravos. Para Williams, a 
necessidade de se obter uma força de tra
balho barata levara à implantação da es
cravatura, e a necessidade de se justificar 
a escravização dos africanos gerara as 
idéias racistas contra os negros. Essa posi
ção é, até hoje, objeto de importante po
lêmica. Quanto à segunda questão, Wil-
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liams mostrou, utilizando argumentos da 
época, que as economias escravistas do Ca
ribe e o tráfico de africanos ajudaram a fi
nanciar e criaram mercados, de forma sig
nificativa, para o desenvolvimento indus
trial britânico. 

Estas duas últimas proposições de Wil
liams alimentaram boa parte dos trabalhos 
mais recentes sobre a escravidão na histó
ria econômica das Antilhas. Porém, estu
dos atuais concluíram que, na industriali
zação da Inglaterra, a escravidão e o tráfi
co desempenharam papel menos importan
te do que aquele apontado por Williams. 
Da mesma forma, os estudos sobre as con
dições para a Abolição têm produzido mui
tas críticas à tese do declínio das economias 
das Antilhas Britânicas. Para Seymour 
Drescher (Econocide, Capitalism and an
tislavery e S/avery and British Capitalism), 
a extinção do tráfico - cujas causas foram 
políticas - é que levou ao declínio da eco
nomia caribenha, e não o contrário. Vêm 
sendo muito discutidos os detalhes ref eren
tes ao movimento em favor da abolição do 
tráfico, bem como a importância relativa 
de fatores como classe social, ideologia e 
forças econômicas. 

Nos EUA, os economistas e historiado
res da economia estão mais interessados nas 
questões relacionadas com a economia da 
escravidão, sujeita a nova abordagem. Um 
avanço importante foi dado por um artigo 
de Conrad e Meyer (The economics of s/a
very in the antebellum south) sobre a lu
cratividade da escravidão no período an
terior à Guerra da Secessão: era o sistema 
pouco rentável nessa época? Além desse te
ma específico, o trabalho também preten
dia demonstrar, de modo mais geral, ova
lor da abordagem econômica no estudo de 
problemas históricos. Os autores centram 
sua análise na taxa de retorno de um in
vestimento e utilizam os dados disponíveis 
a respeito de taxas de juros, preços de es
cravos, gastos necessários para supervisio
ná-los, produção e preços de produtos agrí
colas. E concluem: no período imediata
mente anterior à guerra, o fazendeiro que 
adquirisse um escravo a preço de mercado 
teria um lucro igual ao proporcionado por 

outra propriedade equivalente. As reações 
a este artigo - a seu conteúdo ou ao mé
todo, contra e a favor - foram numero
síssimas. A economia da escravidão tor
nou-se um dos assuntos mais polêmicos e 
mais discutidos entre os estudiosos de his
tória dos EUA. 

Em The profitability and viability of 
p/antation slavery in the United States, Ya
sukichi Yasuba mostrou que, dadas a ile
galidade da importação de escravos e as res
trições à expansão demográfica da popu
lação cativa, o preço de mercado do escra
vo podia exceder os gastos necessários pa
ra sustentá-lo, gerando uma renda para a 
classe de senhores. Segundo Yasuba, o di
ferencial sobre o custo de manutenção es
tava subindo no período anterior à guer
ra, chegando ao ponto máximo imediata
mente antes da eclosão do conflito. Assim, 
longe de estar prestes a entrar em colapso, 
o sistema tornava-se mais lucrativo para a 
classe de proprietários de escravos, que não 
previam a Abolição em futuro imediato. 
Trabalhando com as estimativas de Richard 
Easterlin para a renda regional e as de Ro
bert Gallman para o Produto Nacional 
Bruto dos anos 1840 e 1860, Engerman e 
Fogel (Time on the cross) puderam concluir 
que a renda per capita do Sul estava cres
cendo mais ou menos no mesmo ritmo que 
a do Norte, tendo atingido, em 1860, um 
nível superior ao do Meio-Oeste (uma área 
agrícola) e ao da maioria das outras regiões 
do mundo. Além disso, constatamos que, 
na agricultura do Sul, a mão-de-obra es
crava era mais produtiva do que a livre e 
excedia também a produtividade da agri
cultura nortista. Embora tais estimativas 
cubram um período de tempo limitado, elas 
ajudaram a apresentar uma nova visão da 
dinâmica da economia escravista do Sul. 

As causas e conseqüências da especiali
zação agrícola do Sul é um tema aberto à 
discussão. O mesmo ocorre quando se in
daga que influência teve sobre a expansão 
econômica da região o atraso relativo, ali 
verificado, nos processos de industrializa
ção, urbanização e expansão da rede esco
lar. Os debates em torno dessas questões 
levaram a diferentes enfoques da economia 
escravista, com implicações mais amplas 
para o estudo desse sistema em outras par
tes do mundo. Passou-se a atentar mais pa
ra a flexibilidade da economia, em termos 
de mudanças de padrões de produção e lo
calização como resposta a estímulos eco
nômicos; para a utilização de outros me
canismos de estímulo, além do chicote, em 
relação ao trabalho escravo; e para o pa
drão de vida, a assistência à saúde e as con
dições materiais de trabalho oferecidas aos 
cativos. Em todas essas questões, uma eco
nomia em expansão apresenta necessidades 
e exigências muito diferentes de economias 
em declínio ou colapso iminente. ~ 
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Uma significativa revisão historiográfi
ca vem marcando a reflexão acadêmica sus
citada pelo centenário da sanção da Lei Áu
rea pela regente imperial princesa Isabel, 
em 13 de maio de 1888. Mas, nesta revi
são, pouca atenção têm merecido as análi
ses de conjuntura, no sentido que Pierre Vi
lar (lniciación ai vocabu/ario dei analisis 
histórico, 1980) dá à conjuntura, ou seja, 
o conjunto de todas as condições articula
das entre si, que caracterizam um momen
to no movimento global das estruturas de 
uma sociedade. 

Na conjuntura em que se insere a Lei Áu
rea se articulam, num único processo, de 
um lado, o imigrantismo e o abolicionis
mo e, de outro, a efervescência militar que 

A classe dominante administrou de tal maneira 
as mudanças que os ex-escravos não tiveram 

garantias plenas de acesso à posse ou à 
propriedade da terra, ao trabalho e ao salário. 

Onde, pois, a revolução social, se não se 
alterou a relação entre dominador e dominado? 

A Abolição representou uma das tantas 
modernizações conservadoras da nossa história. 

desembocou no golpe de Estado de novem
bro do ano seguinte, cujo desdobramento 
viabilizou a proclamação da República. In
tegram esta conjuntura essencialmente 
transformadora, sem todavia esgotar todas 
as suas condições, tanto a institucionaliza
ção da República (que, iniciada na legisla
ção do Governo Provisório, culminou na 
promulgação da Constituição de 1891) 
quanto a sua consolidação (que só se com
pletou nas soluções que Campos Sales deu 
à questão da Federação e da política 
econômico-financeira). Nos traços gerais, 
as análises desta conjuntura vêm acompa
nhando, com exceção do que se refere ao 
imigrantismo, os problemas já levantados 

por Oliveira Vianna (O ocaso do Império, 
1925). Recentemente, João Quartim de 
Moraes (Abolição e queda do Império, 
1988) estendeu tal conjuntura desde a Lei 
Áurea até a posse de Prudente de Moraes 
em 1894; entendeu-a como se configuras
se uma 'revolução conservadora', na qual 
o federalismo agrário das oligarquias, es
pecialmente a de São Paulo, superou a es
cravidão antieconômica, a monarquia imo
bilista e os militares positivistas. Estes, na 
sua versão cabocla florianista, eram alia
dos transitórios, mas, a médio prazo, se 
tornavam perigosos para as oligarquias, já 
que propugnavam um jacobinismo centra
lista e de apelo popular, como delineou 
Suely Robles Reis de Queiroz (Os radicais 
da República, 1988). A se aceitar a propos
ta de J. Quartim de Moraes, pelo menos 
três outros obstáculos à hegemonia das oli
garquias deveriam ser arrolados. Os monar
quistas "afetivos, saudosistas, intelectuais 
ou ativistas", cujas pretensões restaurado
ras fizeram com que se aproximassem das 
revoltas da Armada e da Revolução Fede
ralista do Rio Grande do Sul, pelo menos 
até 1910 mantiveram uma ameaçadora prá
tica política, como nos diz Maria de Lour
des Monaco J anotti ( Os subversivos da Re
pública, 1986). No Distrito Federal e em 
São Paulo, as três correntes do movimen
to operário - o anarquismo, o socialismo 
reformista e um incipiente 'trabalhismo' -
viveram a contradição entre as oligarquias 
e a classe operária, mesmo que esta con
tradição não fosse fundamental, pelo me
nos na virada do século, para a explicação 
das crises do Estado oligárquico, como nos 
aponta Boris Fausto (Trabalho urbano e 
conflito, 1976). O mesmo não se pode di
zei das significativas implicações do mo
vimento sociorreligioso de Canudos, ao 
qual as oligarquias atribuíram até intenções 
restauradoras. Na verdade, ele resultava, 
no plano político, das transformações no 
mandonismo local e ·da emergência do co
ronelismo avassalador, diminuindo o iso
lamento do sertão, como nos explica Du
glas T. Monteiro (Um conflito entre Jua
zeiro, Canudos e Contestado, 1977). 
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Na medida em que não se produzem aná
lises de conjuntura, não vem sendo signi
ficativamente retomada a linha de avalia
ção historiográfica que Emília Viotti da 
Costa traçou (Da Monarquia à República: 
momentos decisivos, 1977), estudando as 
'versões' sobre as origens da República e 
da proclamação da República, assim entre
laçando os processos e as 'visões' sobre os 
processos que desaguaram na transição ju
rídica para o trabalho livre, não necessa
riamente assalariado, paralelamente à cres
cente hegemonia das práticas capitalistas e 
à transição da Monarquia oligárquica pa
ra a República das oligarquias. 

Por outro lado, Décio Freitas (Escravos 
e senhores de escravos, 1983), correlacio
nando a conjuntura que estamos analisan
do à temática da 'revolução brasileira', ao 
qualificar a Abolição do trabalho servil, 
numa formação social de transição, como 
uma "revolução social, pré-capitalista, do 
tipo arcaico, semifeudal, sem insurreição", 
não integrou à sua análise, todavia, os ne-

xos políticos que conduziram ao "aciden
te de 15 de novembro'', na expressão de Jo
sé Maria dos Santos (A política geral do 
Brasil, 1930). E Mario Maestri (A servidão 
negra, 1988), fazendo a mesma correlação, 
ao considerar a Abolição como "a única 
revolução social conhecida na nossa histó
ria e o mais decisivo movimento de mas
sas do nosso passado", também não avan
ça nos mesmos nexos políticos . Tais nexos 
estão contemplados, porém, inclusive com 
os desdobramentos sócio-econômicos, no 
levantamento crítico que Luís Carlos Lo
pes fez (O espelho e a imagem, 1987) da 
presença do negro na historiografia brasi
leira (1808-1920); estão presentes, ainda, na 
postulação de Décio Saes (A f armação do 
Estado burguês no Brasil, 1985), ao atri
buir à conjuntura que ele referencia em 
1888-1891 a passagem do Estado escra
vista moderno, no Brasil pós-colonial 
(1831-1888), para o Estado burguês, pas
sagem na qual destaca um influxo dos se
tores intermediários urbanos . 
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as teria sido a conjuntura 
em tela realmente 'revolu

cionária'? A tanto não che-
gou Nelson Werneck Sodré 

(Introdução à revolução bra
sileira, 1958). Ele a entende como "um pro
cesso de transformações( ... ) no sentido de 
superar as deficiências originadas do nos
so passado colonial e da ausência de uma 
revolução burguesa"; mas, para ele, esta 
não ocorreu, certamente, na Abolição da 
escravatura, este acontecimento, "do ponto 
de vista da hierarquia social, fixou com 
uma clareza gritante os contrastes antigos 
em vez de atenuá-los, continuando a exis
tir uma classe proprietária detendo a terra 
em suas mãos". 

Florestan Fernandes (A revolução bur
guesa no Brasil: ensaio da interpretação so
ciológica, 1975) nos diz que revolução bur
guesa no Brasil não deve ser entendida co
mo um fato ou uma conjuntura, como nos 
parâmetros norte-atlânticos ocidentais, mas 
como um processo histórico-estrutural, vin
cado pelo que chama de 'modernizações 
conservadoras'. Esta, igualmente, a posi
ção de Marco Aurélio Nogueira (O lento 
e tortuoso caminho da Abolição, 1988) que 
não atribui caráter 'revolucionário' à con
juntura que aproxima Abolição e Repúbli
ca, "o que teria frustrado e desarmado o 
liberalismo generoso que crescera com a as
censão do abolicionismo e problematizado 
ainda mais a ordenação de uma sociedade 
justa, fraterna e democrática". Recente
mente, porém, Florestan Fernandes (O tre
ze de maio, 1988) escreveu que a Abolição 
"delimita historicamente a eclosão da única 
revolução social que se realizou no Brasil, 
pois o enlace da desagregação final do sis
tema de trabalho escravo com a generali
zação do sistema de trabalho livre configu
rava-se como uma revolução no modo de 
produção, na ordenação da sociedade ci
vil e na consciência social burguesa, a ela 
se seguindo a implantação da República co
mo uma revolução política". Neste passo, 
Florestan Fernandes se afasta da sua pro
posição de 1975 e se aproxima de Jacob 
Gorender (A burguesia brasileira, 1981) 
que considera "a Abolição como a única 
revolução social, jamais ocorrida na histó
ria de nosso país", já que, com o fim das 
relações escravistas, "todos os trabalhado
res se tornaram juridicamente livres e, com 
isso, a difusão das relações capitalistas de 
produção ficou desembaraçada". 

A conjuntura em questão, em nosso ver, 
não teve o caráter de uma revolução social, 
mas sim o de uma 'modernização conser
vadora', das tantas que vêm marcando o 
nosso processo histórico. Desta forma, a 
Lei Áurea se apresenta como uma vitória 
dos interesses dos segmentos sociais -rurais 
ou urbanos mais aburguesados, de utopia 
liberal, da classe social dominante, fossem 
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estes segmentos politicamente ligados ao 
Partido Conservador ou ao Partido Libe
ral, já que tanto o emancipacionismo gra
dual quanto o abolicionismo imediato ten
deram a ser questões suprapartidárias. Pau
la Beiguelman (Formação política do Im
pério do Brasil, 1967) dá grande destaque 
às pressões dos grupos interessados em am
pliar a emigração subvencionada, na ace
leração que fez o emancipacionismo gra
dual ser ultrapassado pelo abolicionismo 
imediato, o que dinamizou o setor da eco
nomia nacional ligado ao mercado inter
no. Mas, na análise desta conjuntura mo
dernizadora, pelo menos outras duas pres
sões devem ser consideradas. Em termos de 
economia internacional, ela ocorreu nos 
antecedentes imediatos de mais uma crise 
cíclica do capitalismo, a qual afetará espe
cialmente a Inglaterra. Esta crise estava in
tegrada num movimento de longa duração, 
marcado pela depressão, e numa tendên
cia secular de baixa. Há, nas últimas déca
das do século XIX, uma realocação de 
mão-de-obra na totalidade capitalista, fa
ce à demanda diferenciada da força de tra
balho, num quadro em que o capitalismo 
industrial, ideologicamente liberal-concor
rencial, cede, pouco a pouco, ao capitalis
mo financeiro dos oligopólios. As neces
sárias mudanças na posição relativa da eco
nomia brasileira nesse cenário de metamor
foses foram estudadas por Paul Singer ( O 
Brasil no contexto do capitalismo interna
cional, 1975). Mas aqueles segmentos so
ciais rurais ou urbanos mais aburguesados 
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foram pressionados, ainda, pelas insurrei
ções dos escravos, particularmente nas pro
víncias que constituíam a Zona do Paraí
ba ou Grande Zona do Café, na termino
logia do monarquista 'progressista' André 
Rebouças (Le Brésil em 1889: les zones 
agricoles, 1889). 

Não obstante todas as pressões, os pro
prietários dos meios de produção - mes
mo os mais 'modernizadores' - continua
ram, depois da Lei Áurea, sendo da mes
ma classe social dominante. Eles adminis
traram de tal maneira as mudanças no mo
do de produção que os ex-escravos - as
sim como os contadini e os bracianti, imi
grados italianos que engrossaram, então, 
a classe subalterna - não tiveram, por for
ça de lei, naquele transe, garantias de aces
so à posse ou à propriedade da terra, ao 
trabalho e, muito menos, ao salário. On
de, pois, a 'revolução social' se não se al
terara a relação dominador/dominado? 

É tradicional atribuir-se linearmente, na 
conjuntura 1888-1891, à extinção do cati
veiro a queda da Monarquia. José Maria 
Bello diz (História da República 1889-1954: 
síntese de séssenta e cinco anos da vida bra
sileira, 1940) que "nas origens imediatas da 
República" agiram paralelamente a força 
direta dos republicanos e a indireta dos pró
prios monarquistas que "depois do Treze 
de Maio formavam o vasto e perigoso par
tido dos derrotistas". Ao abolir 'humani
tariamente' o cativeiro, a 'loura mãe dos 
brasileiros' teria corrido, segundo essa ver
são tradicional, conscientemente, o risco de 

perder o trono. Em suma: a Abolição te
ria abolido a Monarquia! 

A herdeira do trono, todavia, como evi
dencia a sua Fala do Trono de 3 de maio 
de 1888, estava, ao contrário, conivente 
com um projeto de cunho liberal para sal
var a Monarquia, que muitos não enten
diam como incompatível com o progresso 
e a modernidade. O próprio imperador 
dom Pedro II, no diálogo com Ouro Pre
to sobre a organização do ministério de 7 
de junho de 1889, transcrito pelo Barão de 
Javari (Organizações e programas ministe
riais desde 1822 a 1889, 1889), utilizou, de 
forma aquiescente, a expressão 'reformas 
liberais'. Tal projeto era apoiado pelo 'mo
narquista progressista' Joaquim Nabuco e, 
de um modo geral, por todos os 'progres
sistas' (ou os 'não históricos') de ambos os 
partidos, Liberal ou Conservador. Estes 
partido~, nas análises da conjuntura em fo
co, não devem ser coisificados, enquanto 
pensamento e ação, como o fez Gilberto 
Freyre (Ordem e progresso, 1962). 

Difundia-se, é certo, a alternativa repu
blicana. Ela era alimentada pela animosi
dade do clero ultramontano, pelo 'bando 
de idéias novas' a que Silvio Romero se re
feriu e pelo centenário da Revolução Fran
cesa. Mas, em contrapartida à desafeição 
pela Monarquia, um projeto liberal ganha
va corpo para salvá-la, desde a queda do 
conservador 'histórico' Cotegipe, no início 
de 1888, substituído pelo conservador 'pro
gressista' João Alfredo Correia de Olivei
ra. Os fundamentos remotos desse proje
to estavam no Manifesto Liberal-Radical 
de 1869, reavivados no congresso do Par
tido Liberal, na Corte, 20 anos depois, co
mo ficou comprovado por Oliveira Lima 
(O Império brasileiro, 1927). Incluía - se 
somarmos suas sucessivas reformulações 
entre 1888 e 1889 - tanto a abolição ime
diata da escravidão (e não mais a emanci
pação gradual de escravos), com apoio à 
imigração e garantias para a propriedade 
(via empréstimos externos ou via emissões 
papelistas), quanto uma aproximação com 
o Exército que, ao contrário da Marinha, 
era assumidamente antiescravista e cada 
vez mais republicano, prevendo-se até a en
trega das pastas da Guerra e da Marinha 
a ministros militares. Incluía, ademais, um 
acesso maior à propriedade, a liberdade de 
culto, o alargamento do direito de voto, a 
redução do Conselho de Estado a instân
cia administrativa e, em especial, a fede
ralização das províncias, o que seria um 
golpe mortal no unitarismo. 

Por que tal projeto liberal não se via
bilizou? Primeiramente porque aumen
tou muito o número dos 'despeitados', ou 
seja, dos monarquistas que passavam a 
'republicanos de ocasião', interessados 
na indenização, já objeto de projetos inó
cuos apresentados por Coelho Rodrigues 
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e Cotegipe. Em segundo lugar, pela insis
tência de Ouro Preto em implantar apenas 
uma moderada federação de províncias, 
com o que se perdia o apoio exponencial 
de Rui Barbosa. Em terceiro lugar, pela in
transigência do presidente do Conselho de 
Ministros em não aceitar a participação po
lítica dos 'cidadãos fardados', ameaça
dos pelo esvaziamento da guarnição da 
Corte e pela propalada convocação da 
Guarda Nacional. Esses fatores hão de le
var o nascituro projeto ao fracasso, confi
gurando o que Marco Aurélio Nogueira 
chamou de mais uma das ''desventuras do 
liberalismo" (Joaquim Nabuco, a Monar
quia e a República, 1984). Manoel Maurí
cio de Albuquerque (Pequena história da 
formação social brasileira, 1981) sintetiza 
as forças político-sociais que derrotaram, 
na Câmara de Deputados, em junho de 
1889, o projeto liberal-reformista apresen
tado por Ouro Preto. Nelas, "à incapaci
dade da oligarquia, que ainda controlava 
o poder político, de aceitar as mudanças 
propostas, somava-se a preocupação dos 
conspiradores republicanos de verem esva
ziada a sua plataforma para a instituição 
de um novo sistema político". Oliveira Li
ma chega até a dizer que, se levarmos em 
conta as leis do Governo Provisório e a 
Constituição de 1891, em apenas dois pon
tos - liberdade completa de ensino e se
paração entre a Igreja e o Estado - a pos
terior institucionalização da República foi 
mais adiante do que o programa liberal de 
1869-1889. 
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Oliveira Lima diz que, se levarmos em conta as 
leis do Governo Provisório e a Constituição de 

1891, em apenas dois pontos - liberdade 
completa de ensino e separação entre a Igreja e 
o Estado - a institucionalização da República 
foi mais adiante do que o programa liberal. 

() 

golpe de Estado 'à Saldanha' 
que a guarnição da Corte em

preendeu, em 15 de novembro de 
889, ocorreu, significativamente, 

o hiato da trajetória do projeto li
beral: entre a dissolução do Parlamento 
que o rejeitara e a instalação (que seria em 
20 de novembro de 1889) de um outro Par
lamento, eleito em 31 de agosto e esmaga
doramente liberal,·que o deveria aprovar, 
como propõe Sérgio Buarque de Holanda 
(Do Império à República, 1972). Assim, 
por mais atuantes que pudessem ser na 
Corte os representantes da Ala Vermelha 
(dos republicanos de Silva Jardim e Lopes 
Trovão) e por mais eficazes que tenham si
do os 'republicanos do dia seguinte', co
mo Rui Barbosa, o novo regime parece 
realmente ter surgido - e nas suas crises 
posteriores, se mantido - "agarrado à 
cauda do cavalo de algum general", na ex
pressão do monarquista liberal Eduardo 

Prado (Fatos da ditadura militar no Bra
sil, 1890). 

A expressão 'revolução nacional', usa
da por Deodoro em sua Proclamação, na
da tem a ver com a 'revolução social e po
lítica' a que se referem Florestan Fernan
des e Jacob Gorender; remete-nos, isso sim, 
a 1869 e 1889: ou o Império se reforma (em 
termos liberais) ou virá a revolução (a Re
pública). 

Até porque, estudos como o de José Mu
rilo de Carvalho (Os bestializados, 1987) 
evidenciam a recusa imediata da Repúbli
ca, que se implantava, em incorporar qual
quer mobilização popular, perigosa tam
bém pelo prestígio que o mito da Monar
quia ainda tinha na 'arraia-miúda' do Mu
nicípio Neutro, da Corte que logo seria a 
capital federal. Essa recusa desesperança
va o "povo brasileiro" e relativizava mui
to o sentido dos "vivas à democracia" es
tampados na Gazeta da Tarde, do próprio 
15 de novembro como nos documenta a co
letânea organizada por Campos Porto 
(Proclamação da República em 1889, 
1889). Não nos deve surpreender, pois, que 
setores das camadas mais simples do Dis
trito Federal, sentindo-se meros expectado
res de um processo em que, afinal, tampou
co acabaram atuando, fizessem, no início 
da República, expressivo uso do então 'po
pularíssimo' Jornal do Brasil para suas crí
ticas e reclamações, como comprovou 
Eduardo Silva (As queixas do povo, 1988). 

Raimundo Magalhães Júnior (Deodoro: 
uma espada contra o Império, 1957) pos
tula que o advento da Repúbiica ter-se-ia 
dado não porque a Monarquia aboliu a es
cravidão e sim a despeito de a Monarquia 
ter abolido a escravidão. Ou "absolvido a 
escravidão", na expressão de Muniz Sodré 
(Nosso futuro é negro?, 1988). Entendemos 
que o advento da República se deu, primor
dialmente, porque a Monarquia, mesmo 
através de seus defensores mais 'progres
sistas', não assumiu decididamente o fede
ralismo e porque ela não soube resolver a 
questão militar. Isto impediu a concretiza
ção de um projeto liberal-reformista em 
curso, numa conjuntura modernizadora -
mas jamais revolucionária - no âmbito da 
qual se deve inserir a Lei Áurea. ■ 
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Marilene Rosa Nogueira da Silva 

Centro de Estudos Históricos da UFRJ, 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro _ 

Repensar, refletir, reestudar, rever, bus
car novos ângulos, novas interpretações e 
novas fontes sobre a escravidão e o papel 
do negro na sociedade brasileira - eis o 
motivo do esforço de inúmeros pesquisa
dores, que tentam compor a face desse ho
mem invisível, o escravo, visto por muito 

Ricos, pobres e remediados exploravam o 
trabalho dos escravos de ganho. Misturados à 
paisagem urbana, eles entraram em cantata 
íntimo com os brancos pobres, com negros 

e mulatos libertos e com os homens da polícia. 

tempo apenas através da óptica do sistema 
que o desumanizou. Homem que, para so
breviver, lançou mão, por mais de três sé
culos, de todas as formas de reação ao sis
tema que o explorava: rebelou-se, aquilom
bou-se, fugiu, envenenou, submeteu-se, 
mentiu, intrigou, negociou, boicotou. 

É necessário encarar o sistema escravis
ta não como abstração - modelo fechado 
que escapa aos limites do seu tempo e do 
seu espaço - mas como uma realidade ri
ca e contraditória, como todas o são. Nossa 
pesquisa pretende colocar em evidência o 
papel que o negro escravizado desempe
nhou na sociedade urbana. A imagem mais 
comum da escravidão é aquela do negro no 
campo, submetido às senzalas e à casa
grande. Compreende-se: a escravidão no 
Novo Mundo decorreu, com efeito, dane
cessidade de implementar-se uma agricul
tura de exportação, associada aos interes
ses de uma política mercantilista definida 
na Europa. A escravidão urbana não foi 
o ponto de sustentação do sistema. Mas es
sa conclusão, por demais conhecida, não 
pode ser um obstáculo à pesquisa - que 
inclui a busca de novas fontes - sobre ou
tros setores da economia brasileira de en
tão, onde a presença do elemento escravo 
foi importante e incontestável. 

O papel desempenhado pelo escravo na 
sociedade urbana é uma questão que se im
põe aos historiadores, que não podem ver 
as cidades como apêndices do campo. No 
Rio de Janeiro, principalmente após 1850, 
encontramos intenso comércio, inúmeras 
manufaturas, transportes e bancos bem es
tabelecidos. Não basta estudar os negros 
no campo, nas minas, na casa, inclusive 
porque as pesquisas derrubam a imagem -
preconceituosa e estereotipada - de escra
vos incapazes de executar as tarefas mais 
complexas, impostas pelo ambiente urba
no. Desfaz-se também, sem dificuldades, 
a idéia, reproduzida pela historiografia a 
partir dos cronistas e viajantes estrangei
ros, do negro urbano como elemento pito
resco e exótico. A incompatibilidade entre 
cidade e escravidão não se sustenta. 

osso estudo enfoca as con
tradições - e as adaptações 

delas decorrentes - do siste-
ma escravista tradicional frente 

às especificidades e necessidades 
de uma cidade como o Rio de Janeiro, cu
ja expansão ao longo do século XIX foi 
marcada por uma função eminentemente 
comercial. Como nas demais cidades bra
sileiras, verifica-se no Rio de Janeiro a pre
sença de grande concentração de escravos, 
inseridos em todos os setores da vida ur
bana. Não é de estranhar: em uma socie
dade dominada pela ideologia escravista, 
marcada pelo menosprezo ao trabalho ma
nual, ter escravos representava o desejo de 
toda a população que, dentro de suas pos
sibilidades econômicas, fazia investimen
tos nesse sentido. Não possuí-los era pro
va de mendicidade. Além de vítimas, até 
escravos e ex-escravos tornavam-se parti
cipantes do sistema que os oprimia. 

Seguindo os passos dos escravos pelas 
ruas, praças e mercados das freguesias ur
banas do Rio de Janeiro, constatamos pro
fundas modificações em suas relações com 
os senhores, fato que, a longo prazo, in
fluenciou o próprio sistema. Na cidade, pa
ra dar recados ou para prestar serviços, o 
escravo saía à rua. Seu trabalho era ofere-
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cido pelo senhor, ou mesmo por ele pró
prio. O escravo de aluguei, o escravo do
méstico e o escravo de ganho levavam e tra
ziam as riquezas, eram parte da vida da 
própria cidade. 

Priorizamos em nosso estudo o escravo 
de ganho, erradamente citado o mais das 
vezes como um tipo de escravo de aluguei. 
Enquanto os serviços deste último eram 
oferecidos por seu proprietário - que es
tabelecia o tipo de trabalho e as condições 
de pagamento - aquele oferecia seu tra
balho diretamente no mercado e estipula
va o próprio preço. Devia sustentar-se e 
ainda levar, no fim do dia ou da semana, 
sob pena de castigos, rendimentos ao seu 
senhor. A este não importava como o di
nheiro fora obtido, nem se o limite de ga
nho mínimo fora de muito ultrapassado. 
De forma indireta e implícita, tal sistema 
estimulava atos ilegais: não raro, os escra
vos de ganho recorriam a furtos ou à pros
tituição quando não conseguiam comple
tar o valor combinado. 

O escravo de ganho, em oposição ao de 
aluguei, era específico da paisagem urba
na. O 'ganhador', ou 'ganhadeira', era fi
gura comum no Rio de Janeiro que cres
cia. Mercadorias entravam e saíam, trans
portadas e distribuídas sobre a cabeça dos 
negros de ganho. A forma do ganho inte
ressava a estes, que procuravam garanti-lo 
a qualquer preço, participando assim do 
sistema que os oprimia. Assim, faziam 
também o jogo dos senhores, que obtinham 
renda líquida imediata, livrando-se do sus
tento do negro e dos rigores da fiscaliza
ção. Grande, portanto, era a lucrativid~
de, e bom o negócio de colocar mais escra
vos de ganho pelas ruas. 
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fl ai era a liberdade de circula
ão dos escravos na cidade, 
e a população livre vivia te
osa de uma rebelião negra, 

moldes da rebelião dos malês, 
na Bahia. Mas a documentação consulta
da não traz referências a movimentos co
letivos dos escravos de ganho, divididos en
tre si pela heterogeneidade étnica, pela con
corrência no trabalho, por conflitos entre 
grupos, pelo receio da perda de vantagens 
relativas. Mesmo assim, para controlar seus 
passos na cidade, foram criadas restrições 
legais e ideológicas, que atingiam não ape
nas o escravo, mas o negro de maneira ge
ral. Com efeito, a população enquadrada 
nessas posturas incluía, além dos escravos 
de ganho, de aluguei e domésticos, os ne
gros e mulatos libertos. Era também uma 
forma de controlar a presença, na cidade, 
de 'negros fujões' que aqui tentavam bur
lar a fiscalização. Todo negro era suspei
to, atitude que, como sabemos, até hoje 
permanece vigente na mentalidade brasilei
ra. Quem duvidar preste atenção em qual
quer 'batida' policial: sempre o negro -
bem ou mal vestido - é suspeito . 

Nas freguesias urbanas, cabia à Câma
ra Municipal regulamentar as atividades 
correlatas à escravidão. Eram rígidas as 
posturas que regulavam a colocação de es
cravos de ganho nas ruas, o comércio de 
negros, a moradia destes e até os castigos 
a que estavam sujeitos . As licenças eram 
o caminho legal para o ganho, atividade 
que exigia, como outra qualquer, pagamen
to de alvará. O proprietário interessado en
caminhava à Câmara um pedido formal, 
onde constava sua própria identificação e 
endereço, lado a lado com os dados bási-

cos (origem, idade e sexo) de todos os es
cravos que seriam colocados nessa ativida
de. Estes, sob pena de prisão, portavam nas 
ruas uma chapa de identificação com o nú
mero do alvará concedido. 

Não podemos afirmar que os escravos de 
ganho formavam um grupo homogêneo. 
Além de diferenças étnicas e culturais, exis
tia entre eles uma 'hierarquia', relaciona
da com o tipo de carregamento e com o ga
nho recebido. Também o grupo dos pro
prietários era heterogêneo, formado por 
pequenos, médios e grandes senhores . Não 
constatamos, entre eles, nenhuma forma de 
organização para fazer frente aos 'abusos' 
do Estado, que intervinha no 'direito de 
propriedade' em nome do bom funciona
mento da cidade. Os proprietários precisa
vam recorrer ao Estado para fiscalizar e pu
nir seus escravos. 

Homens e mulheres, ricos, pobres e re
mediados, todos exploravam o trabalho do 
negro de ganho. A forma de ganho criava 
uma brecha na estrutura polarizada da so
ciedade escravista tradicional, dando ori
gem a uma camada de proprietários dota
dos de renda média. Ocupando os portos, 
as esquinas e as portas das lojas, misturan
do-se à paisagem urbana desde o amanhe
cer até a noite, disputando fregueses entre 
si, os escravos de ganho entraram em ínti
mo contato com os brancos pobres, com os 
negros e mulatos libertos, com os próprios 
policiais que freqüentemente os conduziam 
ao calabouço lotado. Integraram-se - des
calços, com calções de algodão barato -
à vida da cidade, às vezes sublocando ile
galmente quartos em cortiços. Tiveram as
sim um treinamento que antecipou aspec
tos da transição para o trabalho livre. ■ 
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Numa visão de conjunto, nossa historio
grafia se apresenta bastante rica na recons
tituição da escravidão brasileira, objeto de 
numerosa bibliografia nacional e estrangei
ra nas últimas décadas. O tráfico negrei
ro, a exploração dos escravos, a violência 
senhorial, as revoltas e sua repressão, po
demos vê-las em profundidade em diver
sos estudos gerais ou monográficos, espe
cialmente nos consagrados às estruturas 
sócio-econômicas escravistas, às rebeliões 
e aos quilombos. Mas, sobretudo no tocan
te ao período colonial, com exceção da li-

A documentação nos permite flagrar muitos 
escravos desfrutando de alguma liberdade de 

movimentos e hábitos, em tudo contrária à sua 
condição servil, à ética sexual do catolicismo 
e às moralidades populares, ostentando em 

público suas preferências eróticas. 

teratura antropológica dedicada à religio
sidade negra nos trópicos e do livro fun
damental de Kátia Mattoso (Ser escravo no 
Brasil, 1982), são escassos os trabalhos so
bre o cotidiano de africanos e crioulos es
cravizados na Colônia, seus medos, ale
grias, sociabilidades, desejos. Longe da fai
na diária nas lavouras, engenhos e minas, 
longe da aguerrida resistência quilomba, 
pouco sabemos acerca de como viviam nos
sos antigos escravos. 

Boa parte dessas lacunas resulta da es
cassez de fontes, sobretudo se comparadas 
à farta documentação do século XIX, ao 
sem-número de viajantes atentos às pecu
liaridades de várias regiões, aos libelos an
tiescravistas, aos freqüentes processos cri
minais envolvendo cativos, à imprensa. É 
reduzida a documentação colonial capaz de 
nos revelar o cotidiano dos escravos, mas 
dentre os ricos filões ainda pouco explora
dos pelos historiadores encontra-se o acer
vo inquisitorial concentrado no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. 
Explorou-o já Laura de Mello e Souza em 
seu notável estudo (0 Diabo e a Terra de 
Santa Cruz, 1986), sobre o sincretismo re
ligioso na Colônia e a demonizaçào dos ca
lundus pelos inquisidores portugueses; ex
plorou-o também o antropólogo Luiz 
Mott, autor de vários artigos sobre o ho
mossexualismo em Portugal e no Brasil en
tre os séculos XVI e XVIII. E ainda em 
nossa pesquisa de doutoramento, voltada 
para diversos aspectos da moral e da sexua
lidade no Brasil Colônia, as fontes inqui
sitoriais ocupam lugar de grande destaque, 
incluindo as confissões, denúncias e pro
cessos de bigamia, sodomia, magia eróti
ca, defesa da fornicação, crítica ao celiba
to e outras matérias semelhantes que pas
saram a preocupar os inquisidores portu
gueses após o meado do século XVI. 

Negros e negras do Brasil apareceram en
volvidos em quase todos esses 'desvios' 
apurados na Colônia, ora como réus do 
Santo Ofício, ora como delatores e teste
munhas, e até como objeto do imaginário 
erótico de portugueses e mazombos. Mui
to revelador do cotidiano dos escravos em 
nosso passado colonial, especialmente no 
tocante a seus hábitos sexuais e amorosos, 
é seu envolvimento no assim chamado 
'abominável pecado nefando da sodomia'. 
Abordando o tema em alguns artigos, Luiz 
Mott procurou frisar qu~ as ligações amo
rosas envolvendo brancos e negros - ou 
mesmo senhores e escravos - por vezes 
dissolviam a rigidez da dominação escra
vista, embora noutros casos a reproduzis
sem com a tradicional violência inerente à 
escravidão. Referindo-se especificamente às 
posições sexuais assumidas por senhores e 
escravos, Mott observou, em seu mais re
cente trabalho, que, "no domínio da sexua
lidade, as fantasias eróticas nem sempre re
produzem mecanicamente a hierarquia so
cial dominante fora da cama, pois não ob
servamos nas relações sexuais de brancos 
com negros correlação necessária entre 
senhor-ativo e escravo-passivo". Não res
ta dúvida de que Mott tem certa razão ao 
afirmá-lo, levando-se em conta que a 'po
sição passiva' no coito era objeto de depre-
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ciação na cultura erudita e popular do Oci
dente havia séculos, e ainda, que diversos 
homens livres e senhores buscaram sub
meter-se sexualmente aos negros em cópu
las e felações, não faltando mesmo alguns 
romances e amancebamentos duradouros 
entre senhores e escravos. 

Por outro lado, a documentação inqui
sitorial sobre o nefando na Colônia nos 
permite flagrar muitos escravos desfrutan
do de relativa liberdade de movimentos e 
hábitos em tudo contrária à sua condição 
servil, às moralidades populares e à ética 
sexual do catolicismo, ostentando publica
mente suas preferências eróticas nas cida
des e vilas coloniais. Entre os bons exem
plos desse gênero encontramos o de um cer
to Francisco Manicongo, escravo do sapa
teiro Antônio Pires na Bahia quinhentis
ta, homem duas vezes acusado de práticas 
sodomíticas na Visitação de Heitor Furta
do de Mendonça. Francisco Manicongo, ou 
Francisco Congo, fora incriminado por um 
servidor do colégio inaciano e por outro es
cravo d' África de "usar o ofício de fêmea" 
nas relações que mantinha com outros ne
gros, aos quais parecia requestar com fre
qüência e indiscrição. Segundo Matias Mo
reira - homem que bem conhecia os cos
tumes de Angola e do Congo, e principal 
acusador de nosso personagem-, Francis
co sequer escondia suas preferências eróti
cas, ao circular nas ruas e ladeiras de Sal
vador vestido à moda dos 'jimbandas' da
quelas regiões, isto é, homens que se faziam 
de mulheres, e traziam "um pano cingido 
por diante'' - insígnia do papel sexual que 
soíam desempenhar. O mesmo costume se
ria também observado pelo capitão Antô
nio de Oliveira Cardonega em sua Histó
ria geral das guerras angolanas ( 1681 ), pa
ra quem a sodomia era prática corrente na-
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quelas terras. Os nefandos mais acintosos 
eram ali chamados de quimbandas, dizia 
o capitão, que notou serem alguns 'finos 
feiticeiros' mui respeitados pelo 'gentio' an
golano: "andam sempre de barba raspada 
que parecem capões, vestindo como mulhe
res" - descreveu-lhos Cardonega, visivel
mente contrariado pelo que chamava 
"imundícies e sujidades" dos africanos. À 
semelhança dos quimbandas observados 
por Cardonega na Angola do século XVII, 
nosso Francisco Congo era um autêntico 
jimbanda que teimava em manter na Ba
hia o travestismo aceito em sua terra na
tal. Teimava a ponto de desafiar seu pró
prio amo, recusando-se a usar o "vestido 
de homem que lhe dava seu senhor" -
acrescentaria Matias Moreira em sua de
núncia de 1591. 

E tão públicas e notórias quanto as re
lações daquele escravo eram as cópulas de 
dois negros guineenses, Joane e Duarte, ca
tivos dos jesuítas no colégio baiano da 
Companhia em fins do século XVI. Em
bora um deles negasse as 'somitigarias' que 
lhe eram imputadas, chegando mesmo a de
latar seu parceiro de tentar em vão seduzi
lo, Joane e Duarte eram tão acostumados 
a praticar o nefando que até os índios da 
Companhia os chamavam 'tibiras' - vo
cábulo usado pelos tupjnambás para qua
lificar os invertidos sexuais. Em pleno co
légio jesuítico, portanto, na santa casa dos 
inglórios cruzados da contra-reforma no ul
tramar, os escravos podiam impunemente 
desafiar as regras morais da Igreja, e a con
dição servil a que estavam sujeitos, 
deleitando-se à vontade. No caso específi
co de Joane e Duarte, nada parece tê-los 
convencido a 'deixar o vício', não restan
do aos inacianos qualquer alternativa se
não vender o primeiro a outro senhor. 

L 
iberdade de movimentos, 

desafio ostensivo à moral e ao 
poder dos senhores, nada <lis
o faltou ao cotidiano dos escra

vos desejosos de prazeres nefan
dos no trópico. Escusamo-nos de citar ou
tros exemplos nos limites desse trabalho, 
de resto comprobatórios Ja liberdade eró
tica em que viviam muitos escravos em nos
so passado, chegando uns a hospedar e se
duzir homens livres nos próprios domínios 
senhoriais, casas-grandes ou senzalas, ce
nários de suas purgações de cativos. Mas 
ainda que o fizéssemos os exemplos não se
riam numerosos. Não a ponto de negarem 
a violência da escravidão, ou de compro
varem completa liberdade sexual dos escra
vos no Brasil português. 

Não obstante os requebros e os panos 
cingidos de um Francisco Manicongo, ou 
os amores nefandos de J oane e Duarte no 
colégio inaciano, há poucos registros inqui
sitoriais de relações sodomíticas entre es
cravos no Brasil colonial. E também redu
zidas foram as acusações de concubina
to heterossexual envolvendo casais de ca
tivos nas visitas eclesiásticas com que a 
Igreja devassou a Colônia nos séculos XVII 
e XVIII. Acaso não se amancebavam os ne
gros e as negras da senzala, impedidos de 
casar pelos senhores? Acaso os escravos 
não praticavam o nefando entre si, fosse 
por desejo ou mesmo por falta de mulhe
res? Africanos ou crioulos certamente se 
amancebavam à farta, a julgarmos pelo fu
ror com que os jesuítas se queixavam dos 
senhores por não os casarem na forma tri
dentina. E, provavelmente, havia mais so
domia nas senzalas do que nos sugere o pá
lido registro inquisitorial a esse respeito. A 
bem da verdade, se pouco sabemos acerca 
de sodomias ou amancebamentos entre es-

17 



cravos, isto resulta do descaso da popula
ção colonial em face dos negros. Afinal, 
viviam quase todos em grande promiscui
dade, seminus, vistos pela maioria dos 
brancos quase como subumanos, de que a 
luxúria e o desregramento eram tributos na
turais. Os moradores do Brasil mal os co
nheciam pelo nome, desprezavam-nos co
mo negros e cativos, e se porventura os 
viam praticar licenciosidades, quase não se 
davam ao trabalho de procurar os comis
sários do Santo Ofício ou os vigários da 
Vara Eclesiástica a fim de incriminá-los. 
Desprezo pelos negros, eis o motivo de tão 
poucas acusações de sodomias ou concu
binatos entre os escravos da Colônia. 

lo posteriormente. Pero Garcia, senhor de 
quatro engenhos e de centenas de escravos 
na Bahia seiscentista, contentava-se em so
domizar dois mulatos de 14 e 15 anos, res
pectivamente, do que era aliás muito infa
mado. Felipe Tomás de Miranda, advoga
do e proprietário de 30 negros e negras da 
Bahia, era também infamado de sodomi
zar seus escravos, sendo do conhecimento 
público que fugira de Pernambuco, cerca 
de 1800, por ter assassinado um seu cria
do com quem cometia o nefando, temero
so de que o delatasse à Inquisição. Supe
rado o incidente d'outrora, fartava-se de 
provocar seu escravo Francisco, chegando 
ao requinte de mandá-lo ficar 'em camisa 

Embora a sodomia grassasse nas casas-grandes 
e nas senzalas, a histeria da Inquisição não se 

voltou contra senhores, mercadores ou 
fazendeiros. Tampouco perseguiu especialmente 

a classe servil, gente de cor, cuja salvação 
espiritual era problemática e pouco importante. 
Foram outros segmentos pobres os principais 

alvos do Santo Ofício português. 

Mas se as relações daquele tipo eram em 
número reduzido, muito numerosas eram 
as acusações de atos nefandos envolvendo 
escravos e senhores, ou homens livres , gen
te muito conhecida da população colonial. 
Entramos aqui em terreno diverso, ou se
ja, na esfera do abuso sexual que o pró
prio Gilberto Freyre julgou intrínseco às re
lações entre brancos e negros no Brasil pa
triarcal e escravocrata. 

Dentre os 145 indivíduos que vimos in
criminados por relações homossexuais na 
Colônia junto ao Santo Ofício lisboeta, 
250/o eram escravos, a maioria dos quais en
volvida em relações com brancos senhores, 
sinhozinhos, protegidos da casa-grande, 
feitores e homens livres em geral. Na maior 
parte dos casos eram moleques, moços ou 
molecotes com menos de 20 anos, haven
do até crianças menores de dez anos sodo
mizadas por meninos brancos da casa se
nhorial. Possuídos sexualmente à força, se
duzidos em troca de alguns vinténs ou pe
quenos agrados, eis como aparecia a maio
ria dos escravos na documentação inquisi
torial relativa ao pecado nefando. 

Estevão Velho Barreto, filho de senhor 
de engenho pernambucano que já passava 
dos 21 anos em 1593, confessou ao visita
dor que havia dez anos possuíra dois mo
leques de seu pai pelo 'vaso traseiro ', am
bos menores que ele, não tornando a fazê-
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e sem calças' enquanto escrevia de noite . 
Já o padre José Ribeiro Dias, riquíssimo 
senhor de datas, terras e casas nas Minas 
de Paracatu durante o século XVIII, sodo
mizava seus escravos, os alheios e muitos 
outros rapazes, jovens de poucos recursos 
a quem dava moedas ou violentava sem 
grandes delongas - o que lhe acabaria cus
tando o confisco de bens e uma pena de dez 
anos nas galés dei Rei. Mas dentre os inú
meros casos de abuso sexual contra escra
vos que vimos ocorrer no Brasil Colônia, 
nenhum superou em violência aos atos de 
Francisco Serrão de Castro, senhor de en
genho paraense na segunda metade do sé
culo XVIII. Francisco seria incriminado 
por violentar cerca de 20 escravos de sua 
propriedade, solteiros e casados, jovens e 
moleques sempre apavorados ante a pers
pectiva de caírem nas mãos daquele senhor. 
E temiam com razão, pois muitos deles 
adoeceram e cinco morreram com ' incha
ções' e 'infusões de sangue' na parte tra
seira por causa da truculência com que 
eram penetrados pelo terrível senhor. 

A 
s violências sodomíticas lon

ge estiveram, porém, de ser 
privilégio exclusivo das rela

ções escravistas. Em nossa sé
ie de 145 indivíduos acusados 

desse crime no Tribunal de Lisboa, 230/o 
se compunham de forros, marinheiros, ho
mens sem ofício, trabalhadores dependen
tes e criados que, em muitos casos, eram 
também forçados a tais atos por homens . 
mais poderosos, desde grandes senhores a 
simples artesãos. Já em Portugal era cor
rente dizer-se que "não há galinha que não 
ponha ovos, nem criado que não fosse pa
ra cometer sodomia", sinal de que a pres
tação de serviços sexuais era obrigação cor
riqueira de pajens e serviçais daquela épo
ca. Abuso sexual, exploração da miséria, 
reificação dos pobres e indigentes, eis al
guns traços essenciais das moralidades co
tidianas no Antigo Regime em geral, apro
ximando o dia-a-dia de escravos e criados 
que, mesmo brancos, eram vítimas habi
tuais de senhores e homens poderosos. Na 
Europa ou no além-mar, escravos, serven
tes ou desclassificados eram - ou podiam 
ser - objeto sexual de senhores e autori
dades, sina idêntica, aliás, à das mulheres 
humildes, criadas e escravas no trópico. 

Reificados sexualmente no cotidiano da 
Colônia, poucos escravos ousaram rebelar
se contra os caprichos eróticos dos senho
res ou dos brancos que os desejavam. A 
maioria deles deixava-se possuir sem gran
de resistência, reconhecendo os direitos do 
senhor a seus corpos também no plano se
xual. Joseph e Bento, os dois mulatinhos 
que mais agradavam ao rico Pero Garcia, 
não fizeram mais que confirmar a versão 
que o senhor e amante apresentara ao visi
tador Marcos Teixeira em 1618 - confis
são seguramente atenuada dos atos nefan-
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dos que cometiam. Outros, porém, prefe
riam fugir a continuar entregando-se aos 
deleites de seus amos, ou então resistiam 
o mais que podiam às tentativas de sedu
ção, esperneando, contraindo o ânus, 
vergando-se somente à custa de pancadas, 
bofetões, apertões na goela e chicotadas. 
E houve uns poucos que, desafiando as rí
gidas hierarquias coloniais, chegaram a de
latar os próprios senhores às autoridades 
do Santo Ofício na vã esperança de pôr fim . 
a seus infortúnios. Assim o fez o mulato 
Felipe Santiago, escravo do padre José Ri
beiro Dias, acusando-o ao bispo dom João 
da Cruz em 1743. Consciente das implica
ções sexuais da escravidão, afirmou que o 
padre o "violentava com o poder e res
peito do senhor", e que ele, Felipe, lhe 
"obedecia com o medo de escravo que é". 
Assim o fez o angola Joaquim Antônio, co
rajoso delator dos atos nefandos e sádicos 
de Francisco Serrão de Castro no século 
XVIII, embora se tenha apresentado como 
confitente de atos sodomíticos e não como 
denunciante. Mas foram poucos os que ti
veram semelhante coragem para incriminar 
os senhores no sempre temível Tribunal da 
Inquisição. 

Em face do depoimento de escravos, fos
sem delatores de amos nefandos, fossem 
testemunhas de outros delitos, a Inquisição 
não lhes discriminava por serem negros e 
cativos. Dava-lhes voz e ouvia-lhes as de
núncias ou confissões ainda que por meio 
dos 'línguas' (intérpretes sempre necessá
rios, em se tratando de 'negros boçais'). Ao 
menos em princípio, apegava-se o Tribu
nal ao seu Edital da Fé, perante o qual to
dos deviam confessar os próprios erros e 
denunciar os alheios, independente do 
"grau, estado e proeminência" dos indi-
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víduos. Mas os próprios inquisidores, e so
bretudo os visitadores coloniais, eram os 
primeiros a quebrar a pretensão do Santo 
Ofício de pôr-se acima dos privilégios e hie
rarquias. Recebendo denúncias de negros 
ou índios , os inquisidores pareciam duvi
dar de sua capacidade colaboracionista, 
vendo-os quase sempre como gente infe
rior, subumana, suspeita de mentir ou acu
sar por rancor ou ignorância. Sempre que 
um negro depunha, os visitadores costuma
vam tratá-lo com desprezo e ceticismo, e 
ao final do testemunho, reunindo-se a me
sa para avaliar o crédito do depoimento, 
era comum discutir-se a capacidade do de
poente, se era ou não ladino, se "dava mos
tras de bom entendimento", se falava bem 
o português etc. Em sintonia com os valo
res do colonialismo, a praxis judiciária in
quisitorial acabaria por tornar letra morta 
a suspensão dos privilégios e preconceitos 
apregoada no Edito de Fé. E nunca é de
mais lembrar que, apesar de sua aspiração 
à eqüidade, a Inquisição sempre foi racis
ta por origem, exigindo completa limpeza 
do 'infecto sangue' judeu, mouro, mulato 
e mestiço a todos os postulantes de cargos 
inquisitoriais. 

Se ouvia com má vontade o depoimento 
de negros e escravos, punia-os, contudo, 
em escala reduzida. Reconhecia o Santo 
Ofício que, na maioria dos casos, os po
bres cativos eram vítimas dos apetites ne
fandos e da autoridade dos senhores, e se
quer os submetia a processos. Constatan
do essa relativa 'complacência' inquisito
rial, Charles Boxer observou com certa ra
zão que "os inquisidores não se preocupa
vam muito com as práticas sexuais da classe 
servil e de cor", gente inferior "cuja sal
vação espiritual era, ao fim e ao cabo, pro-

blemática e de pouca importância". Mas 
não convém esquecermos, por outro lado, 
que dentre as dezenas de nefandos queima
dos pela Inquisição portuguesa nos sécu
los XVI e XVII, não faltaram alguns mu
latos, negros e até escravos, todos domici
liados no Reino ou nas ilhas atlânticas, ja
mais no Brasil. O índice dos escravos pro
cessados por relações homossexuais em 
nossa Colônia foi, sem dúvida, irrisório: 
apenas 5%, ou dois indivíduos num total 
de 36, número extraordinariamente inferior 
ao dos indiciados e acusados em todo o pe
ríodo colonial. 

À semelhança dos senhores, mercadores 
e fazendeiros, homens que raramente eram 
presos por abusar sexualmente de escra
vos, pobres ou criados, também os cativos 
gozaram de certa imunidade diante do San
to Ofício em se tratando de sodomia. Os 
arrogantes senhores do trópico opunham 
seu poder ao ímpeto moralizante da Inqui
sição, livrando-se quase sempre de proces
sos e protegendo seus escravos de eventuais 
investidas do Poder. Erigiam uma barrei
ra quase intransponível ao rigor do Santo 
Tribunal, de resto extensiva às tentativas 
evangelizadoras da Igreja. Em seus domí
nios, pouco espaço dever-se-ia abrir ao ca
tolicismo tridentino, fosse no plano religio
so, fosse no moral. Assim pensavam e 
agiam os senhores, e assim grassavam a so
domia, os calundus e os concubinatos nas 
casas-grandes e senzalas coloniais. Impo
tente diante da escravidão, a histeria anti
sodomítica dos inquisidores portugueses 
não teria outra saída senão buscar os seus 
nefandos alhures, entre os segmentos de 
pobres, artesãos e desclassificados, homens 
socialmente desprotegidos no vasto trópi
co lusitano. ■ 

19 



20 

,..., 

%SCRAVEJJAO ff A 
CREAAICA A1ff0.iA 

Maria Lúcia Mott, 
Maria de Fátima Rodrigues das Neves e 

Renato Pinto V enancio 

Centro de Estudos de Demografia Histórica da América Latina, 
Universidade de São Paulo 

Bem pouca atenção é dada ao estudo da 
criança escrava. Isto talvez se deva, em par
te, ao fato de a população escrava, no Bra
sil, ter sido composta majoritariamente por 
homens e mulheres em idade produtiva, já 
que o tipo de exploração colonial requeria 
mão-de-obra adulta e, até por volta de 
1850, o mercado africano pôde suprir a de
manda com certa facilidade. 

A baixa taxa de crescimento da popula
ção cativa - devida à menor proporção de 
mulheres do que de homens escravos, prin
cipalmente nas regiões voltadas para a eco
nomia exportadora - e as dificuldades de 
sobrevivência da criança escrava têm cer
tamente contribuído ainda mais para ocul
tar este segmento. 

Em 1850, alguém anunciou: "Aluga-se uma 
preta para ama, com bom leite e do primeiro 

parto; também se vende a cria. "Esse tratamento 
da mãe e da criança negras só fez piorar 

depois da Lei do Ventre Livre, de 1871: a partir 
de então aumentou deforma significativa o 

número de abandonos de 'ingênuos' na 
Roda dos Expostos da Santa Casa. 

A essas razões somam-se, ainda, o de
sinteresse e pouca atenção que a infância 
em geral, e sobretudo a dos marginaliza
dos, despertava até recentemente nos his
toriadores: fase transitória, relegada aos 
cuidados da mulher, 'desvinculada' dos 
destinos políticos, econômicos e culturais 
do país, que importância poderia ter? 

Um outro fator a ser considerado é a 
crença na dificuldade de se obter documen
tação sobre o assunto, o que certamente 
serviu para inibir os pesquisadores mais tí
midos e distanciar os mais distraídos. 

Várias razões têm sido apontadas para 
a venda de crianças na África como escra
vas: eram consideradas como bocas inúteis 
em certas regiões e em determinados perío
dos; outras foram trocadas por prisionei
ros; em épocas de carência, famílias se ven
diam espontaneamente para não morrerem 
de fome; disputas de parentelas forneciam 
outras tantas aos traficantes. Além disso, 
'as crias de peito' não eram taxadas; as 
'crias de pé' quando consideradas separa
damente 'das de peito' pagavam meio direi
to, e o embarque clandestino era mais fácil. 
Kátia Mattoso concluiu que o número de 
crianças na relação dos negreiros foi sem
pre inferior àquele realmente embarcado. 

Para essa mesma pesquisadora, a falta 
de interesse por esse tráfico devia-se ao fato 
de os escravinhos não serem imediatamente 
produtivos. Aliado a isto, as altas taxas de 
mortalidade infantil e infanto-juvenil acar
retavam risco de grandes prejuízos. 

Apesar desses fatores, o percentual de 
crianças embarcadas nos portos africanos 
chegou a representar, em certas épocas, cer
ca de 20% do total dos escravos traficados. 
O significado destes números entretanto é 
muito difícil de ser avaliado, pois as infor
mações sobre a idade das crianças escrçivi
zadas, fornecidas pelos documentos ofi
ciais, são bastante incompletas. Algumas 
vezes, as 'crias de peito' eram considera
das em conjunto com as 'crias de pé', ou
tras vezes eram consideradas em uma só ca
tegoria, apenas como 'crias'. 

Tanto nos textos que se referem ao trá
fico de escravos, quanto naqueles que tra
tam da reprodução da população cativa, o 
valor econômico do trabalho da criança es
crava não é, em geral, contabilizado, per
manecendo tão invisível quanto o da mu
lher. O estudo do trabalho da criança es
crava, do valor da 'cria' como mercadoria 
e da maneira como os proprietários viam 
a 'infância' dos cativos pode no entanto 
fornecer importantes referenciais para o co
nhecimento da sociedade escravista. 
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A 
menina Lucrécia, ''negri

nha, magricela, um franga
lho de nada", contava com 11 

anos quando freqüentava a 'es
ola' de Sinhá Rita. A viúva, 

que tinha ''40 anos na certidão de batismo 
e 27 nos olhos'', vivia de vender e ensinar 
a fazer crivo e renda para as crias da casa 
e de fora. Sinhá Rita e Lucrécia, persona
gens do conto O caso da vara, de Macha
do de Assis, parecem ter sido figuras co
muns no Rio de Janeiro do século XIX. 

Joaquim Manoel de Macedo, no seu ro
mance Lucinda, a mucama (1869), também 
se refere a uma dessas escolas, dirigidas por 
uma senhora que, além de formar muca
mas, ensinava meninas pobres a ler. Lucin
da entrara na 'escola' aos sete anos e aos 
12 já estava plenamente habilitada para 
exercer a sua 'profissão': sabia pentear, 
costurar, bordar, além de fazer bonecas. 

A vida de trabalho da criança escrava co
meçava cedo. Debret, viajante francês que 
visitou o Brasil entre 1820 e 1825, obser
vou que depois de cinco ou seis anos esses 
'molecotes mimados' eram entregues à ti
rania dos outros cativos que os domavam 
a chicotadas, habituando-os à força aos ri
gores da faina diária. 

Antes mesmo dessa idade os escravinhos 
já eram acostumados a desempenhar cer
tas tarefas. Nem todos os proprietários ru
rais possuíam escravos ou escravas velhas 
disponíveis para o cuidado das crianças. 
Muitas vezes, desde pequenas as crias eram 
obrigadas a acompanhar suas mães ao cam
po e com elas compartilhavam várias ati-
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vidades agrícolas: tiravam ervas daninhas, 
semeavam, apanhavam frutos, cuidavam 
dos animais domésticos. 

Aos sete ou oito anos iniciava-se uma no
va etapa na vida das crianças escravas: pas
savam a fazer os serviços mais pesados e 
regulares. Deixavam para trás as últimas 
regalias infantis, aquelas que viviam na 
casa-grande começavam a desempenhar 
funções específicas para a sua idade ou já 
eram treinadas para a função que desem
penhariam posteriormente. 

No conto A escrava, de Morais Filho, 
publicado pela primeira vez em 1887, há 
referência à vida de uma escrava cafuza, 
que começara a trabalhar aos sete anos: 
"Joana que vá para o serviço, já tem sete 
anos, e eu não admito escrava vadia", lhe 
disse o senhor. 

As crianças que ficavam na casa-grande 
eram empregadas no serviço do senhor e de 
seus familiares, trabalhando como pajem, 
moleque de recado ou criada: iam buscar o 
jornal e o correio, encilhavam os cavalos, la
vavam os pés das pessoas da casa e mesmo 
de visitantes, escovavam as roupas, engraxa
vam os sapatos, serviam a mesa, espantavam 
mosquitos, balançavam a rede, buscavam 
água no poço e carregavam pacotes e ou
tros objetos. Nas fazendas, nos engenhos e 
nas chácaras, aos oito anos as crianças eram 
enviadas às plantações, colhiam e beneficia
vam café, descaroçavam algodão, descasca
vam mandioca, fabricavam cestos e cordas. 

Assim como as meninas eram enviadas 
para 'escolas de mucamas', os meninos 
eram mandados para aprender algum ofí
cio mecânico, como o de sapateiro, barbei
ro, marceneiro ou alfaiate; ou treinados em 
entomologia e botânica para acompanhar 
viajantes e cientistas. Nas cidades, meni
nas e meninos eram empregados como ven
dedores de comidas e doces. 

Nas obras de artistas e fotógrafos estran
geiros, é freqüente depararmos com meni
nas escravas carregando bebês brancos no 
colo, sendo também obrigadas a cuidar das 
demais crianças escravas. 

Mais barata, a criança escrava tomava
se uma mercadoria acessível às camadas in
termediárias, dedicadas ao pequeno comér
cio e ao artesanato doméstico. As quitan
deiras e vendedoras ambulantes livres, se-

gundo Debret, compravam 'dois moleques' 
que educavam no trabalho ou no comér
cio de rua, para com seus salários garanti
rem os recursos da velhice. 

Assim como havia mercado de trabalho 
para as crianças africanas escravizadas, 
também havia para as crianças escravas 
nascidas no Brasil. Não é correto generali
zar a afirmação de que os senhores não ~e 
importavam com a reprodução da popu
lação escrava. 

& 
chilichthorst, mercenário 

alemão que esteve no Brasil 
ntre 1824 e 1826, portanto cer
de 30 anos antes do fim do trá
intemacional de escravos, co

nheceu uma 'crioula gorda': a riqueza des
sa gente, afirma o estrangeiro, "contava com 
uma casinha e de alguns negros, que traba
lhavam na Alfândega. O capital crescia com 
um bando de moleques, de tempos em tem
pos aumentado pela extraordinária fertilida
de dos negros ou, como dizia a velha, pela 
bênção do céu!" 

Bernardo Guimarães, no seu romance 
Rosaura, a enjeitada (1883), relata a traje
tória de uma mulher que morava na estrada 
de Jundiaí (SP) e vendia aguardente, fumo, 
quitandas, além de dar pouso para os via
jantes, que ganhavam o direito de ter como 
acompanhante alguma de suas escravas. O 
lucro maior vinha destas últimas: tinham 
concebido vinte e tantas crias que, com a 
idade de 11 a 12 anos, eram vendidas. 
"Crioulos, criá-los e vendê-los", afirmava 
a mulher. Tanto era o empenho com suas 
crias, que ela mesma fazia o parto dases
cravas. Certa vez, morrendo uma das crias 
recém-nascida, ela a substituiu por uma en
jeitada branca, colocada na sua porta. 

A importância da reprodução da popu
lação escrava também era sentida pelo cle
ro. Ewbank, que esteve no Rio de Janeiro 
em 1846, visitou uma fazenda dos padres 
carmelitas, da Igreja da Lapa no Rio de Ja
neiro. A fazenda possuía 36 km2, seis es
cravos homens e cerca de 30 mulheres. "Os 
proprietários achavam mais rendoso criar 
negros do que plantar café. Os rapazes de 
certa idade eram mandados para a cidade 
e entregues a ofícios pelos quais ganhavam 
dez vezes mais do que se fossem utilizados 
trabalhando na terra." Nessa fazenda o re
verendo americano viu cerca de 30 mulhe
res e crianças descascando e lavando man
diocas; algumas delas tinham os dedos du
ros, mutilados, tortos e calejados: "como as 
mãos de alguns escravos, pareciam haver 
perdido as características humanas". 

Por outro lado, o valor das crias variou 
no tempo, como podemos constatar pelo 
movimento das alforrias de crianças escra
vas. Nos registros de batismo levantados 
nas paróquias de São José e Jacarepaguá, 
do Rio de Janeiro, verificou-se que entre 
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1800 a 1830, período caracterizado pelo au
mento de importação de escravos, foram 
alforriadas, nas duas paróquias, 458 crian
ças. Entre 1830 e 1850, com o reforço da 
legislação antitráfico, a alforria tornou-se 
mais rara, somando-se então 147 crianças. 
Com o fim do tráfico internacional de es
cravos, em 1850, esse número diminuiu ain
da mais. 

O menor valor de mercado alcançado pe
las crias do sexo feminino talvez seja uma 
das razões por que as meninas foram as pri
vilegiadas: tanto na paróquia de Jacarepa
guá como na de São José, 60% das crian
ças alforriadas 'na pia' eram mulheres. 

A 
condição de criança não 
livrava os escravinhos dos 

maus-tratos: eram castigados, 
separados de seus familiares, 
rabalhavam duro, ficando mui

tas vezes com marcas físicas dos castigos 
e do excesso de trabalho . 

Até os sete ou oito anos, porém, as crian
ças escravas gozavam de algumas 'regalias', 
que Debret ironizou como semelhantes 
àquelas recebidas pelos animais domésti
cos. Simeão, o crioulo (1869), personagem 
de Macedo, "tinha prato à mesa e leito no 
quarto de seus senhores" até os oito anos, 
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sendo depois dessa idade "privado do quar
to e da mesa em comum". 

A crença na inocência da infância pare
ce ter-se refletido na maneira como certos 
proprietários tratavam as crias. Determi
nadas promessas, por exemplo, só tinham 
valor se feitas através de crianças. Também 
eram elas que deveriam segurar determina
dos objetos do culto religioso. 

As crianças escravas serviam para diver
são dos donos da casa e suas visitas, quan
do tocavam algum instrumento, cantavam 
ou dançavam. Em 1866, Elizabeth e Luiz 
Agassiz visitaram uma fazenda no Rio de 
Janeiro onde, depois do jantar, os escra
vos lhes proporcionaram uma boa música. 
''No fim da noite os músicos foram intro
duzidos nas salas e tiveram um espetáculo 
de dança dado por negrinhos que eram dos 
mais cômicos. Como um diabretes, dança
vam com tal rapidez de movimentos, com 
tal impulso de vida e alegria espontânea, 
que era impossível os acompanhar." 

Outros proprietários compravam crian
ças escravas como brinquedos para seus fi
lhos. Madame Durocher, em 1871, afirma 
que essas crias, transformadas em "tetéias 
por causa da pouca idade, ignoravam a dis
tância respeitosa que havia entre eles e seus 
senhores moços" e acabavam por se rebelar 

e fazer ameaças "contra as dentadas, be
liscões e outras tiranias em relação à idade 
mais ou menos avançada dos senhorzinhos; 
os pais, em vez de repreenderem seus filhos, 
castigavam rigorosamente a pobre criança, 
cujo único crime o mais das vezes era fu
gir e não deixar o senhorzinho morder-lhe 
à vontade". 

Durocher conta ainda um caso ocorrido 
em um colégio no Rio de Janeiro, onde cer
to fazendeiro levara um 'moleque' à escola, 
juntamente com seu filho, para que rece
besse os castigos que este viesse a merecer. 

Esses fatos, que podem soar como pia
da de mau gosto aos ouvidos dos leitores 
dos dias de hoje, merecem ser levados em 
consideração, pois existem outros exem
plos, tirados da literatura médica, que tam
bém servem como termômetro para medir 
a relação entre o sénhor e a criança escra
va: em 1804, negociantes da Bahia, sob o 
patrocínio do futuro marquês de Barbace
na, fizeram com que fossem mandadas se
te crianças escravas para Lisboa, acompa
nhadas de um cirurgião, para trazerem o 
pus vacínico da varíola. Durante a viagem 
pelo Atlântico, os negrinhos foram sendo 
inoculados, braço a braço, conseguindo-se, 
assim, trazer para a Bahia o pus destinado 
à vacinação. 
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A 
Lei do Ventre Livre suscitou 

inúmeras críticas, feitas por 
contemporâneos das mais va

riadas tendências políticas e 
aprofundadas posteriormente 

pelos historiadores. Na verdade, poucos 
acreditaram na sua eficácia para melhorar 
as condições de vida da criança negra no 
Brasil. Ao lado da denúncia da perpetua
ção de fato de sua condição de escrava, 
destacou-se o prognóstico do aumento do 
número de abandonos dos filhos de suas 
cativas, por parte dos senhores. 

No caso do Rio de Janeiro, constatamos 
que, paralelamente à escravização de fato 
dos filhos dos escravos após 1871, tivemos 
um significativo aumento do abandono de 
crianças negras, como conseqüência _não 
desprezível da Lei do Ventre Livre. 

Desde o século XVII, as autoridades ad
ministrativas do Rio de Janeiro enfrenta
vam o problema do abandono de crianças. 
Em 1693, o governador da capitania, An
tonio Paes de Sande, escrevia ao rei deplo
rando a falta de caridade demonstrada em 
relação aos enjeitados, largados nas ruas 
e terrenos baldios. Cabia às câmaras deve
readores lançar fintas (impostos) sobre as 
importações metropolitanas para custear a 
manutenção dessas crianças. O elevado nú
mero de abandonos, porém, sobrecarrega
va o orçamento, tornando precária essa as
sistência. 

Em 1738, seguindo uma antiga tradição 
portuguesa, foi fundada, na Santa Casa da 
Misericórdia do Rio de Janeiro, a Roda e 
Casa dos Expostos, instalada a partir de 
doações feitas por Romão Duarte, rico co-

ABANDONO DE CRIANÇAS NA RODA 
DOS EXPOSTOS (1864-1881) 
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merciante carioca, membro da Irmandade 
da Misericórdia. A Roda era um dispositi
vo cilíndrico, dividido em duas partes, dan
do, respectivamente, uma para a rua e ou
tra para o interior da Santa Casa. Era as
sistida por ama-rodeira que, dia e noite, vi
giava a entrega dos expostos, tendo como 
obrigação dar logo parte de cada entrada 
ao 'magistrado da terra', ou administrador 
da Roda. 

A Santa Casa procedia a um registro de
talhado das marcas dos enjeitados, bem co
mo do enxoval ou bilhetes que porventura 
os acompanhassem, com a finalidade de fa
cilitar sua futura identificação por parte de 
sua família. Nesse registro, também vinha 
indicada, até 1896, a cor da criança: bran
ca, parda ou negra. 

Durante os séculos XVIII e XIX, a Ro
da recebeu 42.200 enjeitados, sendo pro
curada por pessoas pobres que não tinham 
recursos para criar seus filhos, por mulhe
res da elite (que não podiam assumir um 
filho ilegítimo ou adulterino) e também por 
senhores que abandonavam crianças escra
vas e alugavam suas mães. 

Nas sociedades do Antigo Regime euro
peu era bastante difundido o costume de 
entregar recém-nascidos a amas-de-leite, 
que cuidavam da criança durante a primei
ra infância. Transplantada para o Brasil, 
essa prática tornou generalizados o aluguei 
e a compra de escravas para amamentarem 
os bebês das famílias brancas. 

Esse costume tinha como contrapartida 
a desintegração da frágil família escrava, 
separando as cativas de seus filhos. Os 
anúncios de jornais do Rio de Janeiro in
dicam isso de maneira bastante clara, de
monstrando mais uma vez a crueldade de 
que se revestia a exploração do trabalho es
cravo: "Na rua do Espírito Santo há uma 
ama-de-leite para alugar, parida de 8 dias, 
sem pensão do filho" (Jornal do Comér
cio, 24 de fevereiro de 1850); "Vende-se 
uma preta da nação, com bastante leite e 
da primeira barriga, sem cria, mui vistosa 
e rapariga" (Diário do Rio de Janeiro, 4 
de julho de 1850); "Aluga-se uma preta, 
para ama com muito bom leite, de 40 dias 
e do primeiro parto, é muito carinhosa para 
crianças, não tem vício algum e é muito sa
dia e também se vende a cria" (Jornal do 
Comércio, 3 de agosto de 1850). 

Desde a terceira década do século XIX, 
os médicos e sanitaristas da Academia de 
Medicina iniciaram uma vigorosa campa
nha contra o uso de amas-de-leite escravas, 
atribuindo dificuldades de aprendizagem, 
difusão de doenças como a sífilis e até mes
mo apego a superstições, ao contato pro
longado e íntimo das crianças brancas com 
as amas-de-leite negras, sobretudo as de 
origem africana. Em suas teses, esses mé
dicos evidenciavam o papel utilitário da 
Roda dos Expostos para os senhores que 

comercializavam escravas amas-de-leite: "é 
necessário reprimir o abuso dos senhores 
de escravos, que mandam lançar na Roda 
ou abandonam os ingênuos com o fim de 
alugarem as mães ou obterem delas maior 
soma de trabalho". 

Na verdade, nesses casos como em ou
tros, a Roda dos Expostos sempre deu mar
gem a expedientes que prejudicavam aque
les a quem devia proteger. As leis de 1775 
e 1823, que consideravam livres todas as 
crianças pardas e negras enjeitadas, eram 
burladas, não tendo força suficiente para 
impedir a reescravização de expostos, co
mo denunciava freqüentemente o Jornal do 
Comércio, ao relatar casos de enfermeiras 
da Santa Casa que, sob alegação de mor
te, vendiam crianças como escravas. 

Seguindo essa sombria tradição, verifi
camos que, no Rio de Janeiro, após 1871, 
houve um significativo aumento do núme
ro de crianças pardas e negras enjeitadas, 
conforme indicamos na figllra. De 1864 a 
1881, o número de crianças entregues à 
Santa Casa praticamente dobrou no caso 
dos pardos (de mais ou menos 130 para 260 
por ano) e triplicou no caso dos negros (de 
mais ou menos 30 para 90 por ano). E, em
bora esses registros não mencionem a ori
gem social das mães dessas crianças, nos 
parece difícil não ver aí uma relação entre 
a evolução desses índices de abandono e a 
promulgação da Lei Rio Branco (ou do 
Ventre Livre). Como havia prognosticado 
o deputado mineiro José Xavier da Silva 
Capanema, com a Lei Rio Branco cresce
ria na capital do Império a prática dos se
nhores de abandonarem os filhos de suas 
escravas na Casa dos Expostos, com o in
tuito de alugá-las como amas-de-leite, _o 
que, por sinal, lhes permitia auferir uma 
renda de 500$000 a 600$000 por ano, mui
to mais atraente do que a oferecida pelo go
verno em troca da cessão dos ingênuos. 
Com efeito, cada criança libertada aos oi
to anos facultava ao senhor o recebimento 
de títulos de renda com juro anual de 6% 
sobre a indenização de 600$000, correspon
dendo a uns míseros 36$000 por ano. 

Não era de estranhar que os senhores 
preferissem auferir os lucros proporciona
dos pelo aluguei das amas-de-leite do que 
arcar com o ônus da criação de seus filhos, 
correndo o risco de só poderem aproveitar
se mais tarde do trabalho de metade das 
crianças que haviam sustentado, por cau
sa das altas taxas de mortalidade da época. 

Verificamos dessa forma que, ao menos 
no Rio de Janeiro, a Lei do Ventre Livre 
prenunciou o trágico futuro que estava re
servado à criança negra no Brasil. Hoje, 
quando se comemora o centenário da Abo
lição, convivemos com cerca de 12 milhões 
de crianças abandonadas nos centros urba
nos do país, dos quais a maioria absoluta 
é de origem negra. ■ 
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Nosso trabalho versa sobre a atuação da 
imprensa da cidade do Rio de Janeiro na 
época da derrocada do sistema escravista. 
No que diz respeito aos jornais abolicio
nistas da década de 1880, priorizamos dois 
periódicos pertencentes a José do Patrocí
nio (1853-1905): Gazeta da Tarde, aborda
do a partir de suas edições de 1881, quan
do o combativo jornalista se tornou um dos 
seus sócios; e Cidade do Rio, consultado 
desde sua fundação, em 1887. Estabelece
mos como data-limite para essas reflexões 
o mês de maio de 1888, quando ocorreu a 
assinatura da Lei Áurea. 

No decorrer do último quartel do sécu
lo XIX, os abolicionistas tornaram-se o al
vo preferido dos grupos interessados em 
sustar quaisquer alterações que viessem a 
abalar a ordem vigente, tida como neces
sária, embora não ideal. Em nome da pre
servação dessa ordem houve recursos a ga
rantias legais que dificultavam a difusão, 
através da imprensa, de idéias considera
das 'perigosas', que de alguma forma po
deriam abalar os alicerces do escravismo. 

"Quem chega ao Brasil e abre nossos jornais 
encontra logo uma foto grafia da escravidão 

atual, mais verdadeira que qualquer pintura. " 
O comentário de Joaquim Nabuco se aplicava 

especialmente aos periódicos dirigidos por 
José do Patrocínio, militante abolicionista. 

O respaldo jurídico era dado pela lei de 20 
de setembro de 1830 e pelo Código Crimi
nal, que garantiam formalmente a livre ma
nifestação de opinião mas, ao mesmo tem
po, regulamentavam os chamados "delitos 
de abuso da liberdade de comunicar os pen
samentos". Estabeleciam, para tanto, me
didas punitivas contra os infratores, fos
sem eles impressores, editores, autores ou 
até mesmo vendedores. Nas palavras de um 
famoso jurista da época, os jornais, em es-

pecial os que utilizavam uma linguagem de 
protesto mais ousada, eram considerados 
veículos transmissores de informações 'tor
pes' e 'difamatórias'. Em 1866, o dr. J. Li
berato Barroso afirmava, em Questões prá
ticas de direito criminal: " ( ... )descendo à 
mais torpe licenciosidade nas mãos dos li
belistas e difamadores, ataca com cínica au
dácia todas as reputa_ções e todos os carac
teres, é sinal de que a corrupção lavra pelo 
corpo social; e os pródromos das grandes 
anarquias je vão manifestando pela desor
ganização e decomposição social ( .. . )" 

A 
justiça era exclusivamente 

dos agentes repressivos utili
zados para criar obstáculos à 

propaganda das idéias aboli
cionistas, veiculada muitas ve

zes, como é indispensável admitir, em lin
guagem extremamente agressiva. Neste as
pecto, é bastante claro o depoimento de 
Carl von Koseritz, jornalista alemão radi
cado no Rio Grande do Sul que, depois de 
conhecer o Rio de Janeiro, registrou em 
Imagens do Brasil as seguintes impressões 
sobre José do Patrocínio: "( ... ) trabalha
va em denegrir a tudo e a todos, e conquis
tou uma situação tão alta que roça pelo fa
buloso. O senhor Patrocínio está agora se 
metendo pessoalmente com o imperador e 
da mais insolente maneira que se possa 
imaginar. Fizesse ele o mesmo em qualquer 
república, não estaria assentado aqui, atrás 
das grades de madeira da bancada da im
prensa, mas atrás das grades de ferro de 
uma boa cadeia." 

Eram habituais as perseguições e as 
ameaças de morte contra o s articulistas 
mais ousados, especialmente no interior. 
As oficinas tipográficas também não esta
vam livres de danos: o empastelamento era 
um recurso não descartável. Na cidade de 
Campos, província do Rio de Janeiro , o 
Vinte e Cinco de Março, de Carlos de La
cerda, teve suas dependências destruídas 
por elementos do 'corpo policial' e por 'ca
pangas' dos proprietários de terra. Revolta
do, José do Patrocínio serviu-se das colu
nas do Cidade do Rio para denunciar o in
cidente: "Ao romper do dia, a população 
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que só suspeitava que os tiros eram dirigi
dos contra a tipografia do Vinte e Cinco 
de Março, ainda mais horrorizada ficou, 
presenciando o mais revoltante dos espetá
culos. Os utensílios tipográficos, tipos, cai
xas e móveis jogados a granel sobre o lajea
do da rua, completamente inutilizados( ... )" 

Mas, apesar das adversidades, a impren
sa sempre conseguiu divulgar - quando a 
isso se dispôs - as mazelas do regime es
cravista. Segundo Joaquim Nabuco, ela era 
um "fator importante na história da demo
cratização do país", na medida em que re
tratava, através de anúncios, matérias e ar
tigos, a real e dolorosa condição do escra
vo. É ele quem diz, em O abolicionismo: 
''Quem chega ao Brasil e abre um dos nos
sos jornais encontra logo uma fotografia 
da escravidão atual, mais verdadeira do que 
qualquer pintura. Se o Brasil fosse destruí
do por um cataclismo, um só número ao 
acaso, de qualquer dos grandes órgãos da 
imprensa, bastaria para conservar sempre 
as feições e os caracteres da escravidão, tal 
qual existe em nosso tempo. Não seriam 
precisos outros documentos para o histo
riador restaurá-la em toda a sua estrutura 
e segui-la em todas as suas influências." 

Nabuco mostra como os jornais desem
penharam papel fundamental para abreviar 
a emancipação. Gazeta da Tarde e Cidade 
do Rio publicavam tudo o que pudesse con
tribuir para o avanço do ideário abolicio
nista: resumos de conferências, datas e lo
cais de eventos destinados à obtenção de 
fundos para a campanha, alforrias e vio
lências cometidas contra os escravos. É o 
que atestou Evaristo de Moraes em artigo 
publicado no Jornal do Comércio de 3 de 
junho de 1935: "Na redação da Gazeta da 
Tarde, instalada em modesto sobradinho 
da rua do Ouvidor, fundou-se a Confede
ração Abolicionista, instituição centraliza
dora da propaganda e da ação irrestrita do 
abolicionismo, ação que ia até o furto e 
descaminho de escravos, passando pelo 
convencimento gradual dos seus senhores 
e pela catequese das autoridades públicas, 
dia a dia menos prevenidas com os propa
gandistas. Foi a Gazeta da Tarde a propul
sora máxima de todas as investidas naque
las primeiras horas ( .. . )" 

Os jornais de José do Patrocínio se des
tacaram na tentativa de granjear 'apoio po
pular' para a campanha abolicionista no 
Rio de Janeiro. Tendo ingressado na car
reira jornalística ainda estudante, Patrocí
nio tornou-se redator da Gazeta de Not{
cias em 1877. Ficou conhecido por suas 
descrições de cenas do cotidiano da cida
de, especialmente aquelas em que aparecia 
alguma forma de discriminação contra a 
população negra. Na Gazeta de Not{cias 
também foi responsável pela coluna Sema
na Política, que assinava com o pseudôni
mo de Proudhomme. Quatro anos depois, 
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adquiriu a Gazeta da Tarde que, na opi
nião de Robert Conrad, autor de Os últi
mos anos da escravatura no Brasil, era o 
mais "independente e eficaz jornal aboli
cionista da cidade'' . 

Com o rompimento da sociedade pro
prietária da Gazeta da Tarde em 1887, Pa
trocínio fundou o Cidade do Rio, que pos
suía uma seção destinada ao registro das 
violências contra os escravos. Ao que tu
do indica, a criação desta seção esteve re
lacionada com a intensificação das revol
tas e fugas a partir de 1886. O jornalista 
tentava sensibilizar a opinião pública e 
rooptá-la, com a força da palavra, para 
uma ação contra a injusta e cruel estrutu
ra que oprimia os negros. 

A divulgação das violências contra os es
cravos provocou, algumas vezes, a punição 
dos responsáveis. Entretanto, as penas 
eram atenuadas, ou mesmo eliminadas, 
graças aos recursos financeiros e às influên
cias políticas dos atingidos. A impunidade 
só se tornou mais difícil às vésperas da 
Abolição, em decorrência do próprio pro
cesso e deterioração do regime. Em maté
ria publicada na primeira página da edição 
de 11 de outubro de 1887, o Cidade do Rio, 
por exemplo, destacou os castigos mortais 
infligidos aos escravos que haviam tenta-

do a fuga de uma fazenda em Santa Maria 
Madalena, no interior do Rio de Janeiro. 
Depois de narrar a prisão dos feitores -
executantes do crime - o jornal culpou as 
autoridades pela impunidade do fazendei
ro: "( .. . )podia ele [o crime] ter sido prati
cado sem a anuência ou a ordem do dono 
da fazenda? Se há indícios para prender os 
feitores, não os há também para a prisão 
do senhor dos escravizados?" 

Para intensificar a campanha abolicio
nista, o Cidade do Rio aproveitava os epi
sódios que envolviam senhores e escravos. 
Denunciava também a utilização de subter
fúgios pelos proprietários, que tentavam 
burlar quaisquer sanções contra suas atro
cidades. Na edição de 8 de novembro de 
1887, o jornal noticiou a prisão do fazen
deiro Davino de Carvalho, "mandante de 
bárbaros castigos que resultaram na mor
te de quatro escravizados,( ... ) de Santa Ma
ria Madalena". Não perdeu a oportunida
de, porém, para alertar os leitores para a 
postura da autoridade local, que "tudo fez 
e tudo fará para livrá-lo da sentença con
denatória"; para o jornalista, a detenção 
fora produto da ''pressão da opinião pú
blica". Dois dias depois, o Cidade do Rio 
transcreveu - mas de forma extremamente 
crítica - o depoimento do fazendeiro, que 
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buscou eximir-se de responsabilidade, acu
sando o feitor de ter-se ''excedido na sur
ra". Mais uma vez, os órgãos policiais fo
ram repreendidos pelo jornal, por acober
tarem esse tipo de prática criminosa. O fa
to não podia cair no esquecimento . No dia 
15 de novembro, foi publicado, finalmen
te, que Davino de Carvalho tinha sido "re
colhido ao quartel da Polícia", apesar de 
"seus capangas ameaçarem os soldados e 
a população local, tentando libertá-lo". 
Após a narração dos turbulentos aconte
cimentos, o jornal advertiu o governo -
e, especificamente, a regente imperial prin
cesa Isabel - sobre as "alterações da or
dem" que advinham dessas situações: 
"Afinal, Sua Alteza há de se convencer de 
que é uma loucura querer o ministério 
opor-se à torrente da Abolição e de que o 
único meio de salvar o país da catástrofe 
aqui diariamente denunciada, por estas e 
outras cenas sangüinárias, é acabar comes
ta mancha que envergonha o Brasil ( ... )" 
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justa,, e impolitica; e o Prui<len
t_e _de Pornambuco e sen bando 
que . vivem com_o zangões a cxpeu-
cfts da Nacão a muito deveri;io ,ter 
previsto que os G. N.~ionc)~S -·s~ 
recuze.rião a trabalhos Yi~lentos: 

A 
s revoltas e fugas, tornadas 

mais comuns na última fase 
do período escravista, de

monstram que os cativos não 
e caracterizavam pela passivi

dade, como apregoavam os defensores do 
regime. Por isso , era imprescindível divul
gá-las. Patrocínio, em um editorial publi
cado em 7 de novembro de 1887, salienta
va as evasões coletivas ocorridas em São 
Paulo e apontava a determinação dos ne
gros fugidos em alcançar seus objetivos: 
"Deu-se em São Paulo um acontecimento 
gravíssimo: pela primeira vez depois da 
Gloriosa República dos Palmares, os escra
vizados deram prova cabal de que tinham 
consciência do seu direito, e deram bata
lha na defesa dele ( ... )" 

Um fato, no entanto, tem que ser ressal
vado: embora utilizassem uma linguagem 
agressiva , os jornais de Patrocínio sempre 
noticiavam as alforrias como se fossem 
concessões dos senhores. Quase todos os 

números destacavam as manumissões, in
clusive aquelas que continham cláusulas de 
prestação de serviços durante certo perío
do. O Cidade do Rio informava, na primei
ra página de 9 de novembro de 1887, que 
o barão de Cunha Bueno declarara "seten
ta escravos livres após três colheitas con
secutivas de café". A expressão 'libertar' 
aparecia constantemente nos textos: "O dr. 
Paudo de Souza Queiroz e o comendador 
Aguiar Barros libertam amanhã cem escra
vos." Assim, a alforria possuía caráter am
bíguo, em virtude da própria crise estrutu
ral do escravismo: os senhores 'libertavam' 
seus escravos para que, em última instân
cia; estes ficassem 'agradecidos' e perma
necessem nas fazendas, na condição de 
mão-de-obra barata e aparentemente dó
cil, evitando-se uma desorganização na 
produção. Consideramos que, por essas ra
zões, o jornal buscava também sensibilizar 
os senhores para a justeza do ideário abo
licionista, como forma de evitar uma rup
tura violenta . 

A propaganda da Abolição não se res
tringiu aos jornais. As festas, quermesses 
e conferências eram, para os defensores da 
causa, espaços privilegiados. Com a pro
moção desses eventos, pretendiam angariar 
recursos e, ao mesmo tempo, conscientizar 
a população sobre os males do regime es
cravista. A Gazeta da Tarde destacou-se na 
divulgação desses acontecimentos, como a 
27 ~ Conferência Emancipadora, cujo ora
dor foi justamente José do Patrocínio. Nes
sa ocasião, ele teceu críticas a um jornal de
nominado Cruzeiro, que menosprezava os 
abolicionistas, chamando-os de interlocu
tores oriundos da 'raça africana': "Mas, 
meus senhores, pode haver nada de mais 
santo e de mais nobre do que estarmos nós 
da raça africana trabalhando , dia e noite , 
para livrar nossos irmãos dos bárbaros fer
ros do cativeiro? O que seria torpe, o que 
seria infame, o que seria abaixo de toda a 
qualificação possível, é se nós, por medo 
ou por outro qualquer sentimento vil, co
varde e egoísta, não estivéssemos na van
guarda entre os primeiros combatentes, dis
postos a tudo, a vencer ou a morrer, pela 
mais santa das causas ... No Brasil todos 
são livres, todos são iguais, todos são ir
mãos ( ... )" 

O jornal não se limitou a transcrever o 
discurso de Patrocínio . Afirmou, ainda, 
que ele obteve calorosas manifestações de 
apoio da assistência. Na fala do jornalista 
aparece a postura peculiar dos propagan
distas da Abolição, pertencentes a uma elite 
intelectual esclarecida, cuja 'missão' era 
promover a libertação dos escravos. A in
fluência européia, especialmente francesa, 
que marcou a formação desses homens, 
destaca-se, como se pode observar, no fim 
do texto acima transcrito: liberté, égalité, 
Jraternité. 
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Apesar dos discursos e dos editoriais in
flamados, Patrocínio adotava uma postu
ra conciliadora. O 'radicalismo' apontado 
por seus biógrafos é, em nossa opinião, dis
cutível. Uma visão de conjunto de seus es
critos nos permite afirmar que sua preocu
pação fundamental era igual à da maioria 
dos envolvidos no abolicionismo: manter 
o movimento dentro de uma certa legali
dade. O pensamento do jornalista se pau
tava, sem dúvida, pelo 'reformismo'. De
tectando, entre os proprietários, a existên
cia de uma acirrada oposição à Abolição, 
aceitava a dilatação do prazo de vigência 
do sistema, desde que houvesse uma defi
nição prévia. Temia quaisquer alterações 
bruscas da ordem. Podemos, portanto, a
firmar que sua posição se coadunava com 
a dos demais propagandistas, como mos
tra o seguinte texto, publicado no Cidade 
do Rio em 7 de novembro de 1887: "Côns
cio da grande responsabilidade que temos 
perante a história do nosso país, temos que
.rido somente caminhar dentro da legalida
de, quando já devíamos ter empregado os 
meios de que se servem os nossos inimigos, 
e podíamos tê-lo feito, se antes de tudo o 
nosso intento não fosse salvar a honra de 
nossa pátria sem recorrer a meios revolu
cionários ( .. . )" 

"No ponto em que está a questão servil, o 
dilema é este: salvar tudo ou perder tudo. 
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Salvar tudo, colonizando o liberto, ou melhor, 
extraindo lentamente do escravizado o 

trabalhador livre, pela disciplina e pelo salário; 
perder tudo, deixando que pelo efeito 

irresistível da propaganda o escravo aprenda 
pela fuga o caminho da liberdade. " 

CRIOULO 

• 

Gazeta da Tarde e Cidade do Rio foram 
os principais baluartes de Patrocínio para 
tentar acelerar o fim do escravismo. Com 
o advento do 13 de Maio toda a imprensa 
do Rio de Janeiro reconheceu a ação do in
trépido jornalista, como se pode ver em A 
Imprensa Fluminense, jornal com um úni
co número, publicado na semana seguinte 
à Abolição, contendo artigos de diversos 
periódicos da cidade. Em um deles, por 
exemplo, são narradas as homenagens f ei
tas pela população ao abolicionista que, se
gundo o articulista, mais se aproximou das 
'aspirações populares'. 

FUGIDO. 

Anda fugido. desde o dia 18 de Outubro de t8ã4, o 
escravo crioulo de nome 

FORTUNATO, 
de IO e tantos annos de idade, com falta de dentes na 
ft-ente, com pouca ou nenhuma barba, baixo, reforçado, 
e picado de bexigas que teve ha poucos annos, é muito 
pachola, mal encarado, falia apressado e com a bocca 
cheia olhando para o chão ; costuma ás vezes and.ar 
ealçado intitulando-se forro, e dizendo chamar-se 
Forlooato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de 
mcademador, e entende de plantações da roça. donde é 
liatural. Quem o prender. entregar á prisão, e al'isar na 
ebrte ao aeu aeohor Eduardo Laemmert, rua da 
Qultanda n. 0 '7'7. receberá OOUOOO de gratificação. 

O fim do processo se deu segundo as li
nhas traçadas pela elite intelectual que ado
tara o ideário abolicionista. Nela, com ca
racterísticas próprias, encontrava-se Patro
cínio, cuja agressiva atuação - transfor
mando seus jornais em instrumentos de di
vulgação das idéias antiescravistas - visava 
a conscientizar a opinião pública do Rio de 
Janeiro contra o cativeiro. Foi um intelec
tual que captou os anseios de sua época 
contra um sistema em declínio, ainda em 
vigor em termos legais, porém rejeitado por 
amplos setores da sociedade. 

A estratégia gradualista, sem rupturas re
volucionárias, endossada por Patrocínio, 
seria a mais viável, na medida em que evi
tava um rompimento traumático. Intensi
ficavam-se as fugas e os assassinatos de f ei
tores e senhores por escravos. Era natural, 
pois, que muitos abolicionistas, entre os 
quais o jornalista, buscassem uma transi
ção pacífica, como podemos constatar no 
texto seguinte, de 25 de novembro de 1887: 
"No ponto em que está a questão servil, 
o dilema é este: salvar tudo ou perder tu
do. Salvar tudo, colonizando o liberto, ou 
melhor, extraindo lentamente do escravi
zado o trabalhador livre, pela disciplina e 
pelo salário; perder tudo, deixando que pe
lo efeito irresistível da propaganda o escra
vo aprenda pela fuga o caminho da liber
dade ( ... )" 

Os objetivos 'reformistas' foram alcan
çados. Salvou-se 'tudo'. Eliminou-se a fi
gura jurídica do escravo e do senhor, fa
ces da mesma moeda. Afastou-se um 'far
do' que impedia o Brasil de ingressar no 
rol das nações 'modernas' e 'civilizadas'. 
O objetivo precípuo dos abolicionistas, in
cluindo Patrocínio, era a preservação da 
'ordem', o que conseqüentemente garan
tia a estrutura latifundiária e exportadora . 
O descaso com a situação dos ex-escravos, 
acentuado depois do 13 de Maio, já era fla
grante. · 

Nada do que atualmente ocorre com a 
população negra é novidade. Reflete um 
processo alimentado · em suas bases pela 
ideologia da 'elite intelectual' e direciona
do por seus projetos imediatistas. ■ 
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Orivalda Lima e Silva e Rosângela Miranda Cherem 

Departamento de História, Universidade Federal de Santa Catarina 

No dia 5 de março de 1988 - em pleno 
ano do centenário da Abolição - o jornal 
O Estado, de Santa Catarina, noticiava que 
dois índios tinham sido contaminados pe
la AIDS, acrescentando que um deles vi
via maritalmente com uma 'negra' (apon
tada como transmissora da doença). 

Essa demonstração de preconceito, cu
ja forma é a explicitação, fora de propósi
to, da raça de uma pessoa, permite entre
ver a persistência da discriminação do ne
gro em nossa sociedade. Manifestações se
melhantes e mesmo mais acintosas - em
bora já não tão freqüentes em nossos dias 
- podem ser encontradas na imprensa des
de meados do século XIX. Elas aparecem, 

A própria crítica à escravidão se fundava 
muitas vezes no racismo. Era acompanhada da 
apologia à imigração, parte integrante de um 

projeto modernizador que exigia o 
branqueamento do país. Ao negro, considerado 

culturalmente inapto para participar desse 
processo civilizatório, restava a marginalização. 

inclusive, por ocas1ao da Abolição, em 
1888, não raro entremeadas a discursos de 
teor abolicionista. 

A identificação pela raça ou pela cor -
a que chamaremos de 'racialização' - pre
sente no jornal de Santa Catarina não pro
cede de um desvio ou idiossincrasia do 
eventual redator da nota. É uma tendên
cia que integra um conjunto de idéias em 
circulação entre a população. Quando al
çadas às páginas de um jornal, essas idéias 
adquirem nova força, retornando à socie
dade reafirmadas, num processo que con
tribui para o enrijecimento dos contatos 
inter-raciais. 

Por impregnadas que estejam hoje em 
nosso modo de pensar e ser, essas idéias 

não existiram sempre. Tiveram origem em 
relações sociais concretas, estabelecidas en
tre grupos humanos com diferentes expe
riências de vida e culturas. Sua modelagem 
foi um processo longo e contraditório, de
terminado certamente não por imposições 
ou necessidades históricas, mas pelo entre
choque de várias possibilidades reais, as
sociadas à prática de homens de carne e Gs
so, no seu cotidiano. 

Avaliar as relações sociais subjacentes a 
esse tipo de comportamento exige um co
nhecimento mínimo de sua formação e evo
lução. Ou seja, no nosso caso impõe-se a 
pergunta: como se constituíram em Santa 
Catarina as relações sociais que deram lu
gar (e dão até hoje) a um forte preconcei
to contra a raça negra? 

No que diz respeito à escravidão , a pro
víncia de Santa Catarina foi atípica, se 
comparada às demais, utilizando muito 
pouco o trabalho escravo. A maior popu
lação de escravos foi registrada em Dester
ro - nome da capital da província, hoje 
Florianópolis - em 1831, quando corres
pondia a 40% da população total da cida
de. Para se avaliar a modéstia dessa pro
porção, basta lembrar que em Salvador os 
escravos constituíam, até meados do sécu
lo XIX, 75% da população urbana; nasci
dades de mineração , no século XVIII, es
sa proporção também era alta , alcançan
do 70 a 80% . 

É provável que esse número restrito de 
escravos tenha decorrido da reduzida acu
mulação de capital realizada na província . 
Santa Catarina não se incluía entre os cen
tros dinâmicos do país, vale dizer: não par
ticipava diretamente da produção para o 
mercado externo. Mesmo no abastecimen
to daqueles centros, sua contribuição foi 
modesta. A colonização e o povoamento 
da província deveram-se antes ao fato de 
ser ela considerada ponto estratégico para 
os portugueses, interessados que estavam 
no extremo sul; além disso, era passagem 
obrigatória para os bovinos e animais de 
tração que seguiam do Rio Grande do Sul 

suplemento vol. 8 n? 48 CIÊNCIA HOJE 



para as áreas de mineração. Nessa situa
ção, em que as fortunas eram raras, em 
muitas ocasiões o branco pobre era levado 
a trabalhar ombro a ombro com seu pró
prio escravo. 

Cabe ressaltar ainda que a colonização 
e o povoamento de Santa Catarina - no 
que é outra atípicidade da província - se 
fizeram principalmente com famílias regu
lares, isto é, fundadas em matrimônios con
sagrados, o que resultou num baixo índice 
de bastardos. A necessidade de recorrer a 
outros grupos étnicos para intercursos se
xuais ou ligações estáveis foi bastante re
duzida, não obstante os abusos próprios de 
uma sociedade escravista ou os regalos da 
prostituição. 

Foi pequena, portanto, a margem para 
o estabelecimento de relações inter-raciais 
entre brancos e negros, numa organização 
social que não por acaso produziu um nú
mero muito pequeno de mestiços. Também, 
não por acaso, o número de alforrias con
cedidas na província foi muito pequeno até 
as vésperas da Abolição quando, supomos, 
tornaram-se inevitáveis. 

Do quadro acima esboçado, podemos in
ferir que a pobreza da população livre e 
uma organização familiar bem definida de
terminaram o surgimento de limites bem 
demarcados entre livres (brancos) e não li
vres (negros}, de tal modo que a linha que 
separava as classes se confundia com aque
la que separava as cores. Em outras pala
vras, nesse ambiente social, a diferença de 
classes tendeu a manifestar-se na forma da 
diferença de raças . 

novembro de 1988 

A 
aradoxalmente, a própria 

campanha abolicionista veio 
xplicitar e reforçar o precon
to e a discriminação em San

ta Catarina. Como mostraremos 
adiante, os discursos da campanha, repro
duzidos na imprensa local, eram cheios de 
passagens em que, com maior ou menor 
clareza, a Abolição era apresentada como 
um requisito do progresso, o qual, por sua 
vez, parecia exigir o 'branqueamento' da 
população. 

De fato, a emergência do racismo no dis
curso pró-Abolição não foi uma peculiari
dade catarinense - o fenômeno expressa
va uma realidade nacional. Mas, em San
ta Catarina, tais manifestações encontra
ram um clima particularmente propício. Já 
bastante presente na mentalidade da popu
lação, o racismo, assim dubiamente expres
so, ao ser divulgado por jornais de expres
são ganhava amplitude e se cristalizava. 

Como nas demais províncias do Sul, a 
campanha abolicionista interligou-se, em 
Santa Catarina, ao problema da imigração. 
No final do século XIX, o sistema escra
vista brasileiro apresentava-se decadente, 
sendo sua derrocada previsível. Ao mesmo 
tempo, ganhava força, nos centros dinâmi
cos do país, a idéia de recorrer à imigra
ção como forma de substituir a força de 
trabalho escrava. Tal iniciativa, especial
mente em Santa Catarina, estava direta
mente ligada à idéia de progresso. 

Ora, como a concepção de progresso que 
estava em jogo exigia o 'branqueamento' 
da população, defendê-la significava teres-

colhido, como tipo nacional, o branco, is
to é, o oposto daquele que até então pro
duzira riquezas no país (ver 'A estratégia 
do branqueamento', em Ciência Hoje, n? 
25). Assim, como se verá, o pensamento 
e a prática abolicionistas já indicavam o 
destino que estava reservado ao ex-escravo 
e à população livre não branca após a Abo
lição. 

De fato, o discurso abolicionista afirma
va explicitamente que o escravismo cons
tituía um obstáculo à modernização eco
nômica. Isto, entre outras razões, por ser 
visto como empecilho à promoção da imi
gração européia, requisito do almejado 
progresso. Nos jornais, em especial nos de 
Desterro, a escravidão era condenada co
mo indigna do grau de civilização que se 
buscava atingir. Em geral, era apresenta
da como a fonte de todos os males que afli
giam o país. Com sua extinção todos os 
problemas seriam minorados, se não resol
vidos. 

A noção de civilização - que parece se 
ter transformado aos poucos num valores
pecialmente caro - vinha sempre à baila 
quando o tema era a escravidão ou a Abo
lição. Para pertencer ao 'clube dos civili
zados', pensava-se, era preciso incorporar 
as idéias e valores da sociedade européia 
e, portanto, repudiar o trabalho escravo. 
Um exemplo do modo como as idéias de 
civilização e de extinção do trabalho escra
vo se imbricavam aparece no editorial do 
jornal A Regeneração, também de Santa 
Catarina, em 2 de março de 1888. Ali, com 
referência a uma festa promovida pela So-
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ciedade Carnavalesca Diabo a Quatro, on
de seriam entregues 41 cartas de liberda
de, lê-se a seguinte passagem: "A festa re
dentora está longe de traduzir os desejos 
do povo de Desterro e os fervorosos ane
l os da humanitária sqciedade. Ela é, entre
tanto, um passo no caminho do progresso 
e da civilização, e nesse andar ainda lento 
chega-se a grandes distâncias." 

Manifestações desse teor, em que a es
cravidão e o negro eram associados como 
obstáculos ao progresso, como sintomas do 
atraso da nação, foram freqüentes no dis
curso abolicionista catarinense. 

Muito comum também era a publicação, 
nos jornais, das alforrias concedidas na 
província, sempre atribuídas à bondade dos 
senhores. Para sua entrega, qualquer data 
servia, mas as festividades religiosas eram 
as ocasiões preferidas. Nelas, era comum 
que os proprietários de escravos que ainda 
não tivessem alforriado seus cativos fossem 
instados a fazê-lo, "para não retardar a 
marcha do progresso". 

A liberdade do negro aparecia, portan
to, como uma dádiva do branco paterna
lista. Assim, o progresso da campanha abo
licionista foi noticiado nos jornais como 
uma sucessão de iniciativas particulares e 
oficiais - estas patrocinadas pelo Fundo 
de Emancipação, criado pelo governo im
perial-, entremeadas de algumas ações es
porádicas de propaganda que se intensifi
caram às vésperas do 13 de Maio. 

R 
efletindo e reproduzindo 

o que se passava em todo 
o país, os jornais de Desterro 

davam mostras, no início de 
888, de já estarem vivendo um 

clima de abolição. O Jornal do Comércio, 
em seu primeiro número naquele ano, 
anunciava: '' A aurora de 1888 foi brilhan
temente saudada em São José pela Exma. 
sra. d. Anna Cândido Vieira de Mello, ve
neranda mãe do conceituado negociante 
daquela praça, o sr. João Luiz Ferreira de 
Mello, concedendo plena liberdade à escra
va Geneliça, de 20 anos de idade( ... ) Era 
essa a última escrava que possuía a carita
tiva senhora ( ... ) Atos como este dispen
sam elogios.'' 

Na mesma página, o jornal noticiava a 
libertação de nove escravos na freguesia do 
Ribeirão; no entanto, se folhearmos o nú
mero até a página três, encontraremos ali 
dois anúncios, um de água e de pó de Ku
nanga, "que branqueiam a tez", e outro 
de "óleo de babosa legítimo" para tornar 
o cabelo "macio, lustroso e flexível". Es
se tipo de anúncio, comum na época, ao 
mesmo tempo em que refletia a subordi
nação a um padrão de beleza europeu, que 
exigia pele alva, cabelos lisos e macios, re
forçava entre nós a valorização de carac
terísticas associadas ao branco. 
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Mas a expressão do preconceito era por 
vezes bem mais contundente; no dia 4 de 
janeiro de 1888 o mesmo Jornal do Comér
cio publicava a seguinte notícia: "Um rico 
lavrador de Kingston (Kentucky) substituiu 
os negros que trabalhavam na sua proprie
dade por sete corpulentos e robustos ma
cacos, aos quais ensinou a cavar e cardar 
linho e outros trabalhos de campo. A 
aprendizagem durou dois meses e, findos 
eles, os quadrúmanos trabalharam com 
mais perfeição e rapidez do que os negros.'' 

A comparação entre negros e macacos 
- que neste caso favorecia claramente os 
últimos - era uma forma de expressão de 
preconceitc bastante antiga. Urey Lisians
ky, membro de uma expedição científica 
russa que passou por Desterro em 1803, já 
denunciava esse tipo de associação, que te
ria ouvido do governador da província. 

Mesmo nas vésperas da Abolição, o 
exemplo acima não era um caso isolado. 
Manifestações de semelhante teor eram 
constantes na imprensa catarinense. Era co
mum que, ao lado de notícias de alforrias 
e de discursos em prol da Abolição - e não 
raro até embutidos neles - aparecessem o 
preconceito e a defesa da segregação racial. 

Mas e os negros? Que participação tive
ram no processo abolicionista? De fato, 
não se registraram em Santa Catarina ma
nifestações significativas dos escravos, o 
que reforça a idéia de que tudo, ou quase 
tudo, se passou entre brancos. Saliente-se, 
aliás, que mesmo entre estes o movimento 
teve intensidade moderada: as sociedades 
de cunho abolicionista tiveram curta dura
ção. Resta ainda a questão: que se passa
va com os negros enquanto os brancos os
tentavam suas atitudes beneméritas? 

Entre janeiro e fevereiro de 1885, a se
ção 'Repartição da polícia' do Jornal do 
Comércio registrava 17 casos de prisão de 
escravos. Em fevereiro foi publicada a no
tícia do assassinato, pelo escravo, de uma 
proprietária em Camboriú (em janeiro do 
ano seguinte, o mesmo jornal noticiaria que 
um fazendeiro de Lajes tivera idêntico fim) . 
Ainda em 1885, entre janeiro e março, fo
ram noticiadas quatro revoltas de escravos 
ocorridas fora da província de Santa Ca
tarina. Em 1888, em janeiro e fevereiro, o 
jornal dava conta de sete fugas, ocorridas 
também em outras províncias. 

Notícias semelhantes, estampadas tanto 
no Jornal do Comércio como em outros pe
riódicos, retratam a resistência escrava em 
Santa Catarina e no restante do país. Fu
gas, desobediência às posturas municipais, 
prática de aborto, infanticídio, assassina
tos de senhores, revoltas organizadas e for
mação de qmlombos são exemplos das vá
rias formas assumidas pela resistência ne
gra. Contudo, não houve em Santa Cata
rina participação do negro no movimento 
abolicionista propriamente dito. 

A 
pós a Abolição, os jornais 

catarinenses continuaram 
manifestando o preconceito e 

a segregação racial. Uma das 
ormas mais freqüentes dessas 

manifestações era a 'racialização' das no
tícias e informações, quando o negro esta
va em pauta. Nada que envolvesse a parti
cipação ou simples presença de um negro 
era publicado sem menção à sua cor. Fos
sem ofícios fúnebres, relatos de crimes ou 
episódios bizarros, as categorias 'preto' ou 
'pardo' jamais deixavam de ser acionadas 
pela imprensa local. 

Entre setembro e dezembro de 1888, o 
Jornal -do Comércio incidiu nessa prática 
em cinco notícias; já O Conservador pu
blicou, entre abril e junho de 1889, 12 no
tícias em que, quando pretos ou pardos, os 
envolvidos tinham sua cor declinada. Um 
exemplo é a nota que apareceu em O Con
servador de 25 de maio de 1889, na seção 
'Repartição da polícia': " ... Que assinou 
termo de bem-viver, perante o delegado de 
Polícia, o preto Joaquim Manoel Vargas 
- por conduta irregular." 

A racialização, fenômeno muito anterior 
à Abolição, atravessou incólume, como se 
vê, o 13 de Maio de 1888, e, embora com 
menor frequência, chegou aos nossos dias, 
como o atesta a nota publicada recente
mente em O Estado, mencionada no iní
cio deste artigo. 

E, ao que tudo indica, o movimento abo
licionista em Santa Catarina foi não só um 
'negócio de branco' como um debate em 
que o negro ocupava um espaço secundá
rio. De fato, o discurso abolicionista, nos 
jornais catarinenses, foi eminentemente 
imigracionista: mesmo ao defender a liber
tação do escravo, não levava em conta a 
problemática do negro livre, segregando-o 
e condenando-o a permanecer à margem da 
civilização que as elites se propunham a 
construir. 

A própria crítica à escravidão fundava
se no racismo, já que se acompanhava da 
apologia do imigracionismo como parte de 
um projeto de modernização que tinha en
tre seus requisitos o branqueamento da na
ção. Ao negro, considerado culturalmente 
inapto para participar desse processo civi
lizatório, só restava, desde aquela época, 
a marginalização . 

Uma notinha chistosa, publicada em O 
Conservador de 22 de dezembro de 1888, 
dá uma boa medida de como a sociedade 
branca via, àquela altura, os negros e sua 
recém-conquistada liberdade: "Um negro, 
uma vez livre, a primeira coisa que exige 
é um par de botinas. Calça-as, descansa e 
volta a andar. Os pés doem-lhe e a mesma 
cena se repete várias vezes. Afinal, esfal
fado, senta-se à beira da estrada e suspira 
consolado, com as botinas nas mãos: 'Ago
ra é que eu vejo como branco sofre!"' ■ 
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Há pouco mais de um ano e meio, um grupo de pesquisadores* 
começou a registrar depoimentos orais de integrantes de famílias 
negras do estado de São Paulo. Formou-se assim um acervo do
cumental composto hoje por 150 fitas, acompanhadas das respec
tivas transcrições, dos cadernos de campo e dos relatórios de via
gem, bem como de um conjunto de fichas e fotografias. Foram 
ouvidas até aqui 110 pessoas, de 45 famílias, representando em 
geral, em cada caso, três gerações adultas consecutivas. 

Diversos no que diz respeito à extensão, profundidade, objetivi
dade e envolvimento emocional dos atores - depoentes e entre

vistadores - os depoimentos podem 
subsidiar a compreensão da trajetória 
dos negros depois da Abolição. Estão 
arquivados no Centro de Apoio à Pes
quisa Histórica, junto ao Departamen
to de História da Universidade de São 
Paulo, à disposição de pesquisadores 
e estudiosos interessados no tema e em 
seus aspectos correlatos. 

As leituras preliminares do material 
permitem detectar alguns eixos presen
tes na estrutura dos relatos. Destacam
se o cotidiano (onde o mundo do tra
balho adquire especial relevância), a 
organização familiar (uniões, nasci
mentos, perdas, separações, mobilida
des, redefinições de papéis)', os proje
tos de vida (incluindo os ideais, os 
exemplos e valores, as conquistas e os 

fracassos) e a omissão ou a presença da memória de um passado 
cativo ( camufladas na representação do imaginário da escravidão). 

As reflexões que se seguem são preliminares. O potencial do acer
vo só emergirá plenamente por intermédio da sensibilidade de pes
quisadores que continuem trabalhando com os registros coletados 
e com seu material subsidiário. 

• O projeto, coordenado pelas professoras Maria de Lourdes Monaco Janotti e Suely Robles Reis 
de Queiroz, contou com a participação dos seguintes pesquisadores: Ana Paula Torres Megiani, 
Antonio Castilla Rios, Carlos Eduardo Uchôa Fagundes Júnior, Eduardo José Afonso, Cláudia 
Regina Callari, Cristina de Lourdes Pellegrino Feres, Inês da Conceição Inácio, João Batista Mas
carenhas, Maria Rosa de Belém Capriglione, Marina Consolmagno, Ricardo Viana van Acker, Ri
ta de Cássia Fanucchi, Suzana Cecília Kleeb, Tânia Regina de Luca, Zita de Paula Rosa, Ana Lú
cia Moura Novais, Lucila Vannucci Zwar, Maria Cristina Tejeda e Vera Regina Ferraz. 
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Maria de Lourdes Monaco Janotti 

Ao se deparar com fontes orais, regis
tradas e transcritas, o historiador sente que, 
para ele, os 'tempos felizes' terminaram. 
Todos os princípios que aprendera e ado
tara em seu ofício apresentam-se, à primei
ra vista, inadequados para o novo traba
lho. A segurança, penosamente consegui
da no percurso profissional, parece arris
cada a desintegrar-se frente aos depoimen
tos colhidos. Não são mais suficientes as 
antigas opções metodológicas que permi
tiram compor discursos explicativos bem 
articulados, assentes que eram em docu
mentação passível de controle pelo próprio 
pesquisador. O emprego, criteriosamente 
cultivado, dos elementos sustentadores da 
crítica histórica, associado a procedimen
tos técnicos minuciosos da análise docu
mental, que sempre asseguram credibilida
de científica ao discurso, não oferecem 
mais as habituais trilhas seguras. De repen
te pergunta-se: que fazer? Esse sentimen
to só é compreendido e experimentado pe
lo historiador que, ao apertar a mão de 
uma pessoa, sabe que ela vai tornar-se uma 
das 'fontes' de sua pesquisa. 

Para o depoente, o relato de vida é um esforço 
de construção de sua identidade. Ao contar sua 

trajetória e expor suas opiniões, ao conferir 
sentido aos gestos, o ator se torna sujeito dos 
seus próprios atos e percebe seu papel singular 

na totalidade social em que está inserido. 

Embora admita-se a identidade do sujei
to-pesquisador com o objeto-história pes
quisada, dependendo do tema, esta relação 
não é óbvia. Na prática, o distanciamen
to, apesar de aparente, permite que o ob
jeto adqµira certa identidade. Com fre
qüência esquece-se que o documento escrito 
já foi oral, que ele é um corte, artificial
mente mumificado, do transcorrer da vi
da. A frieza dos caracteres impressos res
guarda da emoção o pesquisador, prote
gendo-o. Se não conseguir interpretar bem 

o pensamento de um testemunho do sécu
lo XIX, poderá eventualmente ser admoes
tado por um acadêmico mais impertinen
te. Entretanto, como é diferente a relação 
com contemporâneos nossos! Pode-se ler 
nos apontamentos de uma pesquisadora 
que acabava de gravar o depoimento de 
Cleide, uma jovem negra de terceira gera
ção pós-Abolição: "Ela revelou ter uma 
forte preocupação com a situação do ne
gro e disse que era extremamente impor
tante que se fizesse alguma coisa em bene
fício de sua raça. Cleide esperava algum re
torno do projeto pois acreditava que estas 
fitas gravadas não seriam simplesmente 
transcritas e arquivadas, e sim ouvidas e 
discutidas. Nesse momento percebi que 
uma grande responsabilidade estava sendo 
transferida para mim ... O peso dessa res
ponsabilidade estava relacionado às expec
tativas da depoente, e eu não gostaria de 
causar-lhe uma decepção." 

Percebe-se que também a ética tradicio
nal que envolve o trabalho científico pre
cisa ser redefinida. A depoente exigiu e con
seguiu a cumplicidade do pesquisador: 

( ... )Faz tempo que a gente está querendo 
falar, falar para alguém o que sente, mas 
não aparecia ninguém. Um dia há de che
gar a vez da gente chegar e poder abrir o 
coração e falar o que sente, que ... essa 
Abolição do 13 de maio foi só naquele dia. 
Embora a gente esteja sem corrente, não 
tá acorrentado, não tem ninguém para ba
ter na gente, ninguém para vigiar, mas tem 
sempre alguém para apontar: aquele é ne
gro, aquele é negro, e negro não presta! 
Um dia vai chegar a vez da gente falar. Eu 
gostei! Embora eu não saiba expressar mui
to o que estou sentindo, eu estou bastante 
contente, já que 1iá para pôr a cabeça no 
travesseiro e dormir tranqüila. Um dia al
guém vai ler e vai sentir o que a gente sente. 

O documento produzido nas entrevistas, 
como é fácil depreender, é de dupla auto
ria. Depoente e pesquisador podem com
pletar-se e mesmo se opor. Produzem dois 
discursos paralelos: um expressando a in
vestigação científica, outro, a narrativa da 
história de uma vida. Muitas vezes ambos 
se misturam e um deles, ao se tornar do-
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minante, passa a conduzir os caminhos do 
fluxo da memória que será registrada. So
mente uma análise cuidadosa permitirá es
tabelecer esses momentos de identidade to
tal entre os sujeitos da pesquisa. 

Mais além dessas observações está o in
trincado universo das rememorações pro
vocadas . Como diz Philippe Joutard, "a 
memória não institucional ( ... ) não é for
çosamente mais verdadeira que a oficial: 
ela também possui seus estereótipos e seus 
preconceitos" . Ainda permanecem incóg
nitos quase todos os mecanismos de co
mando das recordações individuais e cole-
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tivas. Se, por um lado, o historiador já 
aprendeu a duvidar de 'verdades únicas', 
por outro lado, ainda não aprendeu a in
cluir a psicologia entre as ciências que au
xiliam a compreender a vida. E precisa 
fazê-lo, para poder caminha,r pelas vias si
nuosas das rememorações. 

Os depoimentos colhidos pelo projeto 
'Memória da escravidão em famílias negras 
de São Paulo' envolvem reflexões especí
ficas sobre a transmissão das lembranças. 
Além de esses relatos valorizarem mais o 
testemunho indireto, também nos infor
mam sobre o modo como funciona a me-

mória de um grupo. Em nosso caso, esse 
grupo é o de famílias negras. Mais ainda, 
radicadas no interior - em regiões dinâ
micas ou estagnadas - ou na capital. Os 
diferentes conjuntos de rememorações que 
se encontram em um único depoimento, re
presentados por círculos concêntricos que 
se cruzam, permitem que se penetre abrup
tamente nos inúmeros universos das rela- · 
ções sociais. A história da sociedade bra
sileira neles está registrada, se bem que em 
seus aspectos mais lentos, sem muitos fatos 
marcantes, uma história da vida cotidiana 
e da cultura popular. Descrevendo uma via
gem a Bom Jesus de Pirapora, Antônio 
Ferraz, de 73 anos, oferece um rico mate
rial sobre a compreensão das romarias: 

Naquele tempo não tinha as estradas que 
têm agora ... quem ia ficava os seis dias de 
festa, de 1 ~ a 6 de agosto. Meu pai e mi
nha mãe tinham a devoção de ir. Nós pe
gávamos o trem aqui em Piracicaba às se
te horas da manhã e quando eram seis ho
ras da tarde, quando o sol tava averme
lhando, aí chegava em Bariri ... De lá, não 
tinha outro jeito pra ir em Pirapora, senão 
a pé ou em carro de boi. As faml1ias vizi
nhas alugavam um carro e iam junto . .. Pu
nham as crianças dentro. Eu lembro que 
eu fui muitas vezes, um pouco no carro ... 
um pouco a pé. Eram quatro léguas de Ba
riri a Pirapora. Em Parnaíba, que era a me
tade da viagem, parava um pouco, comia 
uma coisinha, descansava ... andava mais 
duas léguas e quando clareava o dia che
gava a Pirapora. Lá tinha um barracão que 
nem um mercado, tinha dois: o velho e o 
novo. Dá era uma festa, divertimento não 
parava. Nós comprávamos esteiras e pega
va um lugarzinho (de aluguei) para a f amí
lia. Aí estendia a esteira, punha as malas 
e minha mãe e as outras mulheres arruma
vam às crianças e acendiam um f oguinho ... 
Faziam café, a fumaça incomodava ... 

Com riqueza de detalhes esse relato pros
segue por várias páginas, tentando o his
toriador a desenvolver análises semelhan
tes às que Sérgio Buarque de Holanda rea
lizou sobre as relações entre os participan
tes das Monções. 

À medida que se avança na compreen
são dos testemunhos comprova-se a pro
cedência das afirmações de Maurice Halb
wachs: "Há memórias individuais e cole
tivas. O indivíduo participa desses dois ti
pos de memória( ... ) Conforme ele parti
cipa de uma ou de outra, ele adotará duas 
atitudes muito diferentes e mesmo contra
ditórias ( ... ) De um lado é no quadro de 
sua personalidade, ou de sua vida pessoal, 
que as recordações tomam sentido, relaci
onam-se com outras recordações e delas se 
distinguem. De outra parte, ele será capaz 
de se comportar simplesmente, como mem-
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bro de um grupo que contribui para evo
car recordações impessoais na medida em 
que interessa ao grupo." 

A família de Isabel Fabiano, 93 anos, re
sidente em Sorocaba, cultiva reminiscências 
sobre os antepassados escravos. Notável é 
a transmissão dessas histórias pelos mem
bros da família. Uma delas, a do casamen
to dos pais de Isabel, exerce fascínio sobre 
todos. A versão apresentada por Thereza 
Henriqueta Marciano, filha de Isabel, é a 
mais completa: 

O pai de minha mãe foi escravo mesmo! 
Daqueles castigados... O patrão dele se 
enamorou de minha avó. Ela era preta e 
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muito bonita, muito bonita mesmo. Ele 
perseguiu ela e ela não quis. Daí então, o 
patrão fez ela casar com meu avô que era 
bem mais velho, sabe? Ela era meninona 
e ele era velho, velho. O meu avô não que
ria, imagine casar com uma menina! O meu 
pai me contou que ele tentou suicídio: cor
tou a barriga e se atirou num poço que cur
tia couro. Pois o patrão, meu pai falava, 
palavra do meu pai, o patrão pescou meu 
avô de lá, tirou ele da água, costurou e fez 
casar ... Minha avó era pupila da casa, e ele 
era da roça ... 

Esta história está presente também em 
outros depoimentos da família, mesmo de 

forma velada. Isabel, filha dos protagonis
tas, não se refere explicitamente ao caso, 
mas aponta como um dos grandes males 
da escravidão as uniões forçadas: 

E depois, obrigavam as mulheres casar com 
qualquer um. Acho que era isso que minha 
tia falava ... Que era custoso o casamento ... 

Esse imaginário da escravidão foi tam
bém elaborado por parentes já falecidos, 
que são apontados como os primeiros nar
radores. Depositários da memória do gru
po, eles dão autoridade ao relato. Ao con
tar a mesma história, Cleide, da terceira ge
ração, altera alguns pontos da narrativa, 
mas continua a aceitar a mesma versão dos 
fatos que lhe foi transmitida: 

Desde pequena eu sinto aquela revolta .. . 
essas coisas da escravidão doem. 

Essas 'memórias coletivas' fortalecem a 
coesão do grupo , dando-lhe identidade em 
relação a outros. Testemunhos de violên
cia sustentam o ponto de vista das gerações 
mais novas, revoltadas pela discriminação 
que sofrem. No interior da história de fa
mílias, desempenham funções muito sutis, 
semelhantes aos mitos que explicam a ori
gem dos grupos, povos ou nações. 

É surpreendente a liberdade com que to
dos os entrevistados lidam com as balizas 
do tempo. Halbwachs acredita que as re
cordações dos membros de uma família 
têm durações variáveis. Assim é, por exem
plo, mais longa a narrativa do casal refe
rente ao encontro de ambos, namoro , ca
samento, nascimento e criação dos filhos , 
do que aquelas que têm como objeto a ado
lescência e a mocidade dos filhos. De qual
quer forma, os 'tempos' das rememorações 
são muito variáveis. 

A periodização das rememorações é ba
lizada, em geral, pela insana labuta em prol 
da sobrevivência que caracteriza a vida dos 
brasileiros pobres. Os relatos são presos ao 
cotidiano, contendo poucos acontecimen
tos relevantes, corroborando o pensamento 
de Philippe Joutard: "Uma das formas do 
caráter não institucional da memória oral 
é a sua insensibilidade aos grandes aconte
cimentos que marcam a vida dos povos." 

A história das famílias negras é tão vio
lenta e marginalizada que os autores de 33 
depoimentos não se referem a acontecimen
tos políticos da história do país. A ausên
cia é absoluta. Tem-se a impressão que as 
datas não importam e que os marcos ref e
renciais são apenas a infância, a mocidade 
e a velhice. Ocorre-nos agora a vasta lite
ratura - Daniel Bertaux, Nicole Gagnon, 
Fernand Dumont, Paul Thompson - so
bre a pesquisa sociológica e história oral 
que examina os liames da consciência his
tórica _ nos conjuntos memorialísticos. 
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Parece-nos que, para o caso dos negros e 
brancos pobres, os recursos metodológicos 
sugeridos não são ainda totalmente adequa
dos, por se referirem às análises de socie
dades de classe dos países ricos. Em uma 
sociedade como a nossa - definida por 
Florestan Fernandes como de classes, es
tamentos e castas - há muitas dificulda
des em estabelecer critérios amplos de ci
dadania que possam servir de parâmetro 
para avaliar a participação das camadas po
pulares na vida e na memória públicas. 
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Dessa forma, os depoimentos giram em 
torno de acontecimentos e conjunturas que 
os critérios pessoais selecionaram. Raras 
datas, sem precisão, constantes inversões 
de períodos da vida. À medida que é de
sencadeado o fluxo da memória, o depoen
te retorna a vários pontos, completando-os, 
reinterpretando-os. 

Como Nicole Gagnon, temos presente 
que o relato de vida, para o analista, não 
é esclarecedor de fatos passados. É uma in
terpretação atual deles. Todavia, para o de-

poente, a narrativa de suas recordações é 
o esforço de um sujeito para construir sua 
identidade. As histórias de vida devem ser 
consideradas como expressões.da identida
de social do informante, e essa identidade 
é o resultado de um processo de apropria
ção simbólica do real. Ao investir no rela
to e na ação, ao conferir sentido aos ges
tos e materializar as significações adquiri
das, o ator torna-se sujeito dos seus atos. 

Ao correr os olhos pelos depoimentos 
consultados, mesmo superficialmente, trans
parece a segurança crescente dos entrevis
tados à medida que as narrativas se suce
dem. Na maioria das vezes, ao contar sua 
vida e expor suas opiniões as pessoas per
cebem o seu papel singular dentro da tota
lidade social. 

Por não disporem dos mesmos pontos 
referenciais quanto às suas origens, como 
as famílias brancas, brasileiras ou imigran
tes, existe um código de distinção entre as 
famílias negras: as que conhecem e as que 
não conhecem suas origens. A valorização 
da origem é o começo de toda identidade: 
Maria de Lourdes Ferreira, da segunda ge
ração pós-Abolição, sabe muito bem disso: 

Eu falo para minhas meninas que há pes
soas de nossa cor que não sabe nem onde 
está ... Mas nós não. Africano, em nossa 
f aml7ia, vem de perto. 

Nenhum depoimento pode expressar me
lhor o significado que a narrativa tem pa
ra o narrador do que o de Benedita de Je
sus Athanasio, de 76 anos. Interrogada so
bre o que achara da entrevista declarou: 

Eu acho muito bom. É uma coisa que mar
ca a vida da gertte. Eu posso chegar para 
outras pessoas: "Olha aqui minha vida co
mo é que foi. "Porque ... eu pro mundo era 
morta, não é? Eu não sei o que se passava 
comigo, porque eu não lembrava de nada 
que passava comigo e agora não. Eu tenho 
uma coisa, eu vou ler. Eu falo: "Puxa, mas 
o que eu era! hein? " ... 

Essas reflexões preliminares que se ini
ciaram com perguntas do historiador -
que fazer com os depoimentos orais? Co
mo traduzir nossas análises de caso em um 
discurso histórico? - terminam em uma 
convicção. As soluções das questões meto
dológicas encontram-se na própria sabedo
ria do depoente. Aprenderemos muito se 
atentarmos para o que diz Ediana Arruda, 
da terceira geração: 

Meu avô fala que o avô dele veio do Con
go da África. Ele conta quando eram es
cravos. Às vezes ele mesmo mistura tudo. 
São histórias que a gente, se for ver, tem 
que ir juntando, pedaço por pedaço, para 
a gente. inteirar uma história. ■ 
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Nosso trabalho tomou como base depoi
mentos de integrantes de três gerações de 
famílias negras , fixadas hoje em Rio Cla
ro, Guararema, Piracicaba e Cunha. Co
mo diz Maurice Halbwachs, toda lembran
ça pertence simultaneamente ao passado e 
ao presente, mas este último é que a modi
fica. São as exigências e necessidades do 
presente que direcionam a reconstrução do 
passado através da narrativa de cada um . 
Respeitar o fluxo da memória, sem direci
oná-lo totalmente , é um opção metodoló
gica que pressupõe aceitar a seleção do que 
será ou não será lembrado. 

O 13 de Maio não significou o desaparecimento 
de hábitos associados à escravidão. Por 

isso, em nosso país, quanto mais o negro e o 
mulato se identifiquem com os ideais do cidadão 
e encarnem os direitos fundamentais da pessoa, 
tanto mais serão incompreendidos e depreciados. 

Submissão e conformismo é o que deles se espera. 
Mas as novas gerações esboçam firme reação. 

É compreensível que vários depoimentos 
não apresentem a categoria 'escravidão' co
mo eixo significativo. O esquecimento po
de vincular-se, nesses casos, a uma forte 
carga emotiva, relacionada à identificação 
entre escravidão e sofrimento. Bom exem
plo é o depoimento de dona Maria Fran
cisca Bueno, 106 anos, moradora de Rio 
Claro, que deixa transparente sua determi
nação de não trazer o assunto à tona, por 
causa da associação acima apontada: 

Da escravidão nem eu me lembro. Os úni
cos cativos aqui da minha gente foram mi
nha avó e meu avô. Não gosto nem que fa
le, porque me dói o coração. Minha mãe 
não contava, não se falava nisso. Eu fui ver 
cativeiro, coisa direta, na televisão. Não 
gosto de ver. Me dá aquele nervo de saber 
o sofrimento que todos eles passaram. Não 
quero saber, não gosto de falar . .. 

Consciente ou não, o esquecimento tem 
efeitos sobre as gerações mais novas. A 
lembrança do cativeiro poderá desaparecer, 
não mais pelo impacto emocional que traz, 
mas porque os mais velhos deixaram de 
alimentá-la. Além disso, as narrativas da 
família de dona Maria Francisca confir
mam a hipótese de que a memória não se 
transmite de forma linear. Nem mesmo a 
presença de uma memorialista antiga, lú
cida e loquaz garante, por si só, a recons
trução de um mesmo passado para todos. 
O tempo, o tipo de vida de cada um, a in
serção em diferentes grupos sociais - tu
do isso interfere na visão do passado, de
terminando diferenças no interior da mes
ma família. 

A filha de Maria Francisca guarda ape
nas vagas recordações sobre histórias do ca
tiveiro e nada diz sobre elas. O mesmo 
ocorre com seu marido , José Felisberto, 
criado sem a presença da mãe, desde cedo 
no mercado de trabalho e, na época da pes
quisa, coabitando com a sogra. O fluxo 
narrativo deste último é orientado pelas in
fluências recebidas no convívio com um 
grupo filosófico-religioso. Ele afirma que 
todos merecemos a carga de sofrimento 
que nos é dada viver, concepção que se ar
ticula com sua maneira conformista de ver 
a questão . 

Nos depoimentos em que o passado ca
tivo é lembrado de forma explícita, são re
lativamente freqüentes menções à escravi
dão e à Abolição . O sr . Alfredo, de Cu
nha, (ilho de escrava, apresenta uma visão 
crítica sobre a questão. É a neta Maura, 
praticamente criada pela avó, que repro
duz as lembranças desta: 

Cativeiro sempre existe. Agora mesmo, tem 
muita gente que passa por escravo pela po
breza, pela falta de recursos para viver. En
tão, seria bom que viesse uma princesa Isa
bel para proteger esse povo e dar liberda
de para eles, o governo olhasse mais para 
a pobreza. Porque o escravo, todos os po
bres são escravos porque forçosamente, 
sem poder, têm que trabalhar, senão não 
vive. A escravidão parece que não acabou, 
não. Acabou na lei, mas no modo de vida, 
não. Tanto que tem sinhô e tem escravos 
até hoje. 
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Criado pelos donos da fazenda, Alfre
do recebeu destes, postumamente, alguns 
bens. Diz que seu caso foi uma raridade: 

E foi mesmo, porque meus pais de criação 
foram uns fazendeiros heróicos, reconhe
ceram que o que eles tinham, deviam ao es
cravo. Nós, que somos da famt1ia escrava 
que foi adotada, não fomos desprezados. 
Vai ver que o que minha famt1ia fez por 
eles, eles devolveram. A raça preta é uma 
raça sempre humilde, são uma raça amo
rosa, criam muito amor numa pessoa. Se 
o sinhô confiasse em vez de judiar, rece
bia amor. 
Agora, a lei[13 de maio] foi uma graça de 
Deus. Um trabalhador se esforçando para 
outro, sem ganhar nada, fazendo a rique-
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za da vida do outro e vivendo no sofrimen
to ... Precisava dessa lei, da liberdade. 

Para dona Hermelinda, de Piracicaba, 
representante da primeira geração pós-Abo
lição, o 13 de Maio 

foi uma coisa boa, porque naquele tempos 
os pretos eram mandados, não tinham li
berdade, não podiam sair. Minha mãe con
tava muitos casos. Ficavam presos na sen
zala, diz que era tudo junto, diz que co
mia no cocho tudo junto. Eu acho que ago
ra é melhor. 

A Abolição, portanto, aparece ora co
mo redenção, ora como algo cujo alcance 
é questionado. De modo geral, as gerações 

mais velhas não têm noção do processo de 
desarticulação do escravismo e o personi
ficam na filha de Pedro II. Os mais novos, 
talvez por causa das maiores possibilida
des de acesso à escola, pensam diferente
mente. Maura fica impressionada com a 
opinião de sua filha (bisneta de dona Ma
ria Francisca), para quem a princesa Isa
bel foi forçada a libertar os negros. E pon
dera, refletindo: 

Pode ser. Até mesmo porque a princesa ti
nha escravos pra puxar até a coberta de ca
ma pra ela deitar, tudo ali. Ela ia libertar, 
pra depois ter de fazer o serviço? 

Em todos os depoimentos, escravidão e 
sofrimento se identificam, mas há nuances 
nas representações. Para dona Hermelin
da, o sofrimento é caracterizado pela pro
miscuidade, pela negação da privacidade, 
pela equiparação do cativo aos animais. No 
relato do sr. Alfredo, o sofrimento é de
terminado pelo trabalho estafante e sem re
muneração, com a miséria que daí deriva. 
A vertente mais forte, contudo, é a que 
chama a atenção para os castigos físicos in
fligidos ao negro. São palavras de dona 
Maria Francisca: 

Meu patrão era um dos carrascos que sus
pendia o escravo no couro. Ele diz que cha
mava o escravo, chamava aquele que esta
va trabalhando. Lá vinha. Mandava ele 
deitar pra puxar o couro nele. E depois, 
quando acabava de tomar aquele couro, to
mava banho na salmoura. E ia continuar 
trabalhando. 

A memória de dona Hermelinda também 
registra as violências físicas sofridas por 
seus ascendentes: 

Minha avó foi escrava. Minha mãe disse 
que um dia viu a mãe dela ir para o tron
co. Ela era criança e começou a chorar, 
porque viu quando pegaram minha avó pra 
pôr no tronco. Al ela pediu socorro pra um 
homem chamado Antônio e dizia: "Acu
da! Estão matando minha mãe!" E esse ho
mem disse: "Não estão matando, não. Não 
chore. " Minha mãe sempre contava essa 
história. Ela dizia que os escravos tinham 
de fazer tudo e sempre apanhavam. Minha 
mãe sempre contava isso. 

É significativo que a única menção de 
Célia~ neta de dona Hermelinda, sobre o 
cativeiro tenha sido exatamente para des
tacar os castigos daquela época: 

Minha bisavó chegou a ser .da escravidão. 
Eu quase não me lembro, mas ela contava 
histórias. Diz que, um dia, meu bisavô en
trou na cozinha da casa-grande pra pegar 
comida que tinham feito pros patrões de-
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/e; parece que o feitor pegou meu bisavô, 
levou ele pro tronco e ele chegou a apanhar. 

Uma das formas lembradas de violência 
é a utilização da escrava como objeto se
xual, que abrangia um duplo aspecto: a ati
tude arbitrária do proprietário e as repre
sálias posteriores da sinhá contra a mulher 
violentada. Conta dona Maria Francisca: 

Como escrava, ela era obrigada afazer o 
que o patrão mandava. Coitada, ela não 
fazia aquilo por gosto. E a patroa tinha ciú
me, mas não tinha coragem de implicar 
com o marido. Acendia fogo, socava em
baixo da saia da negra. 

Essas reminiscências contribuem para 
negar o mito da brandura na escravidão 
mesmo no que diz respeito aos escravos do
mésticos. Nas várias regiões onde esse sis
tema teve vigência, não parece ter havido 
diferença significativa no tratamento dis-
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pensado ao cativo, marcado por uma rela
ção de violência e revolta. No entanto, tam
bém há relatos que deixam entrever uma 
relação de acomodação, determinada pelo 
tratamento amigável conferido ao escravo 
e capaz de influir na visão dos seus descen
dentes , reforçando estereótipos. Assim se 
explica a opinião do sr. Alfredo, para quem 
os negros formam "uma raça sempre hu
milde'', que retribui amor com amor. 

Também são muito visíveis as projeções 
do passado cativo sobre o presente, mos
trando como são duráveis, entre nós, os 
efeitos da escravidão abolida há cem anos. 
O 13 de Maio não significou o desapareci
mento imediato das práticas escravistas, 
com os preconceitos e hábitos a elas asso
ciados. A ausência de regras de organiza
ção no convívio dos escravos entre si era 
condição da dominação. Essa anomia con
tribuiu para dificultar a adaptação do ne
gro aos diferentes níveis de organização da 
vida em liberdade. Egresso da condição de 

escravo, estigmatizado como trabalhador 
manual, o negro ingressou em desvantagem 
no mercado de trabalho livre. Como lem
bra Florestan Fernandes em A integração 
do negro à sociedade de classes, tais cir
cunstâncias permitiram a perpetuação de 
hábitos e atitudes elaboradas no período es
cravista: "O preto aparece na cena social 
como o substituto e o equivalente humano 
do escravo, liberto ou cria, devendo por
tanto ser encarado e tratado como tal." 

Conformado à situação, ele não conse
guiu libertar-se subjetivamente da condição 
que lhe fora imposta. Compreende-se, pois, 
o comportamento de dona Maria Francis
ca e de seus patrões: 

Me levaram da casa de minha mãe quan
do eu tinha sete anos. Fui criada por mi
nha patroa e sa( de lá pra casar. Eu já so
fri muito, sabe? Falam da vida de escrava, 
não precisa. A minha, eu fui a primeira es
crava, fui a segunda escrava deles. Minha 
patroa - que foi sinhá de minha avó -
xingava, jogava coisas em mim. Ela me da
va aquelas sobras das filhas, o que a filha 
usava e não ia servindo mais. As duas fi
lhas da minha patroa não faziam nada, eu 
é que fazia. Eu apanhava, apanhava com 
qualquer coisa: chinelo, palmatória. O pa
trão é que batia, a patroa não ( ... ) Eu fi
cava revoltada, falava, mas o que ia fazer? 
Tinha que agüentar o couro. 
Meu patrão era rico, mas foi perdendo tu
do. De tão pobre que ficou, virou admi
nistrador. Mas onde ele ia trabalhar, não 
durava, porque qualquer coisinha ele xin
gava, maltratava os empregados (. .. ) 

Essas lembranças evidenciam a perpetua
ção dos hábitos de dominação. Os patrões 
de dona Maria Francisca a tratavam como 
cativa, oferecendo-lhe sustento mínimo em 
troca de trabalho, com direito a castigos 
corporais. A narradora aceitava a situação: 
"tinha que agüentar o couro". Ao empo
brecer, o patrão viu-se em dificuldades: re
lacionava-se com homens livres como se ca
tivos fossem. 

É possível entrever um profundo senti
mento de inferioridade em algumas famí
lias negras entrevistadas, provavelmente 
por causa do preconceito e da discrimina
ção a que estão sujeitas. O relato de Mau
ra, neta de Maria Francisca, é eloqüente: 

Aqui em Rio Claro, tem preconceito sim. 
Eu trabalhei numa casa que tinha copo, ca
neca, prato, tudo separado: um pratinho 
velho, todo embolorado, trincado, era o 
meu de comer. Um copo velho. A( eu fi
quei com raiva. Peguei um prato e uma ca
neca nova, levei lá e pus no lugar( ... ) Eu 
já tive problema de trabalhar com gente 
que diz assim, quando a gente chega: "Ah, 
é essa _a(? A moça que vinha trabalhar pa-
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ra mim era uma clarinha, mas, já que vo
cê veio, tudo bem. ,, E fica assim, com 
aquela cara de desconfiança ... Havia uma 
outra mulher muito boa, que a neta disse 
assim: "A Maura é tão bacana, não é, vó, 
pena que ela seja de cor.,, E a avó respon
deu: "É, filha, você vê, as filhinhas dela 
parecem umas bonequinhas de piche, mas 
são uma graça. ,, Sabe, um ato de boa edu
cação. Mas a gente fica assim, chateada. 
Às vezes estão precisando, você chega pa
ra arrumar o serviço, falam que não estão 
precisando mais, que já arrumaram ... Ago
ra vai haver uma festa na casa onde minha 
cunhada trabalha e eu vou também, só que 
vou ficar atrás dela. Qualquer coisinha, eu 
já vou embora. Fico acanhada no meio des
sa gente chique. Eles são muito bons pra 
gente, tratam a gente, precisa ver, lá não 
tem esse preconceito. Mas eu acho que re
conheço o meu lugar. Não dá pra mim 
igualar com eles. 

Maura percebe o preconceito, mas não 
reage a ele, terminando por aceitá-lo. Sua 
avó, apesar de revoltar-se com a vida de so
frimento, não o menciona, tão próxima es
tava do papel social atribuído ao escravo. 
No que diz respeito à discriminação, é ver
dade que cor da pele e pobreza muitas ve
zes se confundem. Mas, no despertar do 
sentimento de inferioridade, o preconcei
to racial é atuante. Um dos filhos da de
poente foi profundamente marcado pela 
cor de sua pele: 

Ele é mais preto, então, qualquer coisinha, 
ele é negro. Ele falava assim, que se tives
se um remédio para ficar mais claro, ele to
mava. Eu falo para ele largar de bobagem, 
porque cada um é como Deus fez, não é 
verdade? 

Indiferença diante do problema foi ou
tra reação encontrada nas entrevistas. Cé
lia, depoente da terceira geração, já adota 
postura diversa: 

Em termos de racismo, eu até hoje não so
fri nada. Por isso, não me afeta. Mas, se 
de repente eu chegar num lugar e disserem 
que não posso entrar porque sou negra, e 
se eu achar que tenho que entrar, eu vou 
entrar. 

As gerações bem mais novas mostram 
um potencial de reação ainda mais ofensi
vo, como a sobrinha de Maura, que não 
admite olhar de branco sobre si: 

Você está olhando para mim porque sou 
negra? Você quer apanhar, é? Vou dar na 
sua cara! 

Nessa gama de relações e reações indivi
duais, muitas vezes o negro se vê através 

novembro de 1988 

de representações construídas pelo branco 
e assume o preconceito, dirigindo-o con
tra os próprios irmãos de raça. Maura en
controu negros que faziam pouco de ou
tros negros. Diz ela: 

Você já ouviu falar que não dá certo, pre
to trabalhar para outro preto. Eu fui à ci
dade, a gente tem parente lá, e a gente pre
cisando conversas, pedir uma informação, 
parece que eles respondem com pouco-caso 
(. .. ) Os próprios pretos têm preconceito. 
Não é só a cor branca, não. O jeito que 
olham, levantam aquela pose, você perde 
o jeito de falar. 

Se o branco não admite o negro como 
igual, muito menos o admitirá como supe
rior. Isso explica os dissabores sofridos pelo 
primo de Maura, mais instruído e coloca
do num posto de chefia da Telesp. É ela 
quem conta: 

Então ele escutava os outros falarem: "Um 
negro mandar na gente, onde já se viu?,, 
Escutava xingação por trás, várias vezes 
( ... )Eles não aceitavam um negro mandar 
nos outros, que eram brancos. 

Na realidade, não o aceitavam porque 
frustrava a expectativa de um comporta
mento submisso. É de se concordar com 
Florestan Fernandes: "quanto mais o ne
gro e o mulato se identifiquem com os 
ideais da personalidade democrática con
catenada em torno da figura do cidadão e 
dos direitos fundamentais da pessoa, tan
to mais eles são incompreendidos, avalia
dos etnocentricamente e depreciados". O 
inverso também ocorre. Com freqüência, 
reage-se negativamente a um comporta
mento mais altivo, mas se considera 'bom 
negro' aquele que se associa a expectativas 
bem definidas de submissão, lealdade e 
conformismo. ■ 
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Tania Regina de Loca 

O trabalho é um tema abordado por to
dos os depoentes, integrantes de três gera
ções de famílias negras das cidades de Cru
zeiro, Guararema, Rio Claro, Sorocaba e 
São Paulo. Em muitos casos, não é ape
nas um aspecto citado entre outros, mas o 
próprio marco que separa os diversos pe
ríodos da vida do narrador. O aprendiza
do para o trabalho também se destaca, qua
se sempre associado a projetos que fracas
saram, tornaram-se realidade ou ainda se 
espera concretizar. 

A geração de escravos libertos não chegou a 
competir de forma efetiva no mercado de 

trabalho. Mas os depoimentos mostram que, no 
decorrer de três gerações, alteraram-se muito as 
avaliações sobre a posição social do negro. A 
questão do preconceito e da discriminação, no 
entanto, .continua polêmica, mesmo entre os 

descendentes diretos dos escravos. 

Vários entrevistados iniciaram algum ti
po de atividade produtiva entre sete e 12 
anos, período da chamada 'segunda infân
cia', marcado por grandes progressos na 
socialização, no pensamento lógico e na es
truturação de valores: 

Trabalhei, quando moleque, dos sete anos 
em diante: era engraxa te, carregador dele
nha, de sacos.de carvão. Trabalhei de em
pregadinho no Carlos de Campos, e ali per
to tinha a cadeia pública. Eu ia comprar 
cigarro para os presos na praça, o único 
moleque que podia entrar lá era eu. Quqn
do fiz 14 anos, voltei para Votorantim eco
mecei a trabalhar na fábrica, no setor de 
estamparia. (Joel Marciano, da segunda ge
ração pós-Abolição, de Sorocaba) 
Eu era pequena, mas gostava de trabalhar 
(. . .) Sa( de Sorocaba e fui em Votorantim 
arranjar serviço ( . .. )Eu não alcançava nem 
a máquina naquele tempo! No canto da re
partição eles puseram um balde de pôr li-

xo e eu tinha que varrer a seção, duas var
ridas por dia. Quando não tinha o que fa
zer, eu ia ver o que os outros estavam fa
zendo, para aprender. De modo que eu 
cresci lá, naquela fábrica. (Maria Mathias, 
da primeira geração, Sorocaba) 

Como assinalou Ecléa Bosi em Lembran
ça de velhos, o trabalho repercute no tem
po subjetivo do depoente. Alguns são le
vados a considerar o fim da infância co
mo o momento em que, premidos pela ne
cessidade, submetem-se à nova disciplina. 
No limite, a narração da vida se resume à 
pura e simples enumeração das atividades 
exercidas: 

Minha vida foi primeiramente a roça, la
voura, serviço de enxada. Depois, em con
tinuação, entrei no carvão; trabalhei no 
carvão 21 anos. Depois sa( do carvão, tra
balhei em serviço de machado, derrubava 
madeira. Terminou a madeira, me arruma
ram para entrar no clube. Fui empregado 
do clube oito anos. Depois me encostaram 
no INPS. Do INPS, me aposentaram. Aí, 
fiquei aposentado. Minha vida é essa. 
(João Gonçalves, primeira geração, mora
dor de Cruzeiro) 

Questionado sobre sua infância, o de
poente respondeu laconicamente: "Está tu
do esquecido." A imagem que faz de si 
mesmo se esgota nas funções que desem
penhou ao longo da vida. Maria do Car
mo, esposa do sr. João, também da primei
ra geração pós-Abolição, descreve a vida 
da família durante os 21 anos em que o ma
rido trabalhou 'no carvão': 

Nós estávamos sempre nos matos. Naque
les desertos, naquelas serras, lugar de on
ça, de cobra, de bicho bravo. Tinha que 
derrubar as árvores, queimar, fazer lenha. 
A( cortava aqueles paus para fazer a casi
nha, Jazia uma casinha de dois cómodos, 
um quarto e uma cozinha. Arrumava pe
dra, barro, fazia um fogãozinho, cortava 
pau, cipó, fazia um jirau pra pôr saco de 
compra, cortava mais pau, fincava quatro 
esteios no chão, fazia uma espécie de ta
rimba de pau pra poder dormir - porque 
nós mudávamos muito e não t(nhamos con-
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dições de ter móveis. Quando sala dali, ia 
pra outro mato, tornava a fazer a mesma 
coisa, sempre trabalhando. Sei dizer que, 
durante os 21 anos em que ele trabalhou 
no carvão, nós fizemos quase 200 mudan
ças. Às vezes eu pedia: ai, meu Deus do 
céu, dá força pra nós, saúde pra nós viver
mos e um meio da gente ter uma solução 
melhor pra ele largar esse serviço! Tinha 
dia que ele levantava duas horas da manhã 
pra ir tirar o carvão. 

Essa vida solitária, longe de tudo e de to
dos, que raramente propicia a participação 
em espaços públicos ou a convivência com 
grupos sociais mais amplos, só permite re
lações humanas mais intensas no âmbito 
familiar. Os deslocamentos constantes não 
significam nesse caso ampliação de perspec
tivas, mas subordinação a fatores naturais 
adversos. O trabalho é esforço muscular, 
sujeição a necessidades primeiras, puro so
frimento que garante apenas a sobrevivên
cia. É dona Maria do Carmo quem diz: 

Em 21 anos de_ carvão, não tenho dentro 
dessa casa uma colher desse tempo, não sei 
o que a gente fazia, acabou tudo. Desse 
tempo da carvoeira, não temos nada. Quer 
dizer que é um serviço assim que não dá 
futuro. Trabalho demais e não dá futuro. 

É claro o contraste com o depoimento 
de dona Maria Mathias, que durante 40 
anos foi tecelã numa mesma fábrica. Nes
te caso, a rememoração do trabalho não 
se dissocia da convivência amistosa com os 
colegas de seção: 

Naquele tempo nós trabalhávamos com 
gosto. Na repartição, cada um tinha um 
apelido. O meu era 'número um', a prote
gida, porque uma vez eu fui fazer acordo 
para sair da fábrica e eles não quiseram( ... ) 
O pessoal falava: "Aí, dona Maria, quan
do a senhora falta, morreu a repartição!" 
Tinha uma mulher que nós trabalhávamos 
frente a frente. Eu ajudava ela, ela me aju
. dava. Tinha dia que ela fazia uma tigela 
enorme de doce de abóbora. logo cedo, 
na fábrica, ela avisava: "Hoje tem doce de 
abóbora." Todo o mundo dizia: "Eu vou 
comer, eu vou comer!" De modo que a 
nossa repartição era uma verdadeira bele
za( ... ) Uma vez o contramestre chamou eu 
e mais três para substituir umas novatas. 
Nós endireitamos as máquinas, tudo o que 
estava errado nós consertamos, e as máqui
nas começaram a virar. Então, uma pegou 
um canudo, outra uma lata e nós fomos, 
dem-dem-dem-dem, dançar atrás da má
quina( ... ) Que eu diverti lá, diverti. E tra
balhava como um camelo lá. Mas eu gos
tava do meu serviço ( ... ) Eu gosto muito 
da fábrica, foi lá que eu cresci, foi a f ábri
ca que me criou. 
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A depoente começou a trabalhar ainda 
criança ("não alcançava as máquinas"), 
conheceu no emprego seu futuro marido, 
um servente, com quem teve oito filhos, 
também · criados na creche da fábrica 
("muito boa, não tenho queixa para fazer, 
só tenho que agradecer"). Não se delineia 
em sua narrativa nenhum traço de cons
ciência sobre a situação mais ampla de ex
ploração a que estava submetida. Como 

lembrança, ainda guarda um retrato de seu 
patrão, dado a um de seus filhos: 

Ele foi um patrão e tanto. Nós t(nhamos 
conforto, ele mandava o vagão lá em Vo
torantim para vender as coisas para os ope
rários na loja da estação ( ... ) Quando 'seu' 
Pereira Inácio ia visitar a fábrica, ele ia pri
meiro na creche. Aquele foi- um pai para 
os operários ( ... )Depois que 'seu' Pereira 
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Inácio saiu de lá, começaram fazer muita 
greve, porque queríamos ganhar mais um 
pouco. Agora mudou. Dizem que tem fis
cal, para ir no banheiro precisa pegar fi
cha. Não tinha nada disso no meu tempo. 

Testemunhos semelhantes, que super
põem o trabalho e o sentido da vida, en
contram-se em outros relatos de pessoas da 
primeira geração, como o da tecelã Maria 
Lopes Dionísio, de Sorocaba, que estudou 
até o segundo ano e, quando 'pegou ida
de', empregou-se na fábrica onde passaria 
19 anos (' 'Eu não gostava de perder dia de 
serviço"). Mesmo quando narra seus pas
seios pela capital paulista durante a moci
dade, a depoente mostra sua percepção 
aguçada sobre o mundo do trabalho, que 
sempre a cercou: 

Quando eu era nova, ia às vezes para São 
Paulo. Tinha aqueles lampiões, chegava de 
tarde os homens iam acender. Punham a 
escada, subiam, acendiam, e, quando che
gava no outro dia de manhã, eles vinham 
apagar. Olha que trabalho, né? Era difícil! 

Dona Maria não se refere a brincadei
ras de infância, planos de juventude, con
vivência com a mãe, nascimentos dos filhos 
ou vida com o marido. As imagens de seus 
parentes mais próximos estão invariavel
mente referidas às lides cotidianas, deno
tando que o outro, para ela, é apreendido 
apenas na condição de trabalhador. Nun
ca terem conhecido a fome é o resultado 
palpável da labuta empreendida pela mãe, 
o marido e a própria depoente. Essa sim
bologia, presente de maneira mais marcan
te na primeira geração pós-Abolição, faz 
lembrar a raiz etimológica da palavra tra
balho: tripallium, instrumento de ferro e 
madeira, com três pontas, usado na Idade 
Média em torturas inquisitoriais. 

Como assinalou Lúcio Kowaric em Es
cravos, párias e proletários, mesmo depois 
do 13 de Maio as relações de trabalho con
tinuaram fortemente impregnadas pelos pa
drões herdados do sistema escravista. Nas 
primeiras décadas deste século, a mão-de
obra ainda era encarada como algo a ser 
usado sem limites. O depoimento de dona 
Francisca, da primeira geração, é eloqüente 
a esse respeito. Com sete anos de idade, foi 
separada da mãe de forma traumática. En
tregue aos patrões, só se desvencilhou de
les depois de casar-se. Os padecimentos que 
experimentou se inserem num ciclo que en
volveu seus antepassados: 

Não queria passar o que passei. Minha vi
da foi de sofrimento. Eu -apanhava, apa
nhava com qualquer coisa ( ... ) Palmatória 
redonda, com aquele cabo comprido, cin
co furos, conforme batia, aquilo chupava 
( ... ) Quando acabava de apanhar, tinha que 
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lavar a mão na salmoura ( ... ) Quando já 
era crescida, levava 12, seis em cada mão. 
Ficava COf!l as duas mãos inchadas ( ... ) 
Quando eu já estava moça f armada, a pa
troa dava em mim a mesma coisa. Dava 
com qualquer coisa: com pau, com chine
lo, com vara, com o que ela achasse dava 
em mim. Apanhei até casar. 
Eu era criada da casa, era como escrava 
mesmo, sem ganhar nada. Só ganhava a 
comida que comia, o que bebia, o trapo 
que vestia. Nunca recebi um vintém deles. 
Quando casei, eles não deram nada. Na
da, nada, n-ada ! 
Meu patrão era ainda daqueles carrascos 
lá do tempo do cativeiro( ... ) Minha patroa 
foi sinhá da minha avó ( ... )Ela era do tem-
po do escravo, da escravidão. Foi, desde 
criança, crescendo assim, naquela coisa. 
Continuei como os escravos a mesma coi
sa, porque minha mãe era empregada da 
minha patroa. Minha mãe era filha de es
cravos, era ventre-livre. Naquele tempo 
ainda era cativeiro, a minha mãe era livre 
mas cuidava de criança, trabalhava comes
sa mesma patroa que me criou. Ela tam-

bém bateu na minha mãe ( .. . ) [Uma vez], 
deu tanto que tirou sangue. Minha avó, que 
era esçrava, saiu escondido e foi dar par
te. Deu parte que a patroa bateu tanto na 
filha que dela tirou sangue, sendo que a fi
lha era livre. Al veio a intimação para de
por. Minha patroa falava assim pro mari
do: "Que você tá fazendo por causa de ne
gro, negro fede a bacalhau. Pegue, limpe 
a bunda com o papel que veio. "Mas ele 
foi, veio o funcionário buscar ele ( ... ) 
Quando foi no dia seguinte, o menino mor
reu. Então, minha patroa dizia que foi fei
tiço, que minha avó tinha feito feitiço que 
matou o Joãozinho. Ela me xingava, dava 
em mim e dizia: "Você é feiticeira porque 
dá mandinga!" Eu nem sabia o que era is
so. Dizia que nós éramos raça de feiticei
ros, raça de tronco, raça de não sei o quê. 
É onde eu tenho um sentimento ... 

O inconformismo de dona Francisca se 
manifestava de diversas maneiras: aborre
cia a patroa, mentia sobre outros empre
gados, desobedecia ordens e assim por 
diante. 
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Onde eu ia, não podia conversar com nin
guém. Porque, se conversasse, poderiam 
dar conselho pra mim ( ... ) Onde eu ia, ela 
tinha que ir junto. Ela sentava aqui, eu sen
tava ali, perto dela. Era para ficar quieta. 
Então, aquelas pessoas que ela tinha ido 
visitar falavam: "Você tá quietinha, não 
fala nada." Ah, aí minha língua parecia 
que dava corda no despertador. Aí eu me 
abria a falar e a prosear. Cortava a prosa 
da minha patroa. Quando chegava em ca
sa, era só chegar, entrava no couro( ... ) Aí 
eu ria com gosto. Fazer o quê? Tudo para 
provocar ela. 

Dona Francisca rompeu a saga da fa
mília, ao negar-se a dar seus próprios fi
lhos para os filhos de sua patroa: 

Uma vez, elas ffilhas de sua antiga patroa] 
foram me procurar, pensando que eu ainda· 
estava naquela vida da criação, que eu ti
nha filho pra dar( ... ) Eu disse: "Eu agora 
tenho três filhos, mas esses meus filhos são 
meu dinheiro na mão. Eu sofro para tratar 
deles, mas não tem dinheiro que pague. " 

Nos decênios seguintes à Abolição, o ne
gro não desempenhou papel relevante na 
constituição do mercado de trabalho livre. 
Nas famílias analisadas, os indivíduos per
tencentes à primeira geração ocupavam as 
posições mais subalternas de uma socieda
de estruturada em classes. Não competiam 
efetivamente com os imigrantes ou com os 
brancos nacionais pelas oportunidades 
abertas pela economia de então. As ativi
dades desempenhadas pelos negros traziam 
muitas vezes a marca da servilidade, favo
recendo a preservação dos antigos laços de 
dependência, que também impregnavam a 
percepção do branco. Dona Maria Ma
thias, por exemplo, ainda considera que a 
inferioridade do negro provém da 'ordem 
natural das coisas'. Sua neta, no entanto, 
não compartilha das opiniões da avó: 

Minha avó acha que preto é inferior ao 
branco, ela ainda acha. Na opinião dela, 
o preto sempre tem que abaixar os olhos 
para falar com o branco( ... ) Porque na fa
zenda do Luls da Costa, sei lá quem foi, 
nunca ergueram a cabeça pra conversar 
com ele, todos de cabeça baixa. Ela acha 
porque a mãe dela foi escrava, o pai e acho 
que até teve irmãos escravos. Então, todos 
já vêm abaixando a cabeça e ela acredita 
que devem continuar. 

Embora a existência dessas pessoas te
nha sido marcada pelo sacrifício e a explo
ração, todos fazem um balanço muito po
sitivo de suas realizações . Essa postura é 
coerente com a representação que possuem 
do trabalho, já que o grande objetivo -
garantir a sobrevivência própria e dos des-
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cendentes - foi cumprido. Na geração in
corporada à atividade econômica durante 
a década de 1950, alguns indivíduos já 
apresentam outra simbologia sobre o tra
balho, fato que não pode ser dissociado das 
transformações ocorridas na economia bra
sileira. Pelo menos desde a década de 1930, 
com a ausência de correntes migratórias 
significativas, o mercado de trabalho pas
sou a absorver a mão-de-obra nacional, in
cluindo aí o negro. Depois, a implantação 
da grande indústria produtora de bens de 
consumo duráveis e de bens de capital per
mitiu que se manifestas se com vigor a ten
dência à proletarização de camadas cres
centes da população. Certos contingentes 
negros, que habitavam as áreas mais dinâ
micas do estado de São Paulo, passaram 
a ter acesso a um patamar mínimo de con
sumo. Por outro -lado, a freqüência à es
cola, rara na primeira geração, tornou-se 
cada vez mais comum. 

Nas famílias entrevistadas, cinco pessoas 
da segunda geração exerciam profissões 
não qualificadas (um borracheiro, um aju
dante de bar, duas empregadas domésticas, 
um trabalhador rural); duas estavam vincu
ladas a atividades que demandavam domí
nio da escrita, por vezes acompanhado de 
saber técnico específico (um mecânico for
mado pelo Senai e uma funcionária públi
ca); e apenas uma se havia profissionaliza
do depois de cumprir etapas mais comple
tas de escolaridade (professora primária). 

Minha avó brigava com meu pai porque ele 
não queria vir para a cidade. Ela dizia: 
"Essas crianças não podern ficar na roça, 
têm que viver na cidade, precisam estudar, 
têm que viver a vida delas!"( ... ) Por fim, 
ela conseguiu nos trazer. Com a ajuda de
la, fomos na escola. Estudei um ano só, 
que eu não tenho estudo nenhum a1: ven
do aquele sacriflcio do meu pai, com a per
na inchada, que ele tinha varizes, traba
lhando. Meus irmãos também, dando uma 
ajuda, mas aquele bando de irmãos ... Um 
dia eu falei: "Vó, eu não vou mais na es
cola, vou trabalhar." Ela brigou comigo, 
disse para não fazer aquilo, mas eu conse
gui convencê-la e arrumei um emprego. 
A trás de mim foi saindo uma por uma. O 
ginásio, quem tem aqui em casa é só uma. 

Esse tipo de dificuldade se reproduz na 
terceira geração, como mostra o depoimen
to de Deise, de Sorocaba: 

No começo fui boa aluna, depois comecei 
a fracassar, porque tinha que fazer o ser
viço em casa, levar o almoço para o meu 
pai e depois ir para a escola. Então, quan
do chegava na escola eu já estava esgota
da, a professora falava e eu ficava com cara 
de boba, porque não entendia nada. Alfoi 
indo, essa correria, era Deise vai pra lá, 

Deise vai pra lá( ... ) Um dia eu falei: "Não 
agüento mais. Ou eu paro de levar almo
ço, ou paro de fazer o serviço, ou paro de 
ir na escola. '' O serviço já não dava pra 
parar, então parei com a escola. 

Pode-se observar, no entanto, especial
mente na terceira geração, uma tendência 
de o indivíduo voltar a estudar quando 
adulto - ou, pelo menos, declarar a inten
ção de fazê-lo, conciliando trabalho e 
aprendizado. Em algumas famílias, foi pos
sível detectar também uma ascensão social 
na segunda geração. Sobretudo nesses ca
sos, o trabalho não mais significa apenas 
tortura, mas também redenção, dentro de 
uma dualidade sacrifício/recompensa, em 
que este último aspecto se materializa na 
aquisição de casa própria e carro, além da 
educação dos filhos. Às vezes a periodiza
ção do depoimento segue de perto as eta
pas de ascensão social. Benedito Athanà
sio, da segunda geração, morador na ca
pital paulista, descreve detalhadamente to
das as casas em que morou, incluindo as 
formas de aluguei ou aquisição, até chegar 
à sua moradia atual, um amplo sobrado si
tuado num bairro de classe média na Zo
na Norte da cidade: 

Um dia afirma, de repente, me dispensou, 
com cinco anos e três meses de casa. Com 
o dinheiro da indenização, comprei estaca
sa. Mas não era isso que você está vendo. 
Era uma casa simples, como é até hoje, mas 
era térrea, só( ... ) Então, sem sair de casa, 
nós começamos a demolição dela. Foi ou
tra luta também. No espaço de dois anos, 
fizemos tudo de novo. 

Na medida em que a segunda e a tercei
ra gerações começaram a competir no mer
cado de trabalho, a discriminação contra 
o negro, agora na condição de força· de tra
balho, encontrou maiores possibilidades de 
expressão. As entrevistas revelaram posi
cionamentos bastante diferentes sobre o as
sunto. Alguns depoentes negam taxativa
mente que tenham sido vítimas de qualquer 
tipo de preconceito, cuja existência ques
tionam, embora possam ter tido experiên-· 
cias pessoais que indicam outra direção. 
Ainda no depoimento de Benedito Atha
nasio, encontramos: 

Se existe preconceito eu nunca senti, não 
percebi. Acho que o preconceito está em 
cada um. Se as pessoas se colocam no seu 
lugar, não tem esse preconceito, pois, con
siderando bem, nós somos todos iguais( ... ) 
Quando o indivlduo tem uma formação, 
ele não vai olhar para a cor da pessoa, vai 
olhar para aquilo que ela faz, do que ela 
é capaz. Mesmo pessoas de cor às vezes 
conseguem um carguinho já querem se me
ter onde não é lugar delas ( .. . ) Subiu, já 
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não consideram mais quem está embaixo, 
acha o outro inferior. O preconceito não 
está, em geral, do outro lado. Analisando 
bem a história, está do nosso lado mesmo, 
bem do lado da gente ( ... ) 
Onde eu trabalho atualmente, apenas eu 
sou de cor, mas eu não vejo preconceito 
( ... )A gente é aquilo que a gente é, não dá 
um passo além. Se tá marcado para eu ir 
até um metro, eu não avanço um metro e 
meio, porque, se eu avançar, vou ter bar
reiras me cercando ( ... )Às vezes a gente lê 
no jornal que fulano foi barrado, mas pre-

cisa ver o motivo ( ... )Se a pessoa está bem 
trajada ou mesmo vestida normalmente e 
entra num lugar se portando decentemen
te, eu acho que ninguém vai falar: "Olha, 
fulano, seu lugar não é aqui. " Agora, se 
chegar meio alterado, aprontando qualquer 
coisa, logicamente que em qualquer lugar 
se fala: "Olha, você não pode ficar aqui. " 
Então, talvez por ato de vingança, diz que 
foi vítima de preconceito. 
Até agora, com 53 anos, nunca senti( ... ) 
Uma ocasião, quando passei a ocupar um 
cargo de chefia, ouvi esse comentário: "Pu
xa vida, com tanta pessoa branca aí, um 
negro de cor vai mandar em nós." Isso eu 
escutei, não diretamente, mas o zunzun
zum. Achavam que não poderiam receber 
ordens de um indivíduo de cor ( ... ) Mas, 
barrar de subir por causa de cor, isso não. 

A experiência de Deise é diametralmen
te oposta à acima exposta: 
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Com sacrij(cio, voltei a estudar e me for
mei para atendente de enfermagem. Come
cei a procurar emprego em hospitais ( ... ) 
Mas, sempre que chegava lá, eu não entra
va. A outra, uma branquinha, bonequinha, 
fofinha, entrava. Então, ia tentar na fábri
ca, mas até hoje não consegui entrar. Na 
minha vez, nunca estavam pegando ( ... ) 
Um dia fui ver um serviço num hospital, 
minha colega jurou que estavam contratan
do. Peguei o diploma, já tinha feito está
gio, coloquei a melhor roupinha, mas não 
aceitaram. No outro dia, ela me disse que 

a diretora não quis porque já tinha muito 
preto trabalhando no hospital. Aí eu fiquei 
danada. Rasguei o diploma na rua, piquei 
tudo! Piquei de raiva! Piquei, piquei! 
(. .. )Aí comecei a trabalhar só de empre
gada doméstica, mas tinham aquelas pa
troas que não gostavam de preto ( ... ) Que 
vida! Para mim, eu fui perseguida pelo pre
conceito! ( ... ) Eles querem que o preto 
abaixe a cabeça ( ... ) Se vai procurar servi
ço, principalmente de empregada, já tem 
que bancar a escravona. Se entra numa lo
ja, ficam olhando; quando vai comprar, 
primeiro inf armam o preço, não pergun
tam o que se quer levar( ... ) Outro dia, eu, 
meu marido e alguns colegas - todos pre
tos - fomos num barzinho. Aí o porteiro 
já veio correndo: "Aqui paga tudo. "Nós 
falamos: "Temos dinheiro." Mas ele olhou 
com cara de desconfiado. Meu marido, que 
é brigão, tirou o dinheiro do bolso, queria. 
esfregar nele, viemos embora ( ... ) 

O preconceito existe mesmo, quem falar 
que não existe está mentindo ou nunca pas
sou por situação igual ( ... ) Mesmo quem 
tem estudo está enfrentando dificuldades 
por causa da cor. Nas filas para procurar 
emprego, se ouve cada uma, que a gente 
fica até contente com o que passou. As pes
soas olham pra gente dos pés à cabeça, pen
sam: "Será que não é ladrona, será que is
so, será que aquilo?" Vamos ver se, com 
esses cem anos de abolição, o negro fica li
berto direitinho, libertado, libertado, liber
dade! Vamo~ ver! 

Embora disposta a enfrentar o proble
ma, Deise não ultrapassa o âmbito das rea
ções individuais. A mesma atitude observa
se no depoimento de seu pai, que chegou 
a agredir fisicamente superiores hierárqui
. cos responsáveis por alusões pejorativas à 
sua cor. É curioso notar que, no conjunto 
dos depoimentos, só na terceira geração 
aflora uma perspectiva de superar as rea
ções localizadas, em benefício de ações co
letivas. Meire, de 20 anos, irmã mais nova 
de Deise, expressa esse posicionamento di
ferente, adotado pelos mais novos. 

Eu já fiz parte de um tipo de movimento 
negro que começou a ser formado aqui em 
Sorocaba. Nós dançávamos, representáva
mos uma parte da história do Ganga
Zumba ( ... )Eu queria fazer um movimen
to negro aqui na cidade, mas não sei como 
começar afazer ( ... ) 
Uma das poucas coisas que achei interes
sante, nessa última escola que estudei, foi 
o meu professor de história. Ele contou co
mo foi feita a Lei Áurea. Para mim, a prin
cesa Isabel era uma senhora bondosa e 
consciente, que achou que os negros não 
tinham que ser escravos e libertou todo o 
mundo. Ele falou que não foi isso. Foram 
os ingleses que pressionaram. Se dependes
se dela, os negros até hoje seriam escravos. 
Isso me chocou ( ... ) 
Claro que a gente vai comemorar o 13 de 
Maio, porque, bem ou mal, a gente ficou 
livre ( ... ) Mas o que fizeram depois dessa 
Lei Áurea? Eu acho que, se eu fosse dono 
de uma fazenda e foram aqueles negros que 
me ajudaram, por obrigação, depois da lei, 
aquela terra teria que ser dividida. Em vez 
de fazer isso, eles praticamente tocaram o 
negro, que só sabia ser lavrador, dali. 
Trouxeram italianos e deram apoio para 
italianos que não tinham nada a ver com 
o Brasil. Por que não ajudaram o negro 
africano, o negro brasileiro que já estava 
aqui? É uma coisa que não tinha lógica de 
ser feita. Nós não podemos esquecer isso, 
porque, se a gente esquecer, vai acontecer 
tudo de novo. Se deixarmos, todos vão ser 
prejudicados. Não só o negro, mas toda a 
classe pobre, apesar do negro aí ser maio
ria. D~ início, o negro deveria se conscien-
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tizar, se impor com o branco e mostrar que 
nós somos iguais, não dizer que somos me
lhores, e sim iguais. 

Como se vê, no decorrer de três gerações, 
alterou-se profundamente nessa família a 
concepção sobre a posição social do negro. 
Dona Maria Mathias, da primeira geração, 
parte da inferioridade natural do negro; seu 
filho Joel, pai de Deise e Meire, reage com 
a força física, quando se sente discrimina
do; a neta Deise briga, argumenta e afir
ma sempre ter sido perseguida pelo precon-
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ceito. Meire, a neta mais jovem, sonha em 
fundar o movimento negro em Sorocaba. 
Seu depoimento revela o papel fundamen
tal que a escola pode desempenhar, como 
veículo de formação e informação. Mas 
ainda não se vislumbra um questionamen
to da ordem estabelecida, e sim o desejo 
de participar da mesma. 

Na terceira geração, como seria de e;pe
rar, as expectativas em relação ao futuro 
são muitas e a identif,icação entre estudo 
e ascensão social é mais freqüente. Maria 
Aparecida Constantino, atendente de en-

fermagem de Guararema, pretende cursar 
nutrição numa escola profissionalizante de 
Mogi das Cruzes "para ter uma profissão 
mais definida". Paulo Sérgio Carvalho, de 
Cruzeiro, não aceitou desempenhar as mes
mas funções do pai, apesar da escassez de 
empregos na cidade: "Esse negócio de fi
car correndo atrás de lixo e capinar rua não 
faz o meu gênero." Flávio Isidoro de Ar
ruda, de Sorocaba, único universitário en
tre os entrevistados, tem plena confiança 
de que a cor não será uma barreira para 
sua ascensão. Cita negros, de sua cidade, 
que se encontram hoje em situação privi
legiada. Não são apenas exemplos genéri
cos. Flávio espera contar com o auxílio de
les no início de sua própria carreira: 

Eu sempre fui um cara que estudei( ... ) En
tão, acho que mereço uma chance de bus
car coisas melhores para mim ( ... ) Acho 
que mereço um bom emprego, pelo menos 
uma vez na vida, razoável como todo o 
mundo, já que estou estudando para isso 
( ... )Eu sei que tenho capacidade e sei que, 
num futuro próximo, vou ter uma vida as
sim, não de milionário, mas uma vida de 
uma pessoa normal, que tem sua famflia, 
pode dar o máximo de conforto para seus 
filhos, sua esposa. Eu espero chegar nesse 
nível ai. Sei que tenho capacidade disso e 
só depende de mim mesmo. 

Essas considerações preliminares, basea
das em pequeno número de depoimentos, 
indicam a existência de duas representações 
básicas do trabalho, que certamente não ex
cluem casos intermediários. As fainas diá
rias são apreendidas, sobretudo pela pri
meira geração pós-Abolição, como puro 
sacrifício, voltado tão-somente para a ma
nutenção da vida. Nas gerações seguintes, 
especialmente quando ocorre ascensão so
cial, consolida-se uma concepção quase pu
ritana do trabalho, encarado doravante co
mo meio capaz de propiciar um padrão ra
zoável de consumo, o bem-estar da famí
lia e a educação dos filhos. Esta última é 
muito valorizada, pois se acredita que seja 
capaz de garantir o acesso a posições pri
vilegiadas na escala social. 

Por outro lado, os estereótipos em rela
ção ao negro se manifestam justamente 
quando este passa a disputar as oportuni
dades abertas pela implantação, em ampla 
escala, do capitalismo industrial. O que é 
condição necessária e suficiente para que 
um branco ocupe um lugar pode não ser 
para um negro. Obviamente isso não sig
nifica que, de antemão, estejam todos ex
cluídos. Múltiplas circunstâncias podem in
fluir favoravelmente, e certos indivíduos 
conseguem ultrapassar as barreiras. Isso ex
plica parcialmente as apreensões, às vezes 
díspares, que os depoentes revelam sobre 
a questão do preconceito. ■ 
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AÇOS E' PE'RJJAS 
E'HFAHllEA 

Zita de Paula Rosa 

As imagens e representações dos depoen
tes não contêm necessariamente verdades 
a serem evocadas, mas pontos de vista que 
integram a memória coletiva. São um con
traponto a uma concepção de história re
pleta de afirmações generalizadas e homo
geneizações consagradas. 

A maneira como foram informados so
bre o projeto - cujo título continha expli
citamente os termos 'memória da escravi
dão' - e o direcionamento ocasional das 
entrevistas instigaram os depoentes a cen
trar seus relatos em aspectos relacionados 
à raça e aos antecedentes da Abolição. 

Estimulados à evocação, adultos negros 
delineiam uma cronologia pessoal e fami
liar em que emergem suas reminiscências. 
Na menção, quase sempre na íntegra, do 
nome de ancestrais, apreendemos forte 
preocupação em firmar a própria identida
de, demonstrando não só conhecer seus an
tepassados, mas, em alguns casos, eviden
ciando a pureza da raça, o passado cativo 
ou a miscigenação de membros da família 
com brancos ou com índios. 

A avó enérgica, a mãe brava, o pai pouco afeito 
ao diálogo são traços presentes no cotidiano 

familiar das três gerações de depoentes. O final 
da infân-cia identifica-se com o momento da 

inserção no mundo do trabalho, remunerado ou 
não. Cem anos depois do advento da Lei Áurea, 
a pobreza permanece como o grande obstáculo 

que impede a freqüência à escola. 

Felipe Miguel Pereira, da primeira gera
ção pós-Abolição de uma família negra, 
hoje residindo em ltapevi, principia seu re
lato enfatizando: 

M~~ pai se chamava Paulino Miguel Pe
reira e a minha mãe se chamava Teodora. 
O pai dela se chamava Lino. Era filho de 
bugre. Acho que era Marino Barbosa. Mi
nha mãe acho que era Teodora Barbosa. 

Por sua vez, Alfredo Antônio de Mo
raes, primeira geração de família de Cunha, 
fala sobre sua avó escrava, mencionando 
que ela vinha de 'raça moçambique'. Jus
tifica o nome Isaura, dado à sua irmã, pe
lo fato de ela não poder ser de 'raça escra
va'. É notável que, enquanto o branco usa 
para o negro um discurso homogeneizador, 
os negros se distinguem por inúmeras e 
complexas expressões de individualidade, 
como 'raça moçambique', 'raça escrava', 
'raça africana' entre outras. 

Talvez os depoentes não tivessem men
cionado nuances sobre raça e passado ca
tivo de ancestrais se os entrevistadores não 
os estimulassem a tanto, forçando a mani
festação de uma memória - sobre a infân
cia, os ascendentes, a escravidão - que a 
maioria dos negros se recusa a mencionar. 

No fluxo de suas rememorações, Bene
dita Loureiro Ayres, da primeira geração, 
residente em Sorocaba, detém-se mais em 
sua vida de trabalho e no sacrifício para 
criar os filhos. Incitada a falar sobre seus 
pais, declara: 

Nem mamãe foi escrava, nem papai foi. 
Nem mãe Fellcia. Como é que, naquele 
tempo ... quem nascia ventre-livre, já que 
estava dentro da barriga, não era mais es
cravo? ... Esse negócio, disso aí, eu não sei. 
Eu não sou do tempo da escravidão ... 

Curiosamente, a imagem da morte está 
muito presente na evocação do negro adul
to, na reconstituição e marcação da época 
da infância, ligada à perda do pai ou da 
mãe e à conseqüente educação por paren
tes próximos ou por conhecidos. 

As reminiscências de Glória Pereira, de 
São Paulo, apreendem de forma global e 
abrangente a infância, sintetizando-a nas 
seguintes palavras: 

Minha infância foi assim, quer ver? Quan
do minha mãe faleceu eu tinha três anos. 
Depois o meu pai casou pela segunda vez. 
A gente teve uma vida muito sacrificada ... 
Nós éramos em nove filhos. E nós tivemos 
uma infância muito diflcil. 

Justina Ferreira, segunda geração de So
rocaba, também apreende uma imagem 
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global de sua infância, associada à perda 
de alguém: 

De minha vida de pequena, o que eu pos
so contar é que eu perdi meu pai muito no
va, com dez anos. A (agente ficou moran
do aqui e minha avó veio morar conosco. 
Minha mãe precisou trabalhar pra criar nós 
e não dar nenhum de nós pra ninguém. 

Esta representação enfatiza, a partir da 
morte de um dos cônjuges, a reorganiza
ção que é dada à família. Parentes redefi
nem seus papéis, a fim de que o núcleo ori
ginal não se desintegre por completo. Se-
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ria esta uma característica comum às famí
lias negras que entrevistamos? 

Nas representações simbólicas de adul-
tos negros sobre sua infância, firma-se qua
se sempre a presença e a autoridade de um 
dos membros da família, pelas suas carac
terísticas pessoais e pelo seu comportamen
to em relação à criança, que nunca tem voz, 
nem opinião. 

A avó enérgica, a mãe brava, o pai pou
co afeito ao diálogo são traços presentes 
no cotidiano familiar das três gerações de 
depoentes. Guido Evangelista, segunda ge
ração pós-Abolição, morador de Cunha, 
conta que: 

Não tinha muito diálogo com o pai. Mais 
com a mãe. O pai não batia, mas a mãe ... 
sempre. E não precisava de muita coisa. 
Pegava o que' tinha na mão e batia na ca
ra; sa(a sangue do nariz ... Mas ela era uma 
pessoa formidável. 

Maria de Lourdes Ferreira, de São Pau
lo, lembra que, quando pequena, seus pais 
se separaram e ela foi criada pela avó, iden
tificada como uma pessoa muito rígida, 
mas que a queria muito bem, fazendo to
das as suas vontades e dispensando-lhe bas
tante carinho. Para esta depoente, é igual
mente marcante a figura do pai: 

Meu pai era uma pessoa que tinha aquele 
cuidado com a gente. Ele não teve estudo ... 
Tinha dia que ele falava assim: "Não f a
la ... não liga o rádio, não, que eu não es
tou bom pra escutar rádio." A gente res
peitava a vontade dele. É que ele era uma 
pessoa solitária. Ele era uma pessoa sofre
dora, por;que ele sofreu muito com a sepa
ração da minha mãe. 

Para Felipe Miguel Pereira, de ltapevi, 
a presença enérgica da mãe permeia suas 
rememorações de infância: 

Minha mãe uma vez me deu uma surra de 
couro, que pisou ... me deixou todo ensan
güentado. Se fosse aqui [em São Paulo] ela 
ia presa ... Ela fez isso comigo porque eu 
fui trocar fubá na fazenda e briguei com 
um rapaz lá. Ela bebia. Ela batia no meu 
pai. Ela dava cada surra nele ... 

A precariedade dos laços familiares, o re
ceio de rompimento, a luta constante pela 
sobrevivência, os antecedentes do passado 
cativo impõem a compreensiva aceitação da 
violência de familiares contra as crianças. 

Ao falar de sua infância, Benedita Lou
reiro Ayres se remete à presença enérgica 
da avó e recompõe sua imagem: 

Eu era pequena. A avó não contava histó
ria. Era muito brava. Naquele tempo, pes
soa antiga se zangava com a gente. Nossa, 
eram bravas! Mas não era brava de fazer 
malvadeza, não. Era fortona. 

A escolaridade, presente na infância de 
quase toda criança, está igualmente regis
trada nas reminiscências de membros de fa
mílias negras, mostrando limitações e obs
táculos ao acesso e continuidade da edu
cação formal, dada a necessidade de inser
ção prematura no mundo do trabalho. Es
se acesso e a permanência na escola se acen
tuam na terceira geração, por causa das 
mudanças registradas na organização do 
sistema escolar. Já em famílias oriundas de 
núcleos rurais a escolaridade dificilmente 
alcança a terceira série, em razão, entre ou-
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tras, da instabilidade e da mobilidade es
pacial da vida agrícola. 

O não-ingresso na escola ou a freqüên
cia apenas às primeiras séries foram tôni
cas persistentes nas duas primeiras gerações 

·de depoentes. Em relação à terceira gera
ção, há registros marcantes de tratamento 
pejorativo sofrido em classe ou nas brin
cadeiras de rua, por serem negros. Cristi
na Paraná lembra: 

Tinha ·uns amiguinhos meus que falavam 
assim: "Ô negrinha!" Mas eu não achava 
que era pra magoar. 

A cor e a pobreza permeiam a percep
ção dos depoentes em relação ao período 
de escolaridade. José Benedito Ferreira, de 
Sorocaba, pondera: 

No primário eu sempre me dei bem estu
dando. Agora, o segundo ano me marcou 
bem. A professora - a( eu não sei o que 
ela tinha contra a raça - ela me xin2ava. 
Mas ela ia fundo naquilo. Tudo o que eu 
fazia, que eu brincava, ela chamava a aten
ção assim: "O negrinho tem cara de rã. " 
Então me marcou muito, sabe? É uma coisa 
que eu penso hoje. Eu nunca me abri com 
ninguém. Eu nunca falei. Nem em casa. 

Lembrando o pai, em seu depoimento 
José Benedito justifica o fato de este últi
mo ter sido expulso da escola: 

Meu pai saiu da escola. Ele foi expulso pe
lo diretor. Ele brigou por causa de lanche. 
Pobreza, né, por causa de troca de lanche. 
A moçada tinha um pouco de nlvel, leva
va lanche na escola e o pai não levava. Não 
tinha dinheiro para levar. Então tinha que 
comer em casa. Não passava fome, mas 
não dava pra levar nada pra escola. Então 
ele brigou por causa de lanche. Foi expul
so, tal, pra ajudar. Aí, então, já encarou 
o trabalho. 

Nas rememorações, o final da infância 
é definido pela inserção da criança no mun
do do trabalho, remunerado ou não, mes
mo que esta inserção ocorra concomitan
temente com sua freqüência irregular à es
cola. Glória Pereira, da segunda geração, 
moradora de São Paulo, ao justificar por 
que não lhe foi possível ir além das duas 
primeiras séries, reitera: 

A gente trabalhava desde os cinco anos. Eu 
comecei a trabalhar com cinco anos de ida
de. Eu tomava conta de outra criança. /Mi
nha irmã] começou a trabalhar com sete 
anos. Ela, coitada, precisava subir num 
banquinho pra poder arrumar a cozinha. 

Glória acredita que as crianças de anti
gamente eram mais responsáveis, explici-
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tando uma concepção que considerava a 
criança um adulto em miniatura, exigindo , 
dela padrões de comportamento dificilmen
te atingíveis. 

Com cinco anos a gente era responsável. 
Hoje, a criança de cinco anos não é. A gen
te tinha julzo, sei lá. A gente aprendeu 
mais, já sofreu mais. A gente ia pra esco
la, voltava, tinha que trabalhar. 

Felipe Miguel, de Itapevi, conta o que 
foi sua saída de casa aos 12 anos: 

A( eu sal que nem um andarilho. Fui an
dando por um caminho com um chapéu. 
Não tinha roupa. Mais era um chapéu de 
palha e tinha duas calças só, de saco de f a
rinha de trigo. Duas calças e duas camisas. 
Só o que eu tinha. Eu era muito pobre. Al 
achei um homem apanhando café, na bei
ra do caminho, e perguntei a ele: "O se
nhor sabe se o homem aqui junta camara
da?" ... Eu sabia que ele fazia isso porque 
eu tinha um tio que tinha ido trabalhar lá. 
A( o senhor Luls disse: "Junta. Quando o 
camarada aparece, ele junta pra apanhar 
café." A( ele falou;· "Mas qual é o cama-

rada?" Eu falei: "O camarada é eu." Eu 
fava com 12 anos. Ele disse: "Ah, criança 
ele não junta. Ele junta homem moço de 
18, 15 ... pra riba." 

No relato do adulto atual de famílias ne
gras, focalizar a infância permite captar a 
vivência de relações sociais que abrangem 
o espaço de três gerações, possibilitando a 
construção .diacrônica das representações 
familiares, como preâmbulo para uma his
tória social dessas famílias de diferentes ca
madas sociais. 

Numa prospecção inicial neste conjun
to de depoimentos, o tema infância se evi
dencia como aberto para a investigação. O 
papel que a infância ocupa no fluxo do de
poimento, a própria concepção de infân
cia e a desmitificação da idéia de que este 
período da vida é de felicidades e risos se 
afiguram como alguns desdobramentos no 
aprofundamento da investigação. Nessa di
mensão, ganha significado o depoimento 
aparentemente lacônico de Edna, da tercei
ra geração de uma família de Areias: 

Nem me lembro de minha infância. Quase 
não tive infância ... A gente era muito pobre. ■ 
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