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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objeto de análise as leis cujo discurso oficial abrangia a libertação do 
povo negro, que, contudo, tiveram como efeito a promoção da inferiorização deste segmento da 
população no Brasil. Também se investiga como se deu a integração da população negra no Brasil, 
notadamente à vista da política de imigração de trabalhadores brancos europeus para ocuparem não 
só seus postos de trabalho, como, também, seus espaços físicos. Este objeto se justifica em razão do 
racismo cada dia mais evidenciado na sociedade brasileira. E para tanto se utilizou o método de 
análise de conteúdo. No Brasil do o século retrasado, até os dias de hoje, foi possível traçar a 
exclusão dos postos formais de trabalho, do acesso à terra, da possibilidade de ser educado 
formalmente, que possuiria a população negra, que até então tinha o papel exclusivo de mão-de-
obra, e que quando fôra alforriada da escravidão, de forma gradativa, se viu não integrada à 
sociedade brasileira. 
 

Palavras-chave: Leis Abolicionistas; História do Direito Brasileiro; Racismo Estrutural; 
Necropolítica; Liberdade; Escravidão; Imigração. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A escravidão permanecerá por muito tempo como a 

característica nacional do Brasil” 
Joaquim Nabuco 

 

Objeto 

 

A presente pesquisa tem por objeto de análise as leis cujo discurso oficial abrangia a 

libertação do povo negro, que, contudo, tiveram como efeito a promoção da inferiorização deste 

segmento da população no Brasil. Destarte, se faz necessária a análise das práticas eugenistas, 

que começaram a ser adotadas ainda no Império, e que tinham como um de seus pilares a 

Política de Imigração de trabalhadores brancos europeus. Investiga-se como pode ter se dado no 

Brasil durante todo o século retrasado, a exclusão dos postos formais de trabalho, a exclusão do 

acesso à terra, e a exclusão da possibilidade de ser educada formalmente, da população negra, 

que até então tinha o papel restrito de mão-de-obra, e que fôra recém-alforriada da escravidão, de 

forma gradativa – primeiro através da Lei do Ventre Livre, seguida da Lei dos Sexagenários, e 

enfim à promulgação da Lei Áurea – através da ocupação destes espaços por mão-de-obra 

imigrante estrangeira, majoritariamente branca e européia. 

 

Problema 

 

O problema da pesquisa é saber se a população negra conseguiu se integrar ao Brasil após 

a Abolição da Escravatura. O problema é posto, pois, embora formalmente as pessoas negras 

façam parte da sociedade brasileira, na prática é possível observar que há ruídos no discurso 

oficial, que preconiza a “Democracia Racial” e a igualdade entre os povos no país. 

 

Hipótese 

 

Esta pesquisa parte da hipótese que o Brasil é um país racista, e ainda adota práticas 

racistas para o controle dos cidadãos, a despeito da adoção de algumas ações afirmativas 

pontuais. Isto é, o Estado brasileiro seria praticante de comportamentos racistas. O racismo do 

Estado encontraria origem e respaldo na sociedade que o sustenta. Destarte, surge a hipótese de 
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que a sociedade brasileira é racista. Deste modo, o racismo da sociedade e do Estado brasileiros 

se retroalimentariam, gerando mais racismo, em um e na outra, formando um círculo vicioso. 

 

Justificativa 

 

O trabalho surge de algo que me deixou intrigado ainda na infância. Questionando à 

minha avó materna o porquê de ela não ter estudado na infância, obtive duas respostas: a 

primeira foi: “A nossa família, lá na roça, era muito pobre. Não dava pra estudar, não. Tinha que 

trabalhar pra ajudar em casa.”, isso, por si só, seria explicação suficiente, mas logo em seguida 

veio o arremate: “Ah! E naquela época, preto não podia ir pra escola.”. Eu, com talvez uns 7 

anos de idade, fiquei estarrecido ao ouvir isto. Já tinha ouvido falar de racismo, mas (felizmente) 

não havia vivenciado uma situação diretamente direcionada à minha pessoa, e não conseguia 

imaginar uma lei que me proibisse de fazer algo, só por ser negro. Anos depois, talvez com idade 

entre 13 ou 14 anos, conversando com minha outra avó, a paterna, e questionando sua falta de 

progresso escolar, obtive a mesma resposta: “Eu só estudei até a sexta série porque meu tio 

insistiu na matrícula. Naquela época pessoas de cor não iam pra escola”. 

Pouco antes de me graduar em Direito, em 2012, em razão do dia 13 de maio, me deparei 

com o artigo, não acadêmico, chamado “Negros: A face real da Lei Áurea”, de autoria do 

militante Frei David dos Santos, no qual se menciona tal proibição no rol das outras leis e 

medidas nocivas para a população negra como um todo. Neste momento ainda não tive a 

intenção de pesquisar a questão do racismo, por acreditar que o debate já se encontrava vencido, 

pelo menos em termos jurídicos. Somente após a radicalização política que seguiu às Jornadas de 

Junho de 2013, que fui exposto a outras idéias que demonstravam que o racismo – bem como, o 

sexismo, a homofobia, o classismo, etc. – ainda era uma questão a ser pautada nos campos 

jurídico e social no Brasil, e no Mundo. 

Situei meu primeiro recorte, para a análise das medidas que resultaram na promoção da 

desigualdade racial no Brasil, dentro do período constitucional, isto é, desde 1824 (Constituição 

do Império), até os dias de hoje (Constituição da Nova República). Este recorte foi retrabalhado, 

por questões metodológicas, que serão expostas mais adiante (mas, principalmente em razão do 

tempo destinado a pesquisa), e o trabalho tomou a forma que tem hoje. 
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Relevância 

 

Em 2018 a Abolição da Escravatura no Brasil completa 130 anos. Considerando-se que a 

escravidão no Brasil foi quase exclusivamente negra, durante a maior parte de sua vigência, 

devido a diversas proibições de escravização dos indígenas, e pelo fato da Escrava Isaura ser 

uma ficção sem paralelo na realidade (criada para gerar simpatia à causa abolicionista), era de se 

imaginar que a abolição da escravidão, resultaria na “emancipação do povo preto”, como 

também se costumava nomear o fenômeno. Porém, não houve emancipação real, apenas 

liberdade precária. Um forte indicativo da problemática na integração à sociedade brasileira é 

que surgiram mais quilombos após a Abolição da Escravatura, do que durante o período 

escravocrata. 

Após a Abolição, o Rio de Janeiro, capital – da Colônia, de Portugal, do Império e, então 

– da República, se tornou uma “Cidade Quilombada” (NEDER. 1997), assim como diversas 

outras grandes cidades do país, em especial aquelas com portos com histórico de grande 

negociação de escravos, como Olinda, Recife e Salvador. O “aquilombamento” das cidades se 

dava através da cisão entre a elite e os imigrantes, de um lado, com seus “bons” modos europeus, 

em oposição à mão-de-obra obsoleta – que eram os ex-escravos –, com seus “rudes” hábitos 

africanos, do outro. Este “outro lado” – que hoje são os ditos subúrbios, periferias e favelas – é 

formado pelos espaços de resistência, de existência, de vida (propriamente dita) dos negros 

deixados ao „Deus-dará‟, após o fim de sua serventia, enquanto ativo econômico explorável. 

Deste “apartheid” fático, havido no país após a abolição, eclodiram diversos atritos na 

distribuição de terras entre os latifundiários rurais e urbanos e o povo aquilombado – desde as 

populações tradicionais (indígenas e quilombolas), às comunidades faveladas/periféricas dos 

grandes centros urbanos. 

Com base em práticas de desocupações historicamente racistas – como o „Bota Abaixo‟ 

de Pereira Passos, na primeira década do século XX – durante a preparação para os Megaeventos 

esportivos recém-realizados no Brasil (Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e Olimpíadas, em 

2016), foi possível observar que as desapropriações atingiram de forma mais contundente, se não 

exclusivamente, o “outro lado”. 

Ainda hoje, mesmo após garantia constitucional à titularidade coletiva das terras às 

Comunidades Remanescentes de Quilombos, ainda chamadas de quilombos, muitos são os casos 

de conflitos socioambientais, em relação à ocupação destes territórios de resistência histórica dos 

povos condenados à liberdade precária, após a abolição. Breves exemplos da questão quilombola 
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são os casos do questionamento da Titularidade do Quilombo de Sacopã (GOMES, TELES. 

2010; BARBOSA. 2010), e a disputa da propriedade da terra entre o Quilombo da Pedra do Sal e 

a Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência (BARBOSA. 2010; CATHARINA. 

2007), ambos os casos na cidade do Rio de Janeiro; e mais distantes, os casos do Quilombo de 

Oriximiná no Pará (MADEIRA FILHO, RODRIGUES. 2016), e do território Kalunga em Goiás 

(MADEIRA FILHO. 2012). Este apanhado é só para mencionar alguns dos casos recentes, no 

Rio de Janeiro, ou pesquisados por membros da Universidade Federal Fluminense. Ademais, 

paralelamente há os casos de militarização como administração dos espaços periféricos, 

suburbanos e favelizados (SOARES E SOUZA, PEDRINHA. 2009; FRANCISCO DA SILVA. 

2014). Este mínimo apanhado de situações recentes nos remete não só a relevância acadêmica do 

tema, mas, também, corrobora com o sentido de sua atualidade. 

 

Objetivos 

 

O objetivo principal da pesquisa é demonstrar que as leis abolicionistas no Brasil 

desconsideraram a condição humana dos negros na sociedade durante seu processo legislativo. 

Isto é, o objetivo da pesquisa é demonstrar que grande parte dos legisladores não tinha 

preocupação com os negros enquanto pessoas, mas primordialmente, enquanto meio-de-

produção, o quê resultou na falta de formulação de um projeto de integração da população negra 

para o pós-abolição. O quê, por sua vez, resultou num processo de exclusão dos negros da 

sociedade brasileira, que se deu de diversas formas, desde a exclusão formal dos postos de 

trabalho, ao massacre da população. Enquanto objetivos intermediários, há o de analisar qual era 

o contexto legal no qual se encontrava o Brasil, quando houve de decretarem as leis 

abolicionistas. De se fazer uma análise de cada dispositivo legal das leis abolicionistas. E de 

realizar um apanhado da literatura sobre o tema. 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa parte de um problema, cuja busca de resposta se dá através da análise 

teórica. A pesquisa pode ser realizada de quatro formas: "pode objetivar determinar o “estado 

da arte”, ser uma revisão teórica, ser uma revisão empírica ou ainda ser uma revisão histórica" 

(SILVA, MENEZES. 2005: 30). A primeira forma, determinação do “estado da arte” de um 

assunto, busca exaurir o que já foi debatido sobre o tema escolhido. Nesta forma de pesquisa, 
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caso se mostre necessário o pesquisador pode ainda demonstrar as falhas ou faltas teóricas e 

metodológicas dos autores analisados. As duas formas seguintes, revisão teórica e revisão 

empírica se dão após o estabelecimento de um problema dentro do tema a ser pesquisado. A 

revisão teórica buscará um referencial teórico, suportado por um ou mais autores para explicar o 

problema encontrado. A revisão empírica analisará o problema à luz da obtenção de dados 

coletados na prática, e as metodologias poderão ser experimentadas e testadas para verificação 

de qual é a melhor forma de coleta de dados na prática. A revisão histórica busca o 

estabelecimento da evolução de certos conceitos teóricos ao longo da história (SILVA, 

MENEZES. 2005: 38-39).  

Além das formas supracitadas, as pesquisas podem ser divididas, também, de acordo com 

as suas abordagens. As duas abordagens para se realizar uma pesquisa são a qualitativa e a 

quantitativa. Na abordagem quantitativa se obtém os dados de diversos objetos de estudo 

semelhantes para se obter uma amostra estatística do universo que se pesquisa. Que se mostra 

útil ao demonstrar como embora alguns discursos, que sejam em tese genéricos, podem se 

mostrar específicos, diante da quantidade de afetados de um grupo específico (MOURA. 2009). 

Um exemplo é a política de encarceramento, conquanto seja dita aplicada a todos, os números 

denunciam os recortes preferenciais dos aprisionáveis: jovens, pobres, negros, de baixa 

escolaridade (BRASIL. 2014b: 36-38). 

Por outro lado, a abordagem qualitativa busca analisar os aspectos do ser e do agir 

humanos “com um nível de realidade que não pode ser quantificado” (MINAYO, 1994: 21), 

devido à subjetividade existente nas ciências sociais e nas outras áreas das humanidades: “nem 

sempre a freqüência quantitativa indica a pertinência dos dados.” (DEMO, 2000: 119). 

Seguindo, ainda, este autor, os recortes qualitativos devem ser muito bem selecionados, pois a 

“fineza de dados mais sensíveis só pode aparecer no decurso de trabalho beneditino, 

obsessivamente cauteloso e crítico” (DEMO, 2000: 130). A metodologia de pesquisa das 

ciências humanas difere substancialmente das metodologias usadas nas ciências biomédicas e 

exatas. Embora se possa optar por pesquisas qualitativas no segundo grupo, e por pesquisas 

quantitativas no primeiro, algumas nuances sobre o impacto que determinado material a ser 

analisado tem na vida humana impulsionam muitas pesquisas das ciências humanas e áreas 

correlatas do saber para a metodologia qualitativa. A pesquisa qualitativa parte da 

indissociabilidade entre objeto e sujeito, sua análise de dados será indutiva (SILVA, MENEZES. 

2005: 20). Neste sentido a autora Miriam Goldenberg entende que: 
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Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa em pesquisa se opõem ao 
pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, 
baseado no modelo de estudo das ciências da natureza. Estes pesquisadores se 
recusam a legitimar seus conhecimentos por processos quantificáveis que 
venham a se transformar em leis e explicações gerais. Afirmam que as ciências 
sociais têm sua especificidade, que pressupõe uma metodologia própria 
(GOLDENBERG. 2004: 16-17). 

De acordo com Marli André e Menga Lüdke (1986) dentro da abordagem qualitativa da 

pesquisa são possíveis três métodos de estudo. Em primeiro lugar o estudo exploratório, no qual:  

o pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma 
realidade específica, buscando antecedentes, maior conhecimentos para, em 
seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental (ANDRÉ, 
LÜDKE. 1986: 109);  

Em segundo lugar, o método de estudo descritivo, no qual os aplicadores do método 

“pretendem descrever „com exatidão‟ os fatos e fenômenos de determinada realidade” (Idem: 

111). E o terceiro, o método experimental, caracterizado por: 

modificar deliberadamente a maneira controlada das condições que determinam 
um fato ou fenômeno e, em observar e interpretar as mudanças que ocorrem 

neste último (Ibidem: 114). 

Haja a vista que se formulou uma hipótese para a resposta do problema, o método de 

estudo escolhido foi o exploratório. Ainda de acordo com as autoras, o estudo exploratório pode 

se dividir em estudo de caso, pesquisas bibliográficas e pesquisas documentais. O estudo de caso 

se aplica na explicação de situações de causas variáveis, através da exploração de fenômenos 

empíricos, descrevendo a realidade analisada, e restringindo seus resultados ao caso específico, 

não produzindo conhecimentos generalizáveis (Ibidem). As pesquisas bibliográficas se 

caracterizam pelo embasamento em obras escritas já produzidas por autores que abordem o tema 

pesquisado, objetivando “desvendar, recolher e analisar as principais contribuições sobre um 

determinado fato, assunto ou idéia.” (GALLIANO, 1996:109). E por fim há a pesquisa 

documental que pode ser realizada utilizando-se: 

qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 
unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui 
impressos, manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, magnéticos e 
eletrônicos, entre outros (ABNT, 2002: 2). 

Diante do exposto, a metodologia de pesquisa do presente trabalho é a seguinte: pesquisa 

bibliográfica e documental, de estudo exploratório, de abordagem qualitativa, de revisão teórica. 
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Isto é, a partir do problema colocado, partiu-se em busca de referenciais teóricos que o 

explicassem; esses referenciais são analisados por sua conexão entre o sujeito, pesquisador, e o 

objeto, pesquisa; então se formula uma hipótese que responda o problema, e a forma final de 

busca desses dados pode se dar tanto através da análise da literatura existente sobre o tema, 

quanto, também, através de documentos que corroborem as teorias de referência, contando 

também com a revisão histórica de um conceito em complementando a escolha metodológica. 

 

Desenvolvimento 

 

Dessarte, o trabalho se desenvolve da seguinte forma: no primeiro capítulo se analisa qual 

era o espírito legiferante da época no Brasil, quais eram os pressupostos do processo legislativo, 

entendido aqui em sentido amplíssimo, se tratando de todas as questões sociais que levaram os 

legisladores (termo também em sentido amplo), a promoverem o processo abolicionista da forma 

que foi realizado no Império do Brasil. Então se analisa, rápida e criticamente, a Teoria Geral do 

Direito, contextualizando-a ao momento histórico. E, por fim, se analisam os principais 

legisladores, os principais atores que tiveram qualquer papel no desenvolvimento do processo 

legal da Abolição, quem eram e quais eram seus interesses. 

Dentro da metodologia apresentada, no primeiro capítulo, através da pesquisa 

bibliográfica, se analisa como se iniciou o pensamento abolicionista no Brasil. Os referenciais 

teóricos utilizados são, em relação à economia: Caio Prado Júnior e Jacob Gorender; aos valores 

sociais: Florestan Fernandes, Abdias Nascimento e Andreas Hofbauer; à organização social: 

Pierre Clastres; e à construção do direito: Ricardo Sanín Restrepo. É com base na crítica destes 

autores, notadamente os cinco primeiros mencionados, os autores nacionais, que se realiza a 

leitura crítica das fontes primárias (Leis, Decretos, Cartas, etc.), nos capítulos subseqüentes. O 

fim do capítulo primeiro se dedica a uma análise descritiva de como foi o Processo Legislativo 

que originou as leis em tela. Além disso, é feita pesquisa documental e histórica dos textos de 

quatro autores do início do século XIX, José Bonifácio de Andrada e Silva, Francisco Soares 

Franco, Antonio d´Oliva de Sousa Sequeira e de João Severiano Maciel da Costa, o Marquês de 

Queluz. 

No segundo capítulo, utilizando a pesquisa documental, se faz uma análise dos textos 

legais, contextualizados historicamente. Primeiro, se analisam os contextos de leis de abolição da 

escravatura nas Américas, para entender como se deu este processo nos países vizinhos, e como 

isto serviu para pressionar o Império do Brasil a adotar medidas mais eficazes para a promoção 
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da emancipação do elemento do servil no país. Analisar-se-á, en passant, os processos de 

algumas das leis abolicionistas estrangeiras, para fins de realizar-se uma comparação com o 

processo luso-brasileiro. 

Num segundo momento, analisaram-se os textos das duas leis nacionais de proibição de 

tráfico, que inauguraram o processo abolicionista, antecessoras das três leis abolicionistas 

propriamente ditas – que são o alvo principal deste estudo. São essas as primeiras leis que 

promoveram a libertação dos negros no país. A libertação de todos os escravos trazidos de fora 

do império brasileiro, assim que pisassem em nosso território, instituída pela Lei de 7 de 

novembro de 1831, a Lei Feijó, também conhecida como “Lei para inglês ver”. E a repressão ao 

tráfico de africanos ao Império do Brasil instituída pela Lei 581 de 1850, conhecida como Lei 

Eusébio de Queirós. 

Enfim, fechando o segundo capítulo, se analisam sistematicamente, todos os dispositivos 

das três leis abolicionistas da escravidão dentro do território brasileiro, que são o foco principal 

deste trabalho. Desde a “guarda” dos meninos negros nascidos após a Lei 2.040 de 28 de 

setembro de 1871, a Lei Rio Branco, conhecida como primeira lei de 28 de Setembro, ou mais 

popularmente como a Lei do Ventre Livre, porque previa, dentre outras coisas, que todos os 

filhos de escravas nascidos a partir da data da promulgação daquela lei estariam livres. A 

segunda lei é a Lei 3.270 28 de setembro de 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, conhecida como a 

segunda lei de 28 de Setembro, ou mais popularmente como a Lei dos Sexagenários, que previa, 

dentre outras providências, a desincumbência da escravidão aos anciãos. Por esta razão ela 

também foi conhecida com “Lei da Gargalhada Nacional”, houvesse a vista a diminuta 

quantidade de escravos que atingiam os sessenta anos, e principalmente, o nível de produtividade 

que uma pessoa nesta idade teria. E, por fim, a terceira lei que determina a própria abolição da 

escravatura sem condicionantes, Lei 3.353 de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, também 

conhecida como Lei Diamantina. 

Então, no terceiro capítulo, analisam-se os efeitos destas leis na população negra 

brasileira. Primeiramente, ainda se analisa a integração dos libertos e livres garantidos pelas leis, 

no período anterior à promulgação da abolição total. Então se analisa como se deu, ou não, a 

incorporação dos negros enfim livres no mercado de trabalho e no acesso à propriedade. E por 

fim se analisa o processo que culminou, e o processo que decorreu do conceito de Democracia 

Racial, analisando a aceitação do ser negro na sociedade brasileira.  

Por fim, através da pesquisa bibliográfica, à luz das teorias de Abdias do Nascimento e 

Florestan Fernandes, verificar como se deu, ou não, o processo de integração da população negra 
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no Brasil. Bem como, utilizando os referenciais de Eugenio Raúl Zaffaroni, Gizlene Neder e 

Vera Malaguti Batista, procurar estabelecer se houve e como se deu a segregação, 

marginalização e criminalização dos espaços físicos que ocupam e dos corpos dos negros no 

Brasil. 
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CAPÍTULO 1. O ESPÍRITO DAS LEIS 

 

“Se eu tivesse que defender o direito que tivemos de tomar 

escravos os negros, eis o que eu diria: (…) Aqueles de que 
se trata são pretos dos pés à cabeça; e têm o nariz tão 

achatado que é quase impossível ter pena deles” 

Montesquieu, O Espírito das Leis 

 

Neste capítulo é traçado um panorama que vai do realismo jurídico-político, no primeiro 

item, aos devires legais, no segundo tópico, para então demonstrar, no terceiro tópico, quem 

foram os principais feitores das leis em análise – fossem formalmente legisladores, ou não – e 

que interesses cada um deles tinha com a edição dessas leis. 

 

1.1. Zeitgeist 

 

A expressão „zeitgeist‟ significa „espírito da época‟ em alemão. Antes da análise das leis, 

se verifica, neste trabalho, qual moral vigia então, para se entender que processos sociais levaram 

à promulgação das leis em comento. Em 1871 – ano em que foi editada a primeira lei 

abolicionista, a Lei do Ventre Livre – a Abolição da Escravatura no Império era certa, tanto 

diante do cenário internacional: devido à pressão estrangeira (mormente britânica) exercida 

diante dos diversos processos abolicionistas ocorrendo, então, em quase todos os países 

ocidentais; quanto diante das pressões internas: fossem as amotinações quilombolas, fossem as 

pessoas livres que, cada vez mais, viam a escravidão como um sistema injusto. Destarte, o 

governo – Imperador e Princesa Regente (Poder Moderador); Gabinete e Ministérios (Poder 

Executivo); e Senado e Câmara dos Deputados (Poder Legislativo) – não tinha mais opções, a 

não ser atender aos anseios do povo, caso não quisessem enfrentar mais e mais revoltas 

populares. Contudo, atenderam a estes anseios de forma lenta e gradual, seguindo (ou quiçá 

ditando) o que há de mais de característico no liberalismo brasileiro: sua tradição conservadora 

(NEDER, 1979). 

Os legisladores de então – entendidos em sentido amplo, isto é, todos aqueles que tiveram 

efetiva participação nas discussões, elaboração e promulgação das leis, independentemente de 

serem membros do Poder Legislativo – eram grandemente premidos pelo cenário econômico, 

nacional e internacional, a serem conservadores no processo abolicionista. Isto é, caso se 

promulgasse uma lei que abolisse a escravidão no Brasil, sem que se reestruturasse toda a 
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indústria nacional, que se baseava, quase que exclusivamente, na exploração da mão-de-obra 

escrava, poder-se-ia ter o colapso da economia nacional. 

 

1.1.1. Capitalismo 

 

Neste momento histórico o Brasil ainda se encontrava adentrando o capitalismo pré-

industrial, e com muitas bases no mercantilismo colonial, e, portanto, contava com os escravos 

enquanto commodities produtivas: ao mesmo tempo em que serviam como ferramentas para a 

produção em grandes volumes de bens de consumo, para competir com os países que já haviam 

embarcado na Revolução Industrial (iniciada em meados do século anterior na Inglaterra), os 

escravos também eram os próprios bens de consumo no tráfico internacional de escravos, 

serviam de escambo para os vendedores africanos e de mercadoria de massa para os traficantes 

europeus. Portanto, os escravos, dentro do modelo de escravismo colonial vigente no Império 

Brasileiro, tinham o valor de mercadoria de circulação mercantil, auferindo muito lucro aos 

traficantes durante o período do Mercantilismo (GORENDER, 1985: 129). Paralelamente, havia 

também a necessidade econômica de se adaptar à industrialização emergente, conforme o que 

dispõe o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda: 

Pode-se mesmo dizer que o caminho aberto por semelhantes transformações só 
poderia levar logicamente a uma liquidação mais ou menos rápida de nossa 
velha herança rural e colonial, ou seja, da riqueza que se funda no emprego do 
braço escravo e na exploração extensiva e perdulária das terras de lavoura. Não 
é por simples coincidência cronológica que um período de excepcional 
vitalidade nos negócios e que se desenvolve sob a direção e em proveito de 
especuladores geralmente sem raízes rurais tenha ocorrido nos anos que se 
seguem imediatamente ao primeiro passo dado para a abolição da escravidão, 
ou seja, a supressão do tráfico negreiro (HOLANDA. 2015: 87). 

O modelo mercantilista já se encontrava em defasagem de lucros em frente ao modelo 

capitalista industrial que se desfraldava. O modo de produção capitalista (a partir do século XIX) 

consiste na produção e consumo das mercadorias produzidas, e neste processo a circulação de 

dinheiro é primordial. Portanto, a escravização de pessoas, cujo direito à propriedade era 

precário, era contraproducente para o capitalismo. Dessarte: 

Organiza-se agora a sociedade, através da força e da violência, em dois pólos: 
no cume, uma minoria de proprietários de terras e de escravos e, na base, a 
massa de homens que não tem sequer o direito de dispor da própria vida. Ao 
mesmo tempo, como parte do excedente econômico torna a forma de 
mercadoria, o comércio começa a se desenvolver, implicando o aparecimento 
do dinheiro (meio de troca) [...] (BRAZ, NETTO. 2014: 66). 
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Para Jacob Gorender (1985) a mercantilização no mercado mundial, muito impulsionada 

pelo tráfico transatlântico de escravos e outras mercadorias, durante o período colonial, foi a 

responsável pelo surgimento das teorias circulacionistas (p. 164). Paradoxalmente, o trabalho 

escravo dificulta a circulação e o consumo de mercadorias no país, já que grande parte da parcela 

produtiva do país é incapaz de comprar os bens produzidos, assim o trabalho livre surge como 

alternativa econômica, sobre este segundo momento diz: 

Meu ponto de vista reside na convicção de que o tipo de utilização da força de 
trabalho não pode constituir fator contingente ou acidental em qualquer modo 
de produção. Pelo contrário, do tipo de trabalho decorrem relações necessárias, 
absolutamente essenciais, que definem as leis específicas do modo de produção. 
Do ponto de vista mais abstrato, não há diferença entre o escravo, o servo e o 
operário assalariado. Todos têm sua jornada dividida em trabalho necessário e 
sobretrabalho. No entanto, cada um deles caracteriza modos de produção 
diferente pela simples razão de que são diferentes os modos de exploração do 
seu trabalho e de apropriação do seu trabalho excedente ou sobretrabalho pelo 
explorador (GORENDER. 1985: 148). 

Isto é, economicamente a diferença entre os antigos escravos e os novos operários era a 

capacidade de dar vazão aos bens produzidos. O que também acontecia no plano moral. 

Enquanto ferramentas produtivas a natureza dos trabalhadores era indiferente para os que 

auferiam os lucros. Neste sentido, Caio Prado Júnior (2012) diz: 

De um modo geral, e de um ponto de vista estritamente financeiro e 
contabilístico, o trabalho escravo, outras circunstâncias iguais, é mais oneroso 
que o assalariado. O escravo corresponde a um capital fixo cujo ciclo tem a 
duração da vida de um indivíduo; assim sendo, mesmo sem considerar o risco 
que representa a vida humana, forma um adiantamento a longo prazo de 
sobretrabalho eventual a ser produzido; e portanto um empate de capital. O 
assalariado, pelo contrário, fornece aquele sobretrabalho sem adiantamento ou 
risco algum. Nestas condições, o capitalismo é incompatível com a escravidão; 
o capital, permitindo dispensá-la, a exclui. É o que se deu com o advento da 
indústria moderna (PRADO JÚNIOR. 2011: 129). 

Fernando Henrique Cardoso – o “Príncipe dos Sociólogos”, Ex-Presidente da República, 

e orientando de Florestan Fernandes –, ao analisar a competição do mercado brasileiro (em geral, 

e sul-riograndense em específico) em oposição aos gaúchos castelhanos, diz o seguinte: 

A escravidão fora o recurso escolhido para organizar a produção em grande 
escala visando o mercado e o lucro (formação do sistema capitalista), mas o 
desenvolvimento pleno do capitalismo (a exploração da mais-valia relativa) era, 
em si mesmo, incompatível com a utilização da mão-de-obra escrava através da 
qual não é possível organizar técnica e socialmente a produção para obter a 
intensificação da exploração da mais-valia relativa. Essas contradições se 
aguçaram e evidenciaram desde o momento em que a produção escravocrata 
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gaúcha entrou em relações de competição com a produção assalariada no rio da 
Prata, que acelerou sua desagregação (CARDOSO. 2003: 42). 

Contudo, se faz importante pontuar que o Capitalismo, lato sensu, não é incompatível 

com a escravidão. Tendo sido esta a sua origem. Somente com a escravização massiva de 

pessoas, foi possível produzir maciçamente bens de consumo em quantidades que pudessem 

atender aos mais diversos mercados internacionais, retirando-se o pagamento sobre a força de 

trabalho, e havendo sub-remuneração dos vendedores originais de escravos (num primeiro 

momento, anterior à inflação, que seguiu à dependência da Europa por mãos de obra da África 

para trabalho forçado). Isto é, a Acumulação Primitiva de capital, advém da exploração da mão-

de-obra escrava. Somente naquele momento de virada do chamado Mercantilismo (capitalismo 

de acumulação) para o Capitalismo (propriamente dito: capitalismo industrial) havia a 

incompatibilidade do modo de trabalho escravo com o sistema econômico. Tanto, que ainda hoje 

há a exploração de trabalho escravo, ou em condições análogas à escravidão. 

Dentro de um cenário de expansão comercial (dentro da visão produtivista européia de 

enxergar o Mundo), novas terras equivaliam a novos mercados. O conhecimento de novos bens 

de consumo vindos de outros continente, e a “libertação” da ascese católica na Europa, 

propiciaram neste continente o desejo de consumir coisas diferentes. O mesmo ocorria nos 

outros continentes que se entretinham com os novos bens disponíveis. É válido ressaltar que as 

Grandes Navegações buscavam especiarias para a Europa. E as principais culturas exploradas 

pela escravidão africana na América foram o açúcar, o café, o tabaco, o pau-brasil, o algodão e 

os minérios. Nenhum destes itens era necessário para a sobrevivência na Europa. A segurança 

alimentar européia não dependia de nenhum destes itens. O café, torrado até se tornar amargo, 

depende do açúcar para o melhor proveito do paladar. Isto é, dois dos grandes itens alimentícios 

lucrativos durante a escravidão tinham o mero papel de adicionar um novo luxo às cozinhas dos 

europeus com dinheiro. O algodão não protegia do frio mais do que a lã, já difundida pela 

Europa. Sendo, portanto, mais um item de luxo à disposição dos que poderiam comprar. Tabaco, 

pau-brasil e minérios definitivamente não tinham como destino o combate às causas de 

mortandade. Todo o sofrimento causado pela escravidão massiva de africanos e extermínio dos 

nativos na América se deu para que poucos europeus, e eurodescendentes, desfrutassem de luxos 

“exóticos”, revelando a independência entre economia e da garantia de sobrevivência do povo. 

No mundo, integrado pelas Grandes Navegações, surge a demanda de bens de consumo 

em escala industrial, num período pré-Revolução Industrial. Neste contexto, a escravidão terá o 

condão de produzir bens em escala industrial, sem o ônus de remunerar os trabalhadores que 
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produziam os bens a serem comerciados. É importante ter a vista que o gasto fixo empenhado na 

aquisição do escravo, neste cenário econômico, é compatível com o investimento que o industrial 

(faria no futuro) ao investir uma grande soma de dinheiro em um maquinário caro. 

Neste diapasão, foi exatamente a Revolução Industrial o quê decretou o fim do modo de 

produção escravista. Porém, não somente por uma sensibilidade econômica do mercado 

escravista, como sim, pela pressão política exercida pela Grã-Bretanha na Abolição da 

Escravatura nos mais diversos países. Tendo sido a Inglaterra o primeiro país a promover a 

Revolução Industrial – que, imaginemos, poderia substituir o trabalho de 300 homens pelo de 30, 

mantendo, e quiçá aumentando, sua produtividade –, era de seu interesse que os demais países 

que dependiam da escravidão a abolissem, para que se tornassem economicamente dependentes 

da economia britânica. 

Em paralelo ao processo capitalista industrial de decretação da obsolescência da 

escravidão, no campo da moralidade, a lógica iluminista, de igualdade entre os homens, também 

pressionava para o fim do trabalho escravo. 

 

1.1.2. Iluminismo 

 

Diante do exposto, é necessário se ter em vista que a ubíqua Modernidade condenava a 

escravidão em três bases: a moral (iluminista), a religiosa (cristã) e a econômica (industrial) 

(HOFBAUER, 2003: 180). Montesquieu, citado à epígrafe (1996: 257), foi um dos principais 

teóricos do iluminismo, podendo ser considerado como um dos fundadores da ciência política 

(RIBEIRO. 1996: XXXIII). E embora condene a utilização do trabalho escravo (p. 259), ao 

longo de todo o texto o ponto mais notável de sua magum opus é o eurocentrismo. E este é o 

principal limite do iluminismo para sua difusão entre os outros povos. Os iluministas tinham a 

“sagrada” missão de levar a luz onde houvesse a escuridão, e naturalmente este trabalho seria 

digno de recompensa. Assim, se amoldou em Europa o pensamento de que qualquer exploração 

de outros povos, inclusive através da escravidão era aceitável, em razão da „luz‟ (moral) e da 

„salvação‟ (religiosa) que os europeus carregavam consigo. 

Diante deste quadro, as elites escravagistas brasileiras, de origem européia, optaram por 

aproveitar até o último recurso financeiro que o último escravo pudesse fornecer. Assim, a 

exemplo de outros países que aboliram a escravidão ao redor do mundo, o Brasil optou pelo 

pagamento de indenizações aos (ex-)senhores de escravos por suas propriedades “perdidas” em 

razão da abolição. A característica ímpar do nosso processo indenizatório foi o pagamento de 
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indenizações pelas perdas futuras, isto é, indenização pelos filhos das escravas já nascidos livres 

(pela Lei do Ventre Livre). Outra característica própria do modelo brasileiro, e especialmente 

perverso, foi a criação de um „Fundo de Emancipação de Escravos‟. Este fundo era financiado 

pelos diversos tributos sobre a propriedade escrava, que até então tinham as mais diversas 

aplicações em prol dos interesses do Estado. A perversão presente na instituição deste fundo é 

que o dinheiro que em tese serviria à Sociedade, através da contrapartida em serviços, passava a 

ser destinado ao bolso dos escravagistas, que já garantiam sua “indenização” no ato da libertação 

dos escravos – já que os escravos eram comprados pelo Estado para serem libertados –, sem 

precisar enfrentar a burocracia estatal para o recebimento da indenização, propriamente dita, que 

se dava em momento posterior à libertação, de acordo com a disponibilidade de recursos da 

Fazenda Pública, e até do próprio Fundo de Emancipação dos Escravos. 

Independentemente da perversão supracitada, havia ainda outra: o instituto da alforria por 

si só já era perverso. Andreas Hofbauer (2003) compactua desta visão ao frisar que a “a alforria 

exercia um papel-chave dentro do sistema patrimonial escravista” (p. 147) por retirar do 

escravizado sua revolta, garantindo um passivismo do oprimido diante da possibilidade oferecida 

pelo sistema de superação de sua condição. A alforria, via de regra, era uma benesse que o 

senhor estendia àquele escravo que o havia servido bem. Isto é, a pessoa tinha o dever acessório 

de ser grato àquele que o trata como coisa, na esperança de um dia poder ser tratado como 

pessoa. Condicionavam-se, assim, milhões de pessoas à indiferença decisória sobre o próprio 

destino, ao passivismo diante das injustiças e à gratidão aos opressores. Estes condicionamentos 

foram passados de geração em geração (desde a instituição da escravidão no Brasil, no século 

XVI) se transformando em valores morais fortemente arraigados na sociedade brasileira, numa 

espécie de Síndrome de Estocolmo nacional. Por isto, quando, hoje em dia, alguns brasileiros se 

revoltam com o papel de platéia, que o povo tem, diante da tragédia grega que os governantes 

encenam, produzem e dirigem no país, e questionam se “o povo brasileiro está sob o efeito de 

algum calmante”, a resposta é o repetitivo mantra, dito por muitos que se dispõem a analisar o 

país: “isto é parte da herança escravocrata do Brasil” – resposta que infelizmente se aplica a 

diversos dilemas nacionais hodiernos, e tidos ao longo da história. É válido perceber que devido 

aos intercasamentos, e ao ideal da miscigenação enquanto característica formadora da 

Democracia Racial Brasileira, este passivismo ultrapassa a esfera dos negros, sendo verificável 

entre todos os grupos “raciais” da sociedade brasileira. Pois mesmo aqueles brancos, índios ou 

asiáticos que não descendam dos escravos, se conectam, mesmo indiretamente, à mentalidade da 
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maior parte da população brasileira: a descendente de escravos. Neste sentido Hofbauer diz o 

seguinte: 

O Brasil escravocrata não permitia a existência de um “cidadão livre”. A 
sociedade era marcada por laços de dependência, de lealdades, de poder 
patrimonial [...]. Como em todas as sociedades escravistas, o poder era, também 
no Brasil, construído a partir de laços de lealdade e pertencimento. Sem um 
estado capaz de garantir direitos, não pode haver cidadãos responsáveis, ou seja, 
livres no sentido clássico iluminista (HOFBAUER. 2003: 150). 

Felizmente, embora o passivismo fosse uma força poderosa na mentalidade do povo 

brasileiro escravizado (e de seus descendentes), a história também demonstra que houve diversas 

formas de resistência adotadas pelos oprimidos. Houve as revoltas de nações e grupos 

escravizados (seus descendentes), como por exemplo: a Revolta dos Búzios, Revolta dos Malês e 

a Balaiada; também havia a formação de quilombos e mocambos, sendo o mais famoso deles o 

Quilombo de Palmares; a prática da capoeira; e as letras de músicas com críticas veladas aos 

opressores, que eram reproduzidas oralmente, pela população majoritariamente analfabeta. Essas 

revoltas, que são naturais entre os povos oprimidos, também devem sua existência à 

incongruência hipócrita do discurso de igualdade – pautado tanto pela moral, quanto pela 

religião – e a prática de brutal desigualdade do sistema escravocrata. 

É neste contexto que se observa que nenhum dos “ismos” libertadores europeus tiveram o 

condão (ou sequer a sensibilidade) com a questão da escravidão negra no mundo. Iluminismo e 

Liberalismo são esteio do Capitalismo Global, que cresce sobre a exploração da escravidão 

africana. E o Socialismo surge quando, a despeito da riqueza da nobreza, se percebe que a plebe 

cada vez mais adquire traços da escravidão com jornadas exaustivas de trabalho, e sem os 

períodos de descanso que possuíam os camponeses, isto é, somente quando as condições às quais 

eram submetidos os escravos ameríndios e africanos passam a ser impostas aos europeus. 

 

1.1.3. Embranquecimento 

 

O Iluminismo preconizava a igualdade entre os homens, contudo, trazendo subjacentes os 

valores escravocratas fundantes da civilização eurocêntrica, que não permitiam que os então 

senhores vissem os ex-escravos enquanto iguais. Isto é, um povo que até então era propriedade 

não poderia ascender em massa aos cargos de prestígio e poder da sociedade. Assim, para o 

projeto de nação que nascia, os seus idealizadores recorreram à segurança que trazia o conceito 

de “branco” em suas cabeças. Recorreram aos padrões étnicos europeus, para promover a 
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construção do novo Brasil. Destarte, paralelamente à abolição, se engendrou um programa de 

imigração de trabalhadores, notadamente europeus, para ocupar os postos de trabalho que seriam 

abandonados pelos ex-escravos. O problema é que neste planejamento de substituição da mão-

de-obra negra ex-escrava por mão-de-obra branca sempre livre, não ficou muito claro qual seria 

o local (físico e ideal) que as pessoas negras enfim livres ocupariam no Brasil. E este é um dos 

principais problemas analisados pelo presente trabalho: a integração da população negra no 

Brasil. Mais a frente há um capítulo inteiro dedicado a este tema. Por enquanto cabe analisar 

como era o racismo no Brasil durante o período no qual os legisladores engendravam as leis 

abolicionistas. 

Segundo Hofbauer (2003: 173-176), a crença na diferença entre os seres humanos num 

primeiro momento possuía um caráter ético-religioso. Segue um trecho que sintetiza bem a idéia: 

A identificação entre posição social elevada e cor branca era, aparentemente, 
ainda permeada por ou associada a um ideário religioso que relacionava 
“brancura” com “pureza divina”. “Deus te faz balanco [branco]” teria sido um 
dos cumprimentos que negros e mestiços trocavam entre si. Segundo nos 
informam as anotações do pintor e desenhista francês Jean Baptiste Debret (…) 
que viveu no Brasil entre 1816 e 1831, esta fórmula teria sido uma adaptação da 
saudação religiosa “Deus te faça santo”, com o qual os senhores costumavam 
responder aos seus subalternos quando estes últimos pediam “a bênção, meu 
senhor” (HOFBAUER. 2003: 175). 

Com o passar do tempo, esta teoria foi modificada por outra que preconizava diferenças 

biológicas essenciais. Fixa-se neste momento o conceito de raça, com caráter biológico, aplicado 

às diferenças humanas. 

O médico Luís Pereira Barreto, afirmava em artigos jornalísticos (1880) que a 
diferença do negro em relação ao branco não se resumia apenas a uma diferença 
epidérmica, mas devia-se a uma razão mais profunda: a filiação da raça. 
Segundo Barreto, o grosso da população escrava do Brasil era caracterizado 
“pela sua menor massa de substância cerebral; e essa condição anatômica de 
inferioridade é bem própria para abrandar os rancores abolicionistas contra a 
parte da sociedade, que tem por si a vantagem efetiva da superioridade 
intelectual” (HOFBAUER. 2003: 176). 

Fossem apenas as diferenças o principal ponto de distinção entre as “raças”, talvez estas 

diferenças fossem superáveis. O grande problema é que ao conceito de diferença uniu-se o de 

hierarquia, gerando a desigualdade. Neste modelo a raça negra era a inferior, enquanto a raça 

branca era a superior. Num primeiro momento, isto gerou na mente de todos a vontade de ser 

parte do grupo superior, levando ao processo que “chamamos hoje de „branqueamento‟ [...] que 

funde status social elevado com a „cor branca e/ou raça branca‟ e projeta ainda a possibilidade 

de transformação da cor da pele, de metamorfose da dor” (HOFBAUER. 2003: 177). 
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Some-se ao ideal do embranquecimento o fato de que o Brasil possuía uma porcentagem 

maior de negros do que de brancos vivendo em seu território (Ibidem: 81). Surge, desta 

constatação, a preocupação de que o projeto de desenvolvimento nacional não poderia ser 

alcançado havendo tantos elementos indesejáveis. 

O desenhista Rugendas reproduziu este ideário, inclusive, para acalmar todos 
aqueles preocupados com o avanço do número de negros na população livre. 
Constata que a existência de tão grande quantidade de escravos e “negros 
libertos” pode parecer pouco favorável para o futuro do país (HOFBAUER. 
2006: 178). 

Defronte a esta “ameaça” ao projeto de nação adotam-se, então, três linhas de ação para a 

resolução do problema posto: a) a importação de pessoas de brancas, principalmente para 

aumentar a proporção de brancos no país; b) a exportação de pessoas negras para a África lato 

sensu, independentemente da nação de origem da pessoa ou de seu grupo; e c) a extinção da 

“raça” negra no Brasil, tanto pelas políticas de intercasamento que visavam a diluição do sangue 

negro, promovendo a extinção através da assimilação genética, quanto pelo massacre de pessoas 

negras, promovidas nas supressões aos quilombolas e revoltas escravas (MALAGUTI 

BATISTA. 2003: 157), como também na política de incursões militares (ou militarescas) na 

Cidade Quilombada (NEDER, 1997), após a Abolição. 

A ideia de diminuição da população escrava a um projeto de incentivo à 
imigração, de preferência européia: os imigrantes brancos deveriam substituir 
os escravos negros nas plantações e posteriormente acelerar o processo de 
implantação das primeiras indústrias nos centros urbanos do país (HOFBAUER, 
2006, p. 180). 

Diversos abolicionistas defendiam a imigração de mão-de-obra européia como parte da 

solução ao problema da escravidão (HOFBAUER: 2006). João Severiano Maciel da Costa, o 

Marquês de Queluz, defendia, ainda à época do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que 

a América Portuguesa adotasse a mão-de-obra livre, por esta ser mais produtiva que a mão de 

obra escrava. Também pontuava que a heterogeneidade populacional seria por si só um elemento 

de incoesão social: 

O sistema de trabalho por escravos (...) ofende os direitos da humanidade, faz 
infeliz uma parte do genero humano, põe em perpetua guerra uns com os outros 
homens, e paralisa a industria, que nunca póde prosperar solidamente senão em 
mãos de gente livre. Ao que acresce o risco iminente e inevitavel que corre a 
segurança do Estado com a multiplicação indefinida d'uma população 
heterogenea, desligada de todo vinculo social, e por sua mesma natureza e 
condição, inimiga da classe livre (MACIEL DA COSTA. 1821: 7). 



 

19 
 
 

Na mesma toada está o pensamento de Antonio d´Oliva de Sousa Sequeira em seu 

“Projecto para O Estabelecimento Politico do Reino-Unido de Portugal, Brasil e Algarves, 

Offerecido aos Illustres Legisladores em Cortes Geraes e Extraornarias”. Entende a escravidão 

como um ato de tirania: 

Concluo esta Addiçâo cora algumas reflexões relativas á prosperidade do Brasil, 
que coordeno em 14 Artigos. 

1.º Abra-se uma subscripção em todo o Brasil, cujo producto entre para um 
cofre de Nação; e ali também se recolhão todos os dinheiros resultantes de 
economias nas Alfandegas , e de todas as que se podem fazer nas differentes 
Repartições: e com dinheiro deste cofre se dê Carta de Alforria a quantos 
Africanos existem no Brasil. Os Brasileiros, assim como até agora tem sido os 
seus tyrannos, sejão d'hoje ávante os seus amigos. E qual será o Portuguez do 
Brasil, que se não preste a uma obra, que honra a humanidade? Os habitantes do 
Brasil sâo Portuguezes, fação sempre es Portuguezes obras dignas deste nome! 
São os pretos, se diversos na côr, iguaes a nós na essencia; e se são iguaes, se 
são homens, como os homens chamão escravos a outros homens? Longe de nós 
essas idèas, que manchão o nome Portuguez; que nos lanção ferros de 
escravidão , quando nos lisonjeião com o nome de Senhores, e que nos fazem 
mais negros, do que aquelles mesmos, que nós queremos desdenhar. Seja pois 
desde logo abolida a escravatura, e se possível for, risque-se em todos os 
Diccionarios a palavra Escravo, para que jamais fique aos nossos filhos nome 
tão odioso. (SEQUEIRA. 1821: 49-50). 

Este pensamento também é corroborado por Francisco Soares Franco, Deputado da Corte 

Constituinte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (RODRIGUES. 1992: 252), em 

tratado oferecido aos seus colegas legisladores (constituintes) luso-brasileiros no ano de 1821, 

intitulado “Ensaio sobre os melhoramentos de Portugal e do Brazil”: 

Hum escravo faz, quando muito, metade do trabalho de hum homem livre; e as 
subsistencias da Nação serão mais consideraveis com 100% pretos livres do que 
com 200% de escravos. O homem livre aplica-se a diversos officios; casa; tem 
meios de criar os filhos, que virão a ser uteis ao Estado, quando os dos escravos 
ficão huns meros automatos de seus senhores. Com tudo como nascem em sua 
casa, e elles fazem gastos da sua educação infantil, he necessario que alguma 
cousa os indemnize destes gastos. Nenhum meio há melhor para isso do que 
ficarem servindo em casa do senhor, sem salario, até certa idade determinada, 
por exemplo 25 annos; completos os quaes, elle fica forro (SOARES FRANCO. 
1821: Caderno IV, 18 [p. 142]). 

E também concorda com as idéias do Marquês de Queluz quanto à heterogeneidade: 

Os corpos moraes seguem constantemente as mesmas leis, que os fisicos; assim 
como nestes he necessario que os diversos orgãos conspirem todos para 
constituirem huma saude geral, e a robustez, assim naquelles he preciso que os 
seus diversos elementos conspirem todos harmonicamente para produzirem um 
fim geral: - a segurança e a prosperidade do Estado. - Hum povo composto de 
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diversos povos não he rigorosamente huma Nação; he um mixto incoherente, e 
fraco […] (SOARES FRANCO. 1821: 5 [p. 129]) 

Este ensaio dedica seu Quarto, e último, Caderno, supracitado, ao Brasil, conquanto os 

três primeiros cadernos versem sobre Portugal europeu. Cinco dos oito títulos1 deste caderno se 

dedicam à questão da formação populacional do Brasil, pela ordem: "Da População, e 

Agricultura do Brazil", "Nunca póde ter consistencia nem força o Estado composto de diversas 

castas, ou povos", "Meios de reduzir o Brazil a huma unica Nação", "Meios de augmentar a 

casta indigena, ou branca", "Dos meios de diminuir a casta preta", e "Dos mistiços". 

 Francisco Franco, expressa o que se pode chamar de “plano de extinção do povo negro 

no Brasil” (HOFBAUER. 2006: 187; SOARES FRANCO. 1821: 13-19 [p. 137-143]). O médico 

e filósofo entende que o Brasil é composto por três castas/povos e que essa heterogeneidade é 

prejudicial à construção de um país, por isso propõe que o Brasil deve ser reduzido a uma única 

nação, diminuindo drasticamente, ou semi-extingüindo, a casta preta, o título "Dos meios de 

diminuir a casta preta" após a exposição de diversos fundamentos, conclui o seguinte: "E deste 

modo teremos outra grande origem de augmento da população dos brancos, e quasi extincção 

dos pretos e mistiços desta parte do Mundo; pelo menos serão tão poucos que não entrarão em 

conta alguma nas considerações do Legislador." (SOARES FRANCO. 1821: 19 [p.143]). 

Contudo este título começa assim: 

A casta preta he hoje a dominante no Brazil; já ponderámos quão graves 
inconvenientes tinha huma Nação composta de elementos tão discordantes; e 
que não era sem perigo tanta escravatura; que este commercio era contrário á 
Religião, e á Politica; á Religião, porque são homens como nós, e não temos 
direito algum de os tratar tão cruelmente; à Politica; porque introduz no Paiz 
duas jerarquias opostas de livres, e escravos, cuja antipathia será eterna, em 
quanto houver Mundo. A redução desta casta he por tanto de absoluta 
necessidade; he preciso porém que se faça sem prejuízos dos actuantes 
senhores, e sem diminuição da Agricultura. (SOARES FRANCO. 1821: 13-14 
[pp. 137-138]). 

Para que o plano tenha efeito o autor define quatro ações necessárias para diminuir a 

casta preta: 

São quatro as ditas bases: 1ª prohibir-se desde já toda nova importação de pretos 
da Africa; 2ª exceptuar desta regra hum unico porto, que melhor parecer, para 
tirar escravos para o trabalho das Minas; 3ª os pretos que actualmente forem 
escravos no Brazil, continuarem a sêllo, e só poderem forrar-se, segundo os 
antigos usos do Paiz; 4ª todo o preto, ou mistiço, que nascer no territorio livre 
da America, deve ficar livre. (SOARES FRANCO. 1821: 14 [p. 138]). 

                                                           
1 Os outros títulos são os seguintes, pela ordem: "Da Agricultura do Brazil", "Tirar os estorvos á Agricultura", e 
"Do Commercio do Brazil". 
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Ao longo texto Francisco Franco explica suas intenções com a adoção destas ações. A 

primeira é fazer cessar a injustiça da escravidão, e primordialmente abrir o Brasil para o processo 

de imigração. Caso não houvesse a proibição da importação de pretos, dificilmente haveria 

ocupação laborativa para os imigrantes europeus. Ainda aponta que a Europa estava 

sobrecarregada de povo e a imigração seria altamente benéfica ao velho continente. 

Para a segunda base, aponta que a conservação de um porto para receber escravos para 

trabalhar nas minas é uma necessidade absoluta, bem como para o cultivo da cana, uma vez que 

os índios seriam incapazes de realizar este tipo de tarefa, que, por sua vez, seria indigna de ser 

realizada por brancos ou mestiços: 

Logo a importação da escravatura deve ser rigorosamente prohibida; mas o 
Legislador precisa attender ás menores circunstancias. No Brazil o trabalho da 
plantação da cana, do fabrico do assucar, ele he reputado pouco honroso para 
nelle se ocuparem os brancos e os mistiços. (SOARES FRANCO. 1821: 15 [p. 
139]). 

Dessarte, os brancos, imigrantes, e mestiços ocupariam as cidades substituindo os negros 

escravos em diversos serviços, enquanto estes ficariam exclusivamente direcionados para as 

tarefas anteriores: 

Os Europeos devem primeiro começar a povoar as nossas grandes Cidades 
marítimas, substituindo nelas os pretos, já nos diffentes officios, já no mesmo 
serviço domestico, em quanto os pretos se concentrão nos sertões para trabalho 
das Minas, e da factura dos assucares; depois os brancos tem ainda a fazer o 
serviço da cultura das terras; e por tanto, o dos pretos he de absoluta 
necessidade que continue por ora para os dois fins especificados. (SOARES 
FRANCO. 1821: 16 [p. 140]). 

A terceira diretriz se baseia na segurança econômica dos senhores de escravos, que 

sofreriam pesados agravos caso a abolição se desse a todos os escravos. Contudo, de acordo com 

seus cálculos, no entorno de trinta anos não haveria mais escravos, que teriam sido gradualmente 

substituídos pelos imigrantes brancos europeus: 

Bem sei que he injustiça conservar homens escravos; que os Inglezes depois de 
pequeno numero de anos abolirão a escravatura nas suas Ilhas: porém os actuaes 
senhores não advinhavão as mudanças futuras [...] A Agricultura do Brazil he 
quase toda feita por escravos; e huma mudança mais rápida do que a proposta 
traria inevitavelmente comsigo a sua ruina, ou grande decadência. [...] Nem os 
colonos, nem a Agricultura, nem o Estado se ressentirão daquela mudança, e no 
fim daquele tempo ella se achará feita, com imensa utilidade da Nação 
Portugueza. (SOARES FRANCO. 1821: 17 [p. 141]). 

A última recomendação de Francisco Franco aos legisladores diz respeito à libertação dos 

filhos de mãe escrava. A seu ver a moral da nova geração não estaria maculada pelo vício da 
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escravidão que afligia a da mãe. E ainda afirma que comprar a mãe escravizada, não significa 

comprar seu filho, por isso não deve ter domínio sobre ele: 

Não há principio mais bárbaro do que aplicar-se á geração humana o mesmo 
que sucede aos animaes: por ventura os homens podem nunca reputar-se brutos 
ou cousas? Se eu comprei hum escravo, e por isso tenho domínio nelle, póde 
este domínio passar para seu filho, que eu não comprei? Sem hum abuso 
manifesto de toda a moral não se póde continuar tal Legislação. (SOARES 
FRANCO. 1821: 17 [p. 141]). 

O que ambos os autores – Queluz, Soares Franco – apresentam em suas teorias é o 

concatenamento entre a imigração européia (como um meio para a superação da escravidão) e o 

espaço que os antigos trabalhadores, moradores das senzalas, trafegantes das ruas ocuparão. 

Ainda que verbalmente os três recorram ao princípio da dignidade da pessoa humana para abolir 

a escravidão, e defendam a miscigenação (no lugar do massacre) como forma de embranquecer a 

sociedade brasileira, há a subjacente idéia de exclusão física dos negros. Não haveria como 

aplicar o projeto de embranquecimento da população de forma pacífica, sem que o projeto de 

imigração fosse aplicado de forma mais lenta e gradual que o processo de abolição. Dessarte, 

João Manuel Cardoso de Mello (1991), analisando a relação entre abolicionismo e imigração 

européia diz o seguinte: 

O trabalho assalariado se tornara dominante e o abolicionismo, a princípio um 
movimento social amparado apenas nas camadas médias urbanas e que fora 
ganhando para si a adesão das classes proprietárias dos Estados não-cafeeiros, 
na medida em que o café passara a drenar para si escravos de outras regiões, 
recebera, agora, o respaldo do núcleo dominante da economia cafeeira. 
Abolicionismo e Imigrantismo tornaram-se uma só e mesma coisa (MELLO. 
1991: 87-88). 

Diversamente, dos demais legisladores luso-brasileiros analisados, Antonio d´Oliva de 

Sousa Sequeira prevê uma possibilidade de existência dos negros nas terras brasileiras, ainda que 

limitada, em seu “Projecto para O Estabelecimento Politico do Reino-Unido de Portugal, Brasil 

e Algarves, Offerecido aos Illustres Legisladores em Cortes Geraes e Extraornarias”. Analisam-

se aqui os cinco primeiros artigos, nos quais dispõe sobre a questão racial do Brasil, ao dizer: 

“Concluo esta Addiçâo cora algumas reflexões relativas á prosperidade do Brasil, que coordeno 

em 14 Artigos” (SEQUEIRA. 1821: 49). Em sua primeira disposição faz ode ao espírito 

português, e demonstra que entende a escravidão como um ato de tirania. Não sem, contudo, 

deixar escapar que entende a negritude como uma mácula: 

1.º Abra-se uma subscripção em todo o Brasil, cujo producto entre para um 
cofre de Nação; e ali também se recolhão todos os dinheiros resultantes de 
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economias nas Alfandegas , e de todas as que se podem fazer nas differentes 
Repartições: e com dinheiro deste cofre se dê Carta de Alforria a quantos 
Africanos existem no Brasil. Os Brasileiros, assim como até agora tem sido os 
seus tyrannos, sejão d'hoje ávante os seus amigos. E qual será o Portuguez do 
Brasil, que se não preste a uma obra, que honra a humanidade? Os habitantes do 
Brasil sâo Portuguezes, fação sempre es Portuguezes obras dignas deste nome! 
São os pretos, se diversos na côr, iguaes a nós na essencia; e se são iguaes, se 
são homens, como os homens chamão escravos a outros homens? Longe de nós 
essas idèas, que manchão o nome Portuguez; que nos lanção ferros de 
escravidão , quando nos lisonjeião com o nome de Senhores, e que nos fazem 
mais negros, do que aquelles mesmos, que nós queremos desdenhar. Seja pois 
desde logo abolida a escravatura, e se possível for, risque-se em todos os 
Diccionarios a palavra Escravo, para que jamais fique aos nossos filhos nome 
tão odioso. (SEQUEIRA. 1821: 49-50). 

Na segunda disposição, fará o quê o faz divergir dos autores supracitados. A previsão de 

subsistência para os ex-escravos: 

2.º Do mesmo cofre se dê aos pretos uma porção de dinheiro, para que se casem 
e estabeleçâo, fazendo-os Cidadãos, porque nâo he justo, que perdendo a sua 
Pátria e os seus parentes, para virem manter a nossa indolência, e servir ao 
nosso fausto, se lhe negue uma Patria, e um pacto de amisade, e desta sorte se 
vingue com um grande beneficio a grande affronta, que se lhes tem feito. 
(SEQUEIRA. 1821: 50-51). 

A seguir trata da questão do nativo do continente americano antes da chegada dos 

colonizadores. Demonstra uma visão paternalista e condescendente, tratando os indígenas como 

ignorantes, que não saberiam cultivar a própria terra, Bem como demonstra a disposição em 

impor alguns hábitos de vida, como o casamento, nos moldes europeus, embora proponha não 

interferir na pertinácia de seus costumes, deixando-os “naturalmente” se pautar pelo exemplo: 

3.º Convidem-se pelo mais doce modo os indígenas errantes a fazerem 
comnosco sua habitação; ensine-se-lhes a agricultar as terras, a ligarem-se por 
casamentos, e em fim policiem-se, mas sem os incommodar nera na pertinacia 
de seus costumes, nem na de Religião, seja ella qual for: o tempo, o exemplo, a 
doçura, e o beneficio he que os ha de conduzir a seguir os nossos hábitos. 
(SEQUEIRA. 1821: 51). 

No quarto artigo aborda como se deverão tratar os europeus que queiram migrar para o 

Brasil. Lançando os moldes de todas as medidas imigrantistas que seriam adotadas ao longo do 

século XIX, e já preconizadas por Francisco Franco2: 

4.º Convidem-se os Europeos, que quizerem ir para o Brasil, com promessas 
adequadas, ás posses, qualidades, e quantidades dos emigrantes; porque se 
forem pobres, dê-se-lhes terra e ajuda de custo; se estes forem casados e com 
familia, dê-se-lhes mais terras e mais dinheiro, tirado do dito cofre; e se forem 
ricos, honrem-se com distincções; e isto também na razão dos cabedaes, que 

                                                           
2 É digno de nota que no art. 8º de sua adição Sequeira faz distinção entre portugueses e demais europeus, dispondo 
que não se devam dar terras nem ajuda de custos aos lusitanos, pois já seriam cidadãos do Reino Unido, não 
necessitando, portanto, de maiores benefícios. 
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conduzirem, e da familia, que levarem. A Carta de Cidadão dada em maior, ou 
menor numero de tempo, e algum distinctivo podem ser muito attractivas 
recompensas: mas he necessário não os illudir; antes elles achem mais, do que 
esperavão. (SEQUEIRA. 1821: 51-52). 

Contudo, por fim, em sua última disposição que trata da formação do povo brasileiro fica 

explícito o racismo vigente na mentalidade de então, e o projeto de embranquecimento proposto 

para o Brasil: 

5.º Como o Brasil deve ser povoado da raça branca, não se concedão benefícios 
de qualidade alguma aos pretos, que queirão vir habitar no paiz, depois de 
abolida a escravatura; esta faculdade he só concedida aos que já forão escravos. 
E como havendo mistura da raça preta com branca, á segunda, ou terceira 
geração ficão brancos, terá o Brasil em menos de 100 annos todos os seus 
habitantes da raça branca; porque havendo igualmente casamentos de brancos 
com indigenas, acabará a côr de cobre; e se quizerem apressar a extincçâo das 
duas raças, estabeleção-se prêmios aos brancos, que casarem com pretas, ou 
indigenas na primeira e segunda geração: advertindo, que se devem riscar os 
nomes de mulato, crioulo, cabóco e indigena; estes nomes fazem resentir ódios, 
e ainda tem seus resaibos de escravidão… sejão todos Portuguezes!.. 
(SEQUEIRA. 1821: 52). 

É impossível não verificar que o processo de embranquecimento do Brasil, tanto o 

proposto por Soares Franco, quanto o proposto por d‟Oliva Sequeira têm em comum a previsão 

da extinção das demais raças, que serviram unicamente para manter a indolência européia. 

Seguindo o pensamento de Sequeira, José Bonifácio de Andrada e Silva, Patriarca da 

Independência, iria propor à Assembléia Constituinte do Império um projeto de abolição gradual 

da escravidão. Como esta foi dissolvida pelo Imperador em 12 de novembro de 1823 

(ANDRADA E SILVA. 1823: 1), 

José Bonifácio publicou seus projetos dois anos mais tarde. A grande diferença do 

processo abolicionista de Bonifácio para os dois primeiros autores, era que este previa que 

conforme se abolisse gradualmente a escravidão, se efetuasse uma política de concessão de terras 

para os, então, ex-escravos, para que estes pudessem estruturar suas vidas dentro da sociedade 

brasileira, tal qual d‟Oliva Sequeira: 

ART. X. Todos os homens de côr forros, que não tiverem officio, ou modo 
certo de vida, receberão do Estado huma pequena sesmaria de terra para 
cultivarem, e receberão outro sim delle os socorros necessarios para se 
estabelecerem, cujo valor irão pagando com o andar do tempo. (ANDRADA E 
SILVA. 1823: 29) 

Embora em outros fragmentos de seu texto fique muito claro que sua visão era eivada 

pelo racismo da época, que se pautava na crença da superioridade de brancos sobre negros, o que 

diferia José Bonifácio dos demais é que ele não propôs o imigrantismo como salvação da nação, 

e além de ter proposto a distribuição de terras para os ex-escravos, acreditava que na população 



 

25 
 
 

negra manumissa estaria o futuro do país, sem a necessidade de embranquecimento, nem da 

Extinção da Raça Negra no Brasil. No artigo primeiro de sua proposta de lei que abolisse a 

escravidão fica clara a idéia de que dentre os todos os que deveriam povoar o país estavam 

pessoas negras: 

ARTIGOS I. Dentro de 4 ou 5 annos cessará inteiramente o commercio da 
escravatura Africana; e durante este prazo, de todo escravo varão, que for 
importado, se pagará o dobro dos direitos existentes; das escravas porem só 
metade, para se favorecer os casamentos. (ANDRADA E SILVA. 1823: 27) 

Contudo, objetiva o Patriarca da Independência que o Brasil fosse uma nação africana na 

América. Seu objetivo era que os negros fossem parte do todo de povos que se miscigenaria 

formando o povo brasileiro. Nas exposições de motivos que antecedem a exposição dos artigos 

(dos quais se limita à análise estes dois – pois todos os 32 artigos propostos fazem menção à 

escravidão) Bonifácio pontua quê: 

He tempo pois, e mais que tempo, que acabemos com hum trafico tão barbaro e 
carniceiro; he tempo tambem que vamos acabando gradualmente até os ultimos 
vestigios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar em poucas 
gerações huma Nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente 
livres, respeitáveis e felizes. He da maior necessidade ir acabando tanta 
heterogeneidade physica e civil; cuidemos pois desde já em combinar 
sabiamente tantos elementos discordes e contrarios, e em amalgamar tantos 
metaes diversos, para que saia hum Todo homogêneo e compacto, que se não 
esfarelle ao pequeno toque de qualquer nova convulsão política. (7-8). 
(ANDRADA E SILVA. 1823: 8) 

Se valendo de seu jargão de metalúrgico, propõe a idéia de uma amálgama de povos, 

firme e duradoura. Esta teoria também muito se assemelha a de Francisco Franco, ao pregar a 

homogeneidade do povo, para que não houvesse conflitos. 

Dessarte, partindo às leis do Império, há de se observar que a Lei Feijó e a Lei Eusébio de 

Queiroz (ambas proibindo o tráfico), a Lei de Terras (concedendo terras aos imigrantes brancos 

europeus) e a Lei do Ventre Livre (libertando os escravos nascidos na “América Portuguesa”), 

seguiram fielmente os princípios postulados pelos três autores para o “progresso” 

(embranquecimento e/ ou homegeinização) do país. 

 

1.2. Teoria Geral do Direito 

 

Ao abordar a Teoria Geral do Direito, primeiro parece interessante analisar a teoria do 

Contrato Social, expressa hodiernamente através da maioria das constituições nacionais 

“democráticas” mundo afora, que parte do princípio de que Cidadãos, de seus respectivos países, 

ao resolverem estabelecer sua vida comum, delegam poderes à “Pessoa Jurídica” do Estado, para 
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que, então, esta entidade seja a responsável por garantir a efetividade da Democracia que a 

originou (partindo do princípio que todos os cidadãos o fizeram de livre e espontânea vontade) 

(MALUF. 1974: 87, 199). Dentro do enfoque adotado no presente trabalho esta crença apresenta 

alguns problemas estruturais. 

O primeiro problema é a definição de vontade popular daquelas pessoas que “assinaram o 

contrato” (Constituição) que constituiu o Estado. Esta, que continua a ser uma questão 

problemática ainda nos dias de hoje, era uma questão ainda mais grave no século retrasado. 

Observe-se que durante o período imperial o voto era censitário, sendo necessária a 

comprovação de renda superior a 100$000 (cem mil réis) para votar. A exclusão foi aumentada a 

partir do Decreto nº 3.029 de 9 de janeiro de 1881, conhecido como Lei Saraiva, pelo qual os 

analfabetos foram privados do direito ao voto. Nesta época os iletrados constituíam a maioria 

esmagadora da população: quase 90% (SOUZA. 2011: 1). À época o voto no Império era 

indireto. Os votantes elegiam os eleitores, que definiriam a formação da Câmara dos Deputados 

e do Senado Imperial, só havendo votação direta para vereadores e juízes de paz. Destarte, o 

Gabinete Liberal do Conselheiro Saraiva promoveu uma reforma eleitoral, com anteprojeto de 

Rui Barbosa, para garantir o voto direto dos cidadãos. Contudo, a pressão conservadora só 

permitiu que se garantissem os votos diretos a todos os cargos eletivos, caso o sufrágio dos 

analfabetos (isto é 90% da população) fosse excluído, o que acabou ocorrendo (SOUZA. 2012: 

14).3   

Dessarte, fica claro que a Constituição Política do Império, de 1824, não transformou o 

Brasil em uma democracia. Sendo questionável se ainda hoje a República Federativa do Brasil, 

bem como outros países que se consideram / se dizem „Estados Democráticos de Direito‟, podem 

ser considerados democracias. Sahid Maluf, no XLIX capítulo de seu consagrado manual „Teoria 

Geral do Estado‟ intitulado “Democracia e Elites Dirigentes”, escreve a seguinte passagem: 

O conceito de democracia como governo do povo pertence ao domínio da 
teoria. O governo de todos não existiu nem na democracia direta do século de 
Péricles. O estado ateniense, por exemplo, era liderado pelos sábios, e as 
assembléias populares eram formadas pelos cidadãos, não pela totalidade do 
povo. (MALUF. 1974: 307) 

Isto é, se coube a uma pequena parcela da população a efetiva legislatura, não se pode 

dizer que há uma democracia, mas, sim, um regime oligárquico. 
                                                           
3 Os analfabetos não podiam votar até a EC (Emenda Constitucional) nº 25 de 15 de maio de 1985, que alterou o § 
3º, do art. 147 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, que vedava expressamente o voto dos 
analfabetos, e inseriu o § 4º, permitindo a participação deste grupo no sufrágio. Assim, somente nas eleições de 
1985, a primeira após a Ditadura Militar, os analfabetos puderam votar. Desde a Constituição de 1988 os analfabetos 
podem votar, facultativamente (art. 14, §1º, II, a), mas não podem ser votados (art. 14, §4). 
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O segundo problema estrutural é a segurança jurídica: o conceito de Direito pressupõe 

uma certa previsibilidade das normas que o constituem. Isto implica no fato de que decisões são 

tomadas por um grupo de pessoas hoje, para surtir efeito amanhã. Este problema temporal, muito 

bem apontado por Francisco Laporta (2007: 29 e ss), tem duas características. Uma, é a 

capacidade que este deslocamento no espaço permite aos seres humanos de se realizarem 

pessoalmente, ao estabelecerem planos de vida. Há, contudo, outra dimensão, que interfere 

diretamente na autonomia pessoal, tão prezada pelo autor em comento, que se dá quando a lei 

feita por um grupo de pessoas, será aplicada sobre um outro grupo de pessoas. Isto é, os 

legisladores de ontem podem não estar mais vivos para serem sujeitos da lei hoje, bem como os 

cidadãos de hoje podem não concordar com os parâmetros utilizados pelos legisladores de ontem 

para o estabelecimento das leis. E, que pese que as leis não fossem injustas no momento de sua 

promulgação, o simples fato do decorrer do tempo e a mudança de valores que este decorrer traz 

consigo, podem ser suficientes para transformar uma lei justa em uma lei injusta. Embora a 

solução pareça simples: revogar a lei pretérita e promulgar novas leis, pelo mesmo motivo que as 

leis pretéritas se tornaram injustas hoje, as leis hodiernas podem se tornar injustas amanhã. Em 

que pese que a mesma solução utilizada hoje (reformar e/ou refazer as leis), possa ser utilizada 

amanhã, há (faticamente) um período no qual o povo se submete ao jugo de uma lei injusta, bem 

como há grupos que têm o interesse da manutenção das leis ultrapassadas, que lhes favoreçam. A 

reforma das leis, historicamente, sempre se dá através do clamor popular, e da revolta contra as 

injustiças que são cometidas dentro da legalidade. Contudo, contumazmente se pode vislumbrar 

uma série de entraves ao questionamento das leis já existentes. O mais comum é o medo. O 

medo do desconhecido, em oposição à (falsa sensação de) segurança que o conhecido fornece, 

ainda que o conhecido não seja bom. 

O terceiro problema é a própria concepção de Estado enquanto entidade democrática. A 

construção social apoiada no conceito de Estado é aquela com a qual estamos acostumados, 

contudo não é necessariamente a única construção possível. O antropólogo francês Pierre 

Clastres, ao observar diversas nações ameríndias, do norte ao sul do vasto continente, percebeu 

que algumas nações se organizavam de forma a evitar que um Estado fosse erigido. Isto é, não se 

trata de nações “atrasadas”, que ainda não haviam galgado a organização estatal. Estas nações 

conviveram muitas vezes a poucos quilômetros de distância de nações Estatizadas, como os 

Incas, ou os Astecas. O autor divide o conceito de Sociedades “primitivas”, e de sociedades 

estatizadas, e conclui que a desigualdade é um dos elementos fundantes do Estado: 
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Na sociedade primitiva, sociedade essencialmente igualitária, os homens são 
senhores de sua atividade, senhores da circulação dos produtos dessa atividade: 
eles só agem para si próprios, mesmo se a lei de troca dos bens só mediatiza a 
relação direta do homem com o seu produto. Tudo se desarruma, por 
conseguinte, quando a atividade de produção se afasta do seu objetivo inicial 
quando em vez de produzir apenas para si mesmo, o homem primitivo produz 
também para os outros, sem troca e sem reciprocidade. Só então é que podemos 
falar em trabalho: quando a regra igualitária de troca deixa de constituir o 
“código civil” da sociedade, quando a atividade de produção visa a satisfazer as 
necessidades dos outros, quando a regra de troca é substituída pelo terror da 
dívida. Na verdade, é exatamente aí que se inscreve a diferença entre o 
selvagem amazônico e o índio do império inca. O primeiro produz, em suma, 
para viver, enquanto o segundo trabalha, de mais a mais, para fazer com que 
outros vivam – os que não trabalham, os senhores que lhe dizem: cumpre que tu 
pagues o que nos deves; impõe-se que tu eternamente saldes a dívida que 
conosco contraíste. (CLASTRES. 1982: 138) 

Com base nesta idéia, é possível supor, que a mera existência do Estado em dada 

sociedade implique a existência de um sistema desigual. Como apontou Sahid Maluf, 

anteriormente citado, nem mesmo no berço do conceito da Democracia se viu a Democracia de 

fato, em que pese não haver um Rei, ou qualquer outra figura única que governasse. Neste ponto, 

parecem adequadas as palavras de La Boétie: 

Vistas bem as coisas, não há infelicidade maior do que estar sujeito a um 
chefe; nunca se pode confiar na bondade dele e só dele depende o ser 
mau quando assim lhe aprouver. 
Ter vários amos é ter outros tantos motivos para se ser extremamente 
desgraçado. (LA BOÉTIE. 2009) 

Isto é, não é a quantidade de governantes que garantirá se um governo é ou não mais 

democrático, sim a qualidade de como esses governantes são colocados e mantidos, ou não, em 

seus cargos. 

 

1.2.1. Legiferação 

 

Durante a confecção da Constituição Estadunidense o jurista James Madison se 

preocupou com a possibilidade de surgir „A Tirania das Maiorias‟ (GARGARELLA. 2006: 175). 

A Tirania das Maiorias, na concepção de Madison seria a utilização dos instrumentos 

democráticos, por parte de uma maioria estrategicamente direcionada, com o objetivo de 

perseguir grupo(s) minoritário(s). Um clássico exemplo de Tirania da Maioria se deu com a 

Alemanha Nazista, na qual o povo elegeu Adolf Hitler e o Partido Nazista “democraticamente” 

para perseguir as minorias judaicas, ciganas, e demais desviantes. Como solução a esta 
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possibilidade – ainda na época dos debates que antecederam a promulgação e ratificação da 

Constituição Estadunidense, em 1787 e 1788 respectivamente – James Madison previu a solução 

dos freios e contrapesos. Um sistema, baseado no ideal proposto por Immanuel Kant para a 

formulação do Estado de Direito (constituição como lei superior, e poderes independentes e 

harmônicos), através do qual um poder fiscalizaria o outro, evitando que se criasse uma 

hegemonia antidemocrática em algum dos poderes. 

O Império do Brasil aplicou uma versão muito própria do sistema de freios de 

contrapesos. Criou quatro poderes, em vez de três. O quarto poder, o Poder Moderador, 

concentrado na mão do Imperador, mas eventualmente exercido pelo Regente, serviria para fazer 

os freios e os contrapesos. Era o mediador de conflitos entre os outros três poderes. Hoje este 

sistema não é mais utilizado no Brasil. E passamos a adotar o sistema mais difundido 

mundialmente: o do poder tripartite – Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, 

cuja aplicação se dá em escala internacional. Quando um Estado viola as regras de Direitos 

Humanos, consideradas basilares pela comunidade internacional, diversos organismos 

internacionais se unem, das mais diversas formas, para coagir o desviante. 

Embora seja útil para evitar excessos antidemocráticos por parte dos oligarcas que 

dominam a máquina estatal, os freios e contrapesos não tem o condão de efetivamente aumentar 

a participação democrática. Em resposta a esta deficiência há outras teorias que buscam suprir o 

vazio deixado. O problema do Direito na Democracia e vice-versa se dá com a retroalimentação 

que um têm do outro. Assim, não haverá boas leis que não tenham uma origem em um corpo 

legislativo democrático. Bem como, não haverá corpo legislativo democrático, sem que haja leis 

democráticas que garantam sua efetiva representatividade. 

Para sanar este último problema, o filósofo alemão Jürgen Habermas acredita na 

possibilidade de se criar uma rede de diálogo entre os diversos segmentos sociais (e não somente 

daqueles que têm o exercício parlamentar), para que sejam apresentados os discursos que melhor 

representam as ideias em voga na sociedade, gerando, assim, um debate e aprimoramento de 

ideias com fins a um consenso, ainda que temporário. Esta teoria é chamada „Teoria do Agir 

Comunicativo‟. 

Focando no primeiro problema, o, também, filósofo alemão Peter Häberle acredita na 

possibilidade de que todos os cidadãos possam ser intérpretes do texto constitucional. Segundo 

ele, o “destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor 

tradicionalmente, do processo hermenêutico. Como não são apenas os intérpretes jurídicos da 

Constituição que vivem a norma, não detêm eles o monopólio da interpretação da Constituição.” 
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(HÄBERLE. 1997: 15). Esta „Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição‟, como nomeia o 

autor, teria o condão de não deixar que o texto constitucional se convertesse em mera “folha de 

papel”, para utilizar as palavras do jurista Ferdinand Lassalle (1985). Neste Diapasão, são 

interessantes as palavras de Roberto Gargarella, quanto à promulgação da Constituição dos 

Estados Unidos: 

Cabe relembrar que a Convenção norte-americana, diferentemente das 
Convenções Constitucionais que foram levadas a cabo na França imediatamente 
depois da revolução, celebrou-se a portas fechadas. Daí que os convencionais 
expressassem com tanta franqueza (por vezes, diria, com assombrosa franqueza) 
os motivos pelos quais defendiam os arranjos institucionais que defendiam. 
(GARGARELLA. 2006: 174) 

Com mesmo assombro que Roberto Gargarella, Carlo Ginzburg (2002), ressalta a 

importância dada por Nietzsche ao “Terrível Diálogo” – travado entre os Atenienses e os Mélios 

– retratado por Tucídides: 

Aos representantes dos mélios que invocam as razões da justiça, os 
representantes dos atenienses opõem, com implacável frieza, as razões do 
poder. […] 
Os atenienses declaram que os mélios haviam solicitado que o encontro não se 
desenrolasse diante da assembléia “[…]para evitar que a maioria se deixe levar 
pelo efeito de um discurso seguido, ouvindo rapidamente argumentos sedutores 
sem poder replicar”. 
[…] O que os mélios rechaçam é o discurso da retórica, feito para conseguir o 
consenso popular. A ele opõem o diálogo a portas fechadas, no qual será 
possível discutir "sem belas frases" […], sem dissimulação ou preocupações de 
consenso, coisas que, normalmente, devem permanecer ocultas da maioria. 
(GINZBURG. 2002: 15-17) 

Tal qual a Constituição dos Estados Unidos da América, o diálogo entre atenienses e 

mélios quis precaver-se da emoção que a maioria poderia ter diante das “belas frases”, e que não 

poderia replicar, pois só os cidadãos “mais capazes”, a Elite Dirigente, teriam o poder de 

efetivamente criar e administrar as leis.  

 

1.2.2. Direito e Estado 

 

Ao se abordar a relação entre Direito e Estado, é sempre interessante retomar os conceitos 

de Monismo e Dualismo. Pela teoria monista o Direito só pode emanar do Estado, e é parte 

integrante de sua formação – não há Estado sem Direito, assim como, não há Direito sem Estado. 

Portanto, Estado e Direito são uma coisa só, daí o nome „monista‟, de „mono‟: um. A teoria 

Dualista (ou Pluralística) entende que há outras fontes para o Direito além do Estado. O Estado 
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seria a primeira, mas haveria também o Costume, e outras relações interpessoais como fonte do 

Direito. Por fim, há uma teoria mista (Paralelista). Esta teoria entende que o Direito pode ter 

várias fontes, mas só o Estado pode aplicá-lo. (MALUF. 1974: 17) 

Este trabalho adota a teoria Pluralística. Com base neste entendimento, é possível crer 

que o Direito possui diversas fontes, e que não é somente o Estado que pode aplicá-lo. Logo, se 

advoga aqui a independência entre Direito e Estado. A fundamentação para o Direito – 

ressalvadas visões puristas (KELSEN. 2006) – tende a ser extrajurídica. Neste sentido, o Direito 

não seria um fim em si mesmo. Dessarte, o Poder Soberano (ou o Poder Constituinte), aquele 

poder do qual emana o Direito não estará localizado dentro do corpo do Estado. O Poder 

Soberano, na visão de Francisco Laporta, é nada mais do que a crença que os súditos do Direito 

crêem que existe, onde quer que creiam que exista: 

Existe em uma coletividade uma norma que diz “Todos devem obedecer a X”, 
acompanhada de uma atitude normativa de aceitação geral […]. Não nos 
enganemos: isto é o „soberano‟, o „poder constituinte originário‟ ou „a 
autoridade suprema‟ com toda a verborréia que lha acompanha usualmente. Se 
trata simplesmente da constatação fática de que uma sociedade aceita uma regra 
ou um conjunto de regras. Suponhamos que há um soberano ou poder ou 
autoridade suprema de facto simplesmente porque há um grande número de 
indivíduos que aceitam certas regras. O feito definidor é então um feito 
sociológico que se expressa nesta aceitação (LAPORTA. 2007: 81).i 

Tal definição do Poder Constituinte traz a possibilidade de separação entre Estado e 

Direito, já que este não necessitaria da estrutura do Estado para subsistir, bastando que a 

Sociedade que segue as regras estatais siga as regras que ela própria estabelecer. 

Pode parecer estranho pensar em efetividade das normas quando não há um ente coator 

para fazer valer as normas. Contudo, mesmo havendo um grande ente coator para efetivar a 

obediência é notória a desobediência à lei em diversos momentos – a começar pela prática de 

crimes, mas não é só este tipo de ato que configura a desobediência à lei. Então, a presença do 

Estado para ser o fiel garantidor do cumprimento das leis é puramente um superego externo que 

a sociedade se impõe, já que quando não quer obedecer ao Estado, a obediência simplesmente 

desaparece. A figura da sanção àqueles que desobedecem, dentro de uma sociedade autônoma se 

daria através de análises caso a caso dos cidadãos sobre aquele que rompeu o tecido social. 

Embora estas propostas pareçam utópicas, elas existem e são praticadas por diversas Sociedades 

“primitivas” (não somente as ameríndias), como visto anteriormente. 

O poder de impor uma pena a quem desvia, no Estado, é exercido pelo monopólio da 

violência que este detém. No Estado, todos os cidadãos abrem mão de suas capacidades 
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violentas, e as delegam a ele. Em sociedades sem Estado esse poder é tomado pelo conjunto dos 

cidadãos, e sim, com base em regras de convivência previamente estabelecidas (Direito). 

O teórico estadunidense Peter Gelderloos, em seu livro „Como a não-violência protege o 

Estado‟ (2007) faz uma denúncia do pacifismo ao dizer que nunca nenhum movimento 

pacifista/não-violento obteve alguma vitória política sem o apoio de movimentos violentos. Por 

exemplo, se pode citar o movimento pela Independência Indiana, cujo principal rosto para a 

posteridade fôra o de Mahatma Gandhi. Segundo o autor a escolha de Gandhi como símbolo da 

vitória indiana foi feita pelos colonizadores ingleses, que teriam o interesse em mitificar o 

sucesso de uma ação não-violenta, exatamente para fomentar mais ações deste tipo. O autor 

sustenta que as posições pacifistas de Gandhi, aliadas a rebeliões populares pontuais e às duas 

Guerras Mundiais, travadas então, levaram a Inglaterra a abandonar a administração direta da 

Índia, mas não sem antes garantir seus interesses através de uma série de arranjos. O mesmo teria 

ocorrido com o movimento liderado pelo Pastor Martin Luther King nos Estados Unidos, e as 

revoltas populares paralelas encabeçadas pelos movimentos violentos de resistência negra que 

tinham como principais atores Malcolm X e, posteriormente, o Partido dos Panteras Negras. 

Embora se possa concordar com o autor que o uso de táticas violentas em paralelo a 

táticas pacifistas surtiu efeitos na efetivação de direitos de povos oprimidos, parece necessário 

estabelecer uma distinção entre Violência e Força. Em alguns dos casos mencionados por 

Gelderloos não houve efetiva aplicação de violência para garantia de direitos. Houve apenas a 

ameaça. A distinção que se faz é: a) violência: é a ação de causar danos, físicos ou morais, a 

outrem de forma intencional; e b) força: é a capacidade de exercer a violência, ainda que se opte 

por não a exercer. Feita esta distinção, é possível realizar um exercício imaginativo, através do 

qual a simples mostra de força da sociedade faria cessar qualquer violação aos direitos 

adquiridos, sem a necessidade da intervenção do aparelho estatal. 

 

1.2.3. Direito e Democracia 

 

O conceito de Democracia, por si só, exige o conceito de pluralismo. Democracias 

baseadas em sociedades homogêneas não se deparam com o verdadeiro desafio da conciliação de 

valores e interesses conflitantes (SANÍN RESTREPO. 2011: 23). A arte de saber lidar com a 

Diferença sem atacar a Igualdade é um dos testes basilares da Democracia. Nos regimes 

democráticos a Desigualdade é uma aberração a ser combatida, enquanto a Diferença é um 

direito a ser conservado. Do contrário, ter-se-á uma sociedade homogênea como uma colméia, 
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onde não haverá divergências (como regra) e as poucas divergências serão tratadas, como 

aberrações. 

Tratar as divergências como algo a ser eliminado foi o pensamento que vigeu por todo o 

período colonial Europeu, como visto em seus fundamentos no subitem 1.1.3. Ricardo Sanín 

Restrepo (2011) aponta as falhas existentes em sempre se buscar um consenso, e na incapacidade 

de lidar com o dissenso. In verbis: 

Para autores como Amartya Sen é evidente que existe uma linha histórica direta 
no Ocidente, um afã permanente […]. O que identifica este institucionalismo 
transcendente é a necessidade de reduzir a divergência, a multiplicidade do 
mundo a partir de seu colapso à unidade, edificando instituições justas. Se trata 
da ciência para curar o mundo, para aquietar a natureza, a primeira e mais 
temível natureza, a humana. Uma ciência do direito para conter a geografia 
desmedida das paixões humanas e submetê-las ao um, ao Estado, a imensa 
multiplicidade de mundos novos, […] como permanente ameaça de destruição 
da nova arquitetura europeia. Se trata afinal de cercar a diversidade para poder 
amestrá-la como campos subordinados da razão, se trata de reduzir a 
abundância, a desordem, a multiplicidade à harmonia e à unidade, porém, por 
trás desta harmonia se esconde a exclusão como consequência de um projeto 
ideológico de homogeneização cultural e política. Um gigante com garras de 
aço que aniquila a diferença (SANÍN RESTREPO. 2011: 23).ii 

Pode-se observar, diante do que foi exposto, que a tensão entre Direito e Democracia 

possui um caráter cíclico. Por um lado, é necessária a formação de um novo Direito que garanta 

a qualidade da Democracia – isto é, que não viole liberdades e garantias basilares dos cidadãos, 

de forma que estes possam se expressar livremente, participando, portanto do processo 

democrático. Lado outro, é necessária uma boa Democracia para garantir a produção de um 

Direito de qualidade – i.e., um Direito que seja produzido de forma autocrática 

(independentemente do quão esclarecido seja) trará consigo os laivos do despotismo que o 

originou, a começar pela pusilanimidade popular, a espera de um legislador paternalista que 

atenda seus anseios. 

Autores, como Jügen Habermas e Peter Häberle, dentre outros, tratam o direito como 

uma relação, e não como uma revelação (seja divina, seja de um homem – ou grupo de homens – 

superior aos demais). O direito pode ser entendido como relação por uma série de fatores. Estas 

linhas seguem este entendimento relacional do Direito. Isto é, se o Direito for relação – seja 

como Discurso, seja como Convenção – a construção que decorre desta relação, será 

obrigatoriamente entre as partes que se relacionam. 

Desta forma, o Direito dependerá na verdade da interpretação do que é dito e/ou feito de 

uma parte da relação pela outra. Isto é, o que é dito de igual teor entre duas pessoas pode não 
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necessariamente corresponder ao que ambas as pessoas sentem, e.g.: uma pessoa pode dizer 

“Veja! A cor vermelha é tão bonita.”, e seu interlocutor pode concordar com esta afirmação, sem 

ressalvas. Destarte, o primeiro, que fez a afirmação, passa a acreditar que ambos – afirmante e 

seu interlocutor – chegaram a um consenso sobre a beleza da cor vermelha. Agora, imaginemos 

o quanto não se surpreenderia o afirmante se ao dizer “Veja como é belo o contraste entre aquela 

fruta vermelha e a verde folhagem da árvore que a originou!” e nenhuma emoção suscitasse ao 

espírito do seu interlocutor (o mesmo que anteriormente havia concordado com a beleza da cor 

vermelha), e, então, se descobrisse, que o interlocutor é daltônico, e que, portanto, o que um 

entendia como vermelho não correspondia ao entendimento do outro. 

Dessarte, ao enunciarmos os valores que almejamos seguir e defender para a sociedade, 

podemos nos deparar diuturnamente com uma dissonância entre realidade e percepção, como um 

“daltonismo social” (em vez de ótico), não diagnosticado. E, desta feita, ao que um afirmante 

brade “A liberdade é o maior bem que qualquer pessoa pode ter!” – se referindo à liberdade de 

mercado às pessoas jurídicas – seu interlocutor pode, erroneamente, entender que ele está se 

referindo às liberdades de pessoas físicas para questionarem as leis, e inclusive utilizar drogas 

ilícitas em público como meio de protesto. 

Este quadro nos mostra que conceitos “clássicos” como Liberdade, Igualdade, Segurança, 

Ordem, Justiça, Democracia e Direito – dentre inúmeros outros – podem ter significados e/ou 

serem interpretados e/ou serem sentidos de formas diferentes dependendo de seus emissores e 

receptores. A questão que fica é: como fazer com que cada cidadão entenda/explique 

satisfatoriamente o que entende/sente? Isto é, como ampliar os meios de comunicação e debate 

sobre estas questões? A(s) resposta(s) a estas perguntas serão provavelmente mais importantes 

do que impor (ou ainda convencionar) um conceito único a cada palavra. São, contudo, questões 

para serem aprofundadas em outro trabalho. Irrompe necessário, para a finalidade presente, 

calcetar a dimensão não-democrática da sociedade brasileira escravagista. 

 

1.3. Etapas do Processo Legislativo Abolicionista 

 

Após analisada, através da teoria do direito, a formação democrática – ou não – da 

sociedade brasileira, durante o Império, no item atual, se buscará realizar uma análise de em que 

momento se produziram as leis abolicionistas, e quem eram os legisladores. Como fosse a 

representatividade através do voto discrepante com a pluralidade do povo brasileiro – em virtude 
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dos óbices existentes para se conseguir votar – não é surpresa o que adianto que os eleitos 

membros do legislativo eram brancos, e majoritariamente aristocratas. 

Há de se ter em vista que apesar de haver projetos abolicionistas que previam a 

integração do povo negro na sociedade brasileira, os legisladores do Império optaram por aplicar 

os projetos que ignoravam a possibilidade de integração. É necessário frisar que este caminho foi 

uma escolha. José Bonifácio, como muitos (quiçá todos) seus contemporâneos, também defendia 

a miscigenação como um ponto de melhora da sociedade, através do embranquecimento, e não 

possuía ainda o pensamento de plena igualdade entre as pessoas negras e brancas – embora fosse 

mais enfático na defesa da abolição em razão da dignidade humana do escravo (ao invés de focar 

em aspectos econômicos), e condenasse a política indiana de castas (ANDRADA E SILVA. 

1823: 14-15), por considerar que todos os seres humanos tinham o mesmo direito à dignidade. 

Mas a maior diferença entre a teoria da miscigenação de Bonifácio e os demais é que ele não 

apregoava a imigração de mão-de-obra branca para ocupar os cargos “deixados” na Abolição, 

por entender que os negros que estariam aqui, libertos, continuariam aqui, desempenhando o 

papel que desempenhavam na economia e na vida do país desde sempre, por isso formulou a 

política de concessão de terras aos libertos após a Abolição da Escravatura. 

Contudo, os legisladores, aos quais coube a redação das leis abolicionistas, optaram por 

seguir as propostas imigrantistas de Francisco Soares Franco, de Antonio d‟Oliva Sousa Sequeira 

e do Marquês de Queluz. Estas teorias todas foram pautadas pelo ideal do branqueamento do 

povo, enquanto progresso da nação, e pela coincidente negligência quanto à situação dos negros 

e de que destino deveriam tomar, fisicamente, após a abolição. 

Ressalto que para os padrões da época estes doutrinadores não eram racistas, pois: não 

pregavam o massacre dos povos negros e indígenas, como a fazia a ideologia do „Destino 

Manifesto‟ na política estadunidense; e todos ainda ensaiavam em seu discurso uma preocupação 

com a condição humana dos escravos que eram coisificados e animalizados. O Próprio Francisco 

Soares Franco, que defendeu – em última análise – a extinção dos negros, teve seu mandato 

eletivo, bem como seu cargo de professor da Universidade de Coimbra suspensos por ser 

considerado liberal demais pelas reações conservadoras da Corôa Portuguesa, às vésperas do 

processo de Revolução Liberal do Porto em Portugal e da conseqüente Independência do Brasil 

(RODRIGUES. 1992: 252). Porém, é inegável que estes doutrinadores consideravam os brancos 

superiores e os negros inferiores (em todas as instâncias possíveis: religiosa, moral, física…) – o 

que os qualifica como racistas nos padrões pós-segunda guerra mundial –, e ainda que 

admitissem a rara possibilidade de mobilidade hierárquica entre os dois polos, para pessoas 
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excepcionais, restava subjacente que o branco mais inferior que houvesse ainda seria superior 

aos negros inferiores, e não igual, em virtude de sua branquitude, enquanto da mesma forma o 

negro mais superior de seu grupo ainda seria inferior aos brancos superiores, em virtude de sua 

mácula de nascença, a negritude. Esta dinâmica chama-se Racismo Estrutural. Conquanto 

falassem de seres humanos, estes doutrinadores apresentavam a mesma compaixão que se pode 

sentir de um burro de carga, ou outro animal semovente que não possuísse a mesma capacidade 

intelectual de um branco. É a distinção que se faz entre os Direitos Humanos e os Direitos dos 

Animais. Isto é, muitos abolicionistas, preferiam ver os negros livres, pois estes “teriam 

direitos”, o quê não quereria dizer que queriam estar em contato com eles, ou que sequer 

confiassem neles. Não queriam integrá-los à sociedade à qual viviam. Isto não é garantia de 

Direito Humano, é o caso do direito dos animais: um ativista do direito dos animais pode 

defender o direito à liberdade dos leões na selva, mas isto não quer dizer que ele vá morar na 

selva com os leões, e, principalmente, não quer dizer que ele queira que os leões vivam livres na 

cidade onde ele mora. 

Em contraponto ao ora apresentado, há de se observar que durante o processo legislativo 

que resultou na promulgação das leis abolicionistas, os projetos originais em trâmite nas casas, 

de autoria de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, João Alfredo e André Rebouças, baseados na idéia 

de José Bonifácio de distribuição de terras para os ex-escravos, previam, em alguma medida e de 

alguma forma, a integração do negro no pós-abolição. Contudo, nas versões destes projetos 

aprovadas pelas casas a integração ficava de fora. 

 

 

1.3.1. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves 

 

Desde a chegada de Pedro Álvares Cabral às terras brasileiras, em 22 de abril de 1500, 

até a chegada da Família Real e da Côrte Portuguesa, em 22 de janeiro de 1808, o Brasil, 

enquanto colônia, só podia comerciar exclusivamente com Portugal. Em 1808 o Príncipe 

Regente (futuro Rei Dom João VI de Portugal), declarou a Abertura dos Portos do Brasil para as 

Nações amigas (que consistiu na primazia britânica para o comércio brasileiro). Após a 

assinatura dos tratados decorrentes do Congresso de Viena, que definiram o mapa da Europa, 

após a queda de Napoleão Bonaparte, D. João elevou o Brasil à condição de reino, ficando 

parelho ao reino de Portugal, em Carta de Lei promulgada em 16 de dezembro de 1815. 

Dessarte, o Brasil podia comerciar com quaisquer nações, sem a necessidade de tratados 
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comerciais específicos, e ficava estatuído o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves4 

(LUSTOSA. 2006: 30; 45-47). 

Ironicamente, não houve qualquer produção abolicionista, em termos de propostas legais, 

durante a maior parte do período 5 (ou 7) anos em que vigeu o Reino Unido, somente no seu 

declínio. Em 1820, eclodiu em Portugal, a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses sentiam 

que perdiam a marca de potência internacional para o Brasil, que era (e é) muito mais vasto e 

muito mais rico em bens naturais, e que ainda contava com a Côrte instalada em seu território, 

mais especificamente no Rio de Janeiro, então capital do Império Português. Desta feita, a 

Revolução de 1820 convocou côrtes populares em Lisboa, conclamando deputados de todas as 

províncias, européias e ultramarinas, para o estabelecimento de uma constituição para o Império, 

que limitasse o poder absoluto do monarca e restaurasse a Capital do Império como Lisboa. 

Embora o episódio seja conhecido como „Revolução Liberal do Porto‟, poderia ser muito bem 

conhecida como „Reação Colonial Portuguesa‟. A revolução só tinha caráter liberal para Portugal 

(ao limitar os poderes absolutos do rei). Para o Brasil, que era então uma nação soberana 

(adstrita a Portugal, mas soberana), seria ver restaurado, ainda que indiretamente, o Pacto 

Colonial, que determinava que o comércio do Brasil fosse exclusivo com Portugal. Como saldo 

da revolução, a Família Real e parte da Côrte retornaram para Portugal, ficando D. Pedro (futuro 

D. Pedro I do Brasil, e D. Pedro IV de Portugal) no Brasil, na qualidade de Príncipe Regente, 

com a Côrte restante, que o auxiliaria na administração do País (LUSTOSA. 2006: 12-13). 

Foi neste contexto que diversos legisladores e autoridades diversas propuseram às côrtes 

de legisladores luso-brasileiros, seus projetos para a formação e o progresso de Portugal e do 

Brasil. Neste trabalho se analisaram, ao longo deste capítulo as quatro propostas que abordaram 

a questão abolicionista, ainda que de forma tão lenta e gradual, que por vezes sequer parecesse 

propor a abolição da escravidão. É válido perceber que todos os quatro legisladores eram grandes 

autoridades na época. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, (também grifado d‟Andrada Silva), o Patriarca da 

Independência, era sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa. Esta academia é hoje a 

responsável pela normatização da língua portuguesa, junto com a ABL – Academia Brasileira de 

Letras, e o status de seus membros era (e ainda é) tão ovacionado quanto os imortais da sua 

academia congênere, somando-se ao caráter literário o científico. Foi também lente de 

                                                           
4 Embora o nome oficial do “novo” país desse a entender que os Algarves também tivessem sido elevados à 
condição de reino, este “sufixo” era apenas um complemento ao nome tradicional do reino, que não foi retirado. 
Tanto antes da elevação do Brasil a reino, quanto após sua independência, o nome oficial do Império Português era: 
Reino de Portugal e Algarves. 
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Metalurgia na Universidade de Coimbra, Comandante do Exército Português contra a invasão 

francesa de 1810, primeiro Regente do Brasil soberano (mas não independente, na ausência do 

Príncipe Regente, D. Pedro), além de Ministro de Estado do Brasil independente (NOGUEIRA. 

2008). Francisco Soares Franco (pai do primeiro Visconde de Soares Franco, seu homônimo), 

era igualmente sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa, bem como era amigo pessoal e 

de correspondência de José Bonifácio. Graduou-se bacharel em filosofia, além de ser lente de 

medicina da Universidade de Coimbra. Foi o primeiro presidente da Sociedade das Ciências 

Médicas de Lisboa. E também foi e Deputado da Côrte Constituinte do Reino Unido de Portugal, 

Brasil e Algarves, no contexto da Revolução de 1820 (RODRIGUES. 1992: 252). Antonio 

d´Oliva de Sousa Sequeira, a esta altura era aluno de Matemática da Universidade de Coimbra, 

mas era figura de grande respeito, pela resistência que impôs às tropas francesas napoleônicas – 

similar a „La Guerrilla‟ espanhola (LAHUERTA. 2009: 102). E João Severiano Maciel da Costa, 

primeiro Visconde com Grandeza e Marquês de Queluz, foi Intendente Geral de Caiena (durante 

a ocupação portuguesa à Guiana Francesa), Deputado Constituinte do Império do Brasil (pós-

Independência), e Ministro de Estado em duas ocasiões futuras (CARVALHO. 2009: 47). 

Conforme dito anteriormente, a lacuna da lógica deixada por Soares Franco, D‟Oliva 

Sequeira e Queluz, sanada por José Bonifácio – qual fosse a exclusão dos negros do projeto 

futuro de nação – foi ignorada pelos legisladores imperiais. Considerando que os Andradas 

foram (e ainda são5) uma família das mais importantes e influentes do país, e que D‟Oliva 

Sequeira e Francisco Franco tenham se radicado em Portugal após a Independência do Brasil 

(apesar da preferência pessoal de D‟Oliva Sequeira pela capital no Rio de Janeiro (D‟OLIVA 

SEQUEIRA, 1821: 13. LAHUERTA. 2009: 19, 22, 134)), as idéias de José Bonifácio só 

competiam nacionalmente com as idéias de Queluz, que tinha a desvantagem entre seus pares 

nacionais, por ter sido inicialmente contrário à Independência do Brasil, preferindo que 

permanecesse como colônia de Portugal. 

 

1.3.2. Regência 

 

O Período Regencial foi o período durante o Império do Brasil, no qual não havia um 

monarca no poder, e o governo foi levado a cabo por diversos políticos, fazendo uma espécie de 

                                                           
5A título de exemplo têm-se Bonifácio José Tamm de Andrada (que é trineto de Martim Francisco de Andrada, 
irmão de José Bonifácio), influente liderança nos partidos em que atuou por 45 anos (1954 a 2019) como 
parlamentar (vereador, deputado estadual e deputado federal), foi o relator da Denúncia contra o então Presidente da 
República, Michel Temer. 
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ensaio para o que viria a ser a República Brasileira, quando proclamada: aristocrática e 

regressista6. Assim disse Joaquim Nabuco: “[A] Regencia foi a republica de facto, a republica 

provisoria.”(NABUCO. 1899: 42). A Regência durou de 7 de abril de 1831, com a abdicação de 

D. Pedro I, a 23 de Julho de 1840, com a coroação de D. Pedro II. 

Na França, a Revolução de Julho de 1830 derrubou o Rei Carlos X, que havia adotado 

políticas mais conservadoras que o rei anterior (seu irmão, Rei Luís XVIII) com a intenção de 

tentar restaurar o absolutismo. Com sua queda, os ideais antiabsolutistas se espalharam 

novamente pelo mundo, e qualquer ato de concentração de poder por parte de um monarca era 

visto como uma ameaça de absolutismo. 

No Brasil, nesta época, era grande a insatisfação com a concentração de poderes de D. 

Pedro I. Após sua nomeação como Príncipe Regente do Brasil, nove anos antes, em 1821, 

verificando que Portugal retomaria o pacto colonial, minando a soberania nacional brasileira, 

aconselhado por José Bonifácio, D. Pedro declara a Independência do Brasil e nomeia a si 

mesmo como imperador do Brasil7, em 1822. Como até mesmo Portugal, a antiga metrópole, se 

encontrava em processo de elaboração de uma constituição que limitasse o poder dos monarcas, 

o mesmo foi proposto para o Brasil, e uma Côrte Constitucional se reuniu em 1823. Porém, em 

1824, D. Pedro I fecha os trabalhos da assembléia constituinte e outorga uma constituição 

redigida por ele mesmo, com o auxílio de alguns conselheiros, em grande parte baseada no 

projeto que circulava na constituinte, mas adaptada a seus melhores interesses, como a existência 

do Poder Moderador, por exemplo. O episódio ficou conhecido como a Queda dos Andradas 

(que ocupavam os cargos de chefia na Assembléia – Martim Francisco de Andrada –, e nos 

Ministérios – José Bonifácio) e marcou o rompimento entre D. Pedro I e o Patriarca da 

Independência8. Após este evento a fama do imperador se tornou ambígua, ao mesmo tempo em 

que muitos o consideravam um tirano, em razão da Dissolução da Assembléia, muitos outros o 

consideravam um democrata, tanto por ter libertado o Brasil de Portugal, quanto por ter 

garantido a vigência constitucional sobre o poder absoluto dos reis, o que lhe valeu o epíteto de 

„O Libertador‟9 (LUSTOSA. 2006: 12, 99). 

                                                           
6A ala Regressista do Partido Conservador, chamada também de Partido Regressista, ou de „O Regresso‟, foi um 
grupo de destaque durante o período regencial, que solicitava o regresso de D. Pedro de Portugal para o Brasil. 
7 D. Pedro já havia sido nomeado “Defensor Perpétuo do Brasil”, em 13 de maio de 1822, por políticos brasileiros 
que não tinham o interesse no retorno do pacto colonial. Assim o título do monarca ficou: Imperador Constitucional 
e Defensor Perpétuo do Brasil (LUSTOSA. 2006: 180). 
8 D. Pedro I acabou se reconciliando com José Bonifácio, oito anos depois, quando abdicou, ao solicitar que este 
fosse o tutor de seus filhos que ficariam no Brasil, inclusive, e principalmente, do futuro imperador D. Pedro II. 
9 D. Pedro volta para Portugal, em 1831, para destituir seu irmão, D. Miguel (que tentava restaurar o absolutismo), e 
para recolocar sua filha D. Maria II no trono português. Quando D. João VI morreu, em 10 de março de 1826, Pedro 
assumiu concomitantemente as duas coroas, do Brasil e de Portugal. Renunciou à coroa de Portugal, menos de dois 
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O jornalista, italiano, naturalizado brasileiro, Giovanni Battista Líbero Badaró, da ala 

exaltada do Partido Liberal, editor do jornal „O Observador Constitucional‟, de oposição a D. 

Pedro I, publicou vários jornais enaltecendo a Revolução de Julho, e instando o povo brasileiro a 

reivindicar revolucionariamente o fim Poder Moderador da monarquia, devendo existir apenas os 

três poderes previstos no liberalismo clássico, devendo o monarca ter poderes limitados como na 

Inglaterra. Sua retórica conseguiu muitos adeptos, e converteu grande parte da população 

brasileira ao antiabsolutismo. Em 20 de novembro de 1830 Libero Badaró foi assassinado, 

segundo denúncias da época, a mando de Cândido Ladislau Japiassú de Figueiredo e Mello, 

Ouvidor-Mór da Província de São Paulo, momeado pessoalmente por seu amigo o Imperador, e 

era também amigo de José Bonifácio. À morte de Libero Badaró seguiram diversas 

manifestações contra a intervenção de D. Pedro I no processo constitucional, em 1824, exigindo 

o fim do Poder Moderador. Diante da pressão de populares, liberais e até de conservadores, o 

Imperador, então, faz o impensado até para os mais exaltados liberais: abdica do trono em favor 

de seu filho Pedro. Desde então, em razão da vitória da luta de Líbero Badaró contra a maior 

autoridade do país, o Dia do Jornalista é comemorado em 7 de abril no Brasil. (LUSTOSA. 

2006: 175). 

A origem conturbada do Período Regencial foi o signo do porvir. À queda do Imperador 

sucederam diversas revoltas, que foram a principal marca deste período. Em que pesasse que 

muitas destas revoltas tivessem no seu âmago o clamor por maior liberdade, e notadamente o fim 

da escravidão em muitas delas, também não houve significativa produção legislativa 

abolicionista neste período. A única lei promulgada, no sentido de combater a escravidão, a Lei 

Feijó, não “pegou”, e ficou conhecida como „Lei para Inglês Ver‟, em razão da pressão britânica 

para que cessasse o tráfico negreiro para o Brasil. O tratado de reconhecimento da Independência 

do Brasil, pela Inglaterra de 1825 ficou condicionado à repressão ao comércio. Neste sentido 

Beatriz Mamigonian (2017) diz o seguinte: 

A pressão inglesa para que o país se comprometesse a proibir o comércio de 
escravos em troca do reconhecimento da independência marcou profundamente 
a formação do Estado nacional brasileiro (MAMIGONIAN. 2017: 18). 

                                                                                                                                                                                           
meses depois, em 2 de maio, após garantir que sua filha herdaria o trono, que seu irmão casasse com sua filha e 
fosse regente do império, enquanto esta era menor e que se observasse a Constituição de Portugal. D. Miguel, 
entretanto, depôs a sobrinha/noiva e assumiu a coroa portuguesa, em 1828. Com a chegada de D. Pedro em Portugal, 
em 1832, eclode a Guerra Civil Portuguesa, que duraria dois anos e eventualmente englobaria a Espanha. De um 
lado Dom Pedro e os Liberais (incluindo o Marquês de Lafayette) lutaram contra, Dom Miguel e os absolutistas do 
outro lado. D. Pedro vence a guerra, reconduz a filha ao trono, exila o irmão, e morre quatro meses após sua vitória, 
no dia 24 de setembro de 1824, no mesmo quarto em que nasceu (LUSTOSA. 2006: 181-191). 
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Após o reconhecimento é assinado o tratado em Carta de Lei em 23 de Novembro de 

1826, no qual o Brasil repete o teor dos tratados assinados por Portugal, se comprometendo a 

combater o comércio internacional de escravos. O tratado tinha previsão de passar a vigorar em 

1830. Dando tempo para que o país promulgasse uma lei própria antes que o tratado pudesse ser 

executado. Passados os 4 anos, o Brasil ainda não tinha promulgado uma lei interna que 

proibisse o tráfico. Tendo a Inglaterra cobrado uma posição diante da entrada em vigor do 

tratado, diante das instabilidades internas, o Império só conseguiu tomar uma atitude que 

seguisse o acordo internacional, no ano seguinte, em 1831. É neste contexto que é promulgada a 

primeira lei de proibição do tráfico de escravos do Brasil (MAMIGONIAN. 2017: 19). 

Diogo Antônio Feijó, o Padre Feijó – posteriormente conhecido também como Regente 

Feijó (quando foi eleito como primeiro regente uno, após o fim da Regência Trina Permanente) – 

foi um dos deputados brasileiros que compareceu às Côrtes Portuguesas, em 1820, representando 

a província de São Paulo. De volta ao Brasil, foi deputado constituinte, e deputado durante o 

primeiro reinado. Figura de grande proeminência no Partido Liberal (que saiu com grande capital 

político após a abdicação de D. Pedro I), conseguiu o cargo de Ministro da Justiça, durante a 

Regência Trina Provisória, e nesta qualidade promoveu a lei de proibição do tráfico internacional 

de escravos que levaria seu nome, a Lei de 7 de Novembro de 1831. (VIEIRA. 2010) 

Em razão das diversas revoltas que eclodiram no país durante o período regencial, o 

combate ao tráfico de escravos passou longe de ser uma prioridade das autoridades brasileiras. 

Neste sentido a corrupção exercida pelos traficantes de escravos, e pelos consumidores 

(notadamente os barões do café) às autoridades fiscalizadoras, também serviu para que não se 

efetivasse o combate ao tráfico. (MAMIGONIAN. 2017) 

 

1.3.3. Segundo Reinado 

 

O Segundo Reinado, do Imperador Dom Pedro II (com regências intermitentes da 

Princesa Regente, Dona Isabel), durou de 23 de julho de 1840 – com a Declaração da 

Maioridade do Imperador que tinha apenas 14 anos – até o fim do Império, e Proclamação da 

República, em 15 de Novembro de 1889; e foi o maior período do Brasil soberano, com 49 anos 

de duração. O Reino Unido durou 14 anos (6 oficialmente) (1808-1822); o Primeiro Reinado, 9 

anos (1822-1831); a Regência, iguais 9 anos (1831-1840); a República Velha, 41 anos (1889-

1930); a Era Vargas, englobando Segunda, Terceira (Estado Novo) e (8 anos iniciais da) Quarta 

Repúblicas, 24 anos (1930-1954); a Quarta República, ou República Nova, 18 anos (1946-1964); 
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a Ditadura Militar, 21 anos (1964-1985); e a Sexta República, ou Nova República vem durando 

33 anos (desde 1985). 

Em comparação com os períodos anteriores, o Segundo Reinado chegava a parecer uma 

era de estabilidade política e paz. Não era. Além da terrível Guerra do Paraguai, foram tantas 

outras as revoltas, até que eventualmente o Império se tornou politicamente insustentável, pelas 

próprias contradições internas que propiciava, o quê resultou no golpe militar encabeçado pelo 

Marechal Deodoro da Fonseca, que instaurou o período republicano no Brasil. 

Uma das arenas de instabilidade do Segundo Reinado era exatamente a arena político-

partidária. E a matéria que mais gerou polêmica foi a questão abolicionista. Opostamente ao 

Primeiro Reinado, que sequer teve legislação abolicionista, o segundo foi o período no qual a 

questão mais foi debatida, até eventualmente culminar na Abolição da Escravatura, em 13 de 

maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea. Mas ainda que a matéria fosse muito debatida, 

as leis não foram aprovadas todas de uma só vez. 

Um fato internacional fez que fosse necessário repetir a proibição ao tráfico internacional 

no Brasil. Em 1845 foi promulgada na Inglaterra a Bill Aberdeen, lei que proibia o tráfico 

transatlântico ao sul do equador. Em tempos anteriores as potências marítimas européias faziam 

valer seus interesses em territórios internacionais através da força. Tanto através das marinhas de 

guerra oficiais, como através de corsários que atuavam sob ordens de suas coroas. Nos meados 

do século XIX, em um mundo pós-Congresso de Viena, o Imperialismo adotava novas formas. 

Se utilizando de pressão comercial sobre as nações com as quais tinha parcerias econômicas, a 

Inglaterra conseguiu que fossem assinados diversos tratados, não só com o Brasil, como com 

quase todas as nações soberanas que se utilizavam do tráfico transatlântico de escravos africanos, 

para combater o tráfico e promover a abolição em solo de suas nações. Tendo o Brasil assinado 

diversos tratados nos quais se comprometia a abolir o fim do tráfico transatlântico. Tendo sido 

inclusive em resposta a um tratado entre Brasil e Inglaterra que se promulgou a Lei Feijó. 

Ademais, em todos os tratados desta natureza, a Inglaterra fazia constar as mútuas 

responsabilidades e competências, de ambos os países signatários, para a identificação e 

apreensão de naves que transportassem a carga proibida. Destarte, com base na Lei Aberdeen a 

Inglaterra se avocou a competência ativa de fiscalizar o cumprimento dos tratados de proibição 

de tráfico transatlântico, podendo, portanto, com base nos contratos internacionais firmados, 

abordar embarcações estrangeiras que fossem suspeitas de fazer o tráfico de escravos. É nesse 

contexto que surge a segunda lei de proibição do tráfico internacional de escravos brasileira 

(MAMIGONIAN. 2017: 212-216). 
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Eusébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara (na grafia antiga Eusebio de Queiroz 

Coitinho Mattoso Camara), foi o autor do projeto da Lei nº 581 de 4 de setembro de 1850, que 

levou seu nome: Lei Eusébio de Queirós, e também de sua regulamentação: o Decreto nº 731 de 

14 de Novembro de 1850 (da Câmara dos Deputados), que (re-)proibiam o tráfico internacional 

de escravos, proibido originalmente pela Lei Feijó. José Thomaz Nabuco de Araujo Filho (pai do 

célebre Joaquim Nabuco), um dos „Homens Novos‟ do Partido Conservador, junto com o 

Visconde do Rio Branco e o Visconde de Penedo, durante a vigência do Gabinete do Visconde 

do Paraná, que foram responsáveis por diversas reformas legislativas no Império (NEDER. 

2016). A parte que coube a Nabuco de Araújo foi ser autor do Decreto nº 731 de 5 de Junho de 

1854 (do Senado Imperial), que re-regulamenta a Lei Eusébio de Queirós, e repete o conteúdo do 

Decreto de igual numeração (nº 731) de autoria de Eusébio de Queirós. Ambos os decretos 

regulavam a Lei Eusébio de Queirós, que por sua vez repetia a proibição contida na Lei Feijó. 

A escolha por repetir as repetições que cada regulamentação produziu foi proposital, para 

demonstrar como apesar de haver leis, muitas vezes as coisas simplesmente não funcionavam 

por questões alheias, não abordadas na legislação. Isto é, no Brasil, a necessidade de “vontade 

política” para “fazer acontecer” é algo que ocorre desde o período regencial, pelo que pôde ser 

captado nesta análise legislativa. Porém, infelizmente, é crível, que não há grande risco de errar, 

ao se pressupor, que esta realidade é, quiçá, formadora do Brasil em sua mais remota origem 

colonial. 

Outros fatos externos mudaram os rumos do processo abolicionista no Brasil. Em 1862, 

as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra se desgastaram de tal forma – em razão do 

combate ineficaz ao tráfico de escravos – que se romperam as relações diplomáticas entre os dois 

países até 1865. Este episódio ficou conhecido como a „Questão Christie‟ (de William Dougal 

Christie, embaixador britânico no Brasil) (MAMIGONIAN. 2017: 360 e ss). Em 1865, com o 

fim da Guerra da Secessão nos Estados Unidos da América, a Abolição da Escravatura, que até 

então só vigorava no norte do país, se expandiu para todo seu território. Tendo, praticamente 

todos, os países da América Latina promovido a abolição ainda na primeira metade do século 

XIX (exceto por Cuba e Porto Rico, que ainda eram colônias Espanhola), aumentou-se a pressão 

nacional e internacional para a abolição no Brasil. 

Além disso, mais um fato internacional também colaborou para aumentar a pressão 

abolicionista interna: a Guerra do Paraguai. Muitos militares de carreira lutaram lado a lado com 

escravos que foram alistados no lugar de seus senhores ou de seus filhos, com a promessa de 

liberdade em caso de sobrevivência à guerra. Assim, cresceu entre os militares brasileiros o 
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espírito abolicionista, chegando ao extremo de se manifestarem dizendo que se recusariam a 

serem utilizados como capitães-do-mato, na caça de escravos fugidos (ANDRADE. 1987. 34). 

Nesse contexto, começou a saga da promoção de uma lei verdadeiramente abolicionista, e 

não somente limitadora do tráfico de escravos. O Imperador D. Pedro II, motivado por ideais 

abolicionistas – contudo, temeroso de fazer a abolição através de uma reforma constitucional que 

pudesse acabar reduzindo seus poderes – encomendou a José Antônio Pimenta Bueno, Visconde 

(e depois Marquês) de São Vicente, que fizesse levantamentos sobre os dados dos escravos do 

Império, para que se avaliasse o impacto que a abolição teria sobre a economia nacional. Com a 

queda do liberal Gabinete Itaboraí (de Joaquim José Rodrigues Torres, Visconde de Itaboraí), em 

1870, Pimenta Bueno conseguiu galgar ao cargo de Presidente do Conselho de Ministros (cargo 

similar ao de Primeiro-Ministro das monarquias atuais) e deu, então, início à formulação da lei 

abolicionista, com base em seus levantamentos. São Vicente escolheu João Alfredo Corrêa de 

Oliveira para ser o promotor do projeto da nova lei no congresso, angariando deputados para a 

aprovação da lei. Contudo, seu gabinete caiu sem que a lei viesse a ser votada na Câmara. Seu 

sucessor foi outro conservador, e igualmente Visconde (ANDRADE. 1987: 19-20). 

José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco (pai de José Maria da Silva 

Paranhos Júnior, o célebre Barão do Rio Branco, Patrono da Diplomacia Brasileira), também um 

dos „Homens Novos‟ do Partido Conservador, foi responsável pela promulgação da primeira lei 

libertadora em território brasileiro, a Lei 2.040 de 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre 

Livre, cujo apelido oficial era Lei Rio Branco, em sua homenagem. Na mudança de nomes que 

efetuou ao assumir a Presidência do Conselho, Paranhos manteve apenas um nome, João Alfredo 

(ANDRADE. 1987: 20-21). É digno de nota que três gabinetes conservadores se empenharam 

em promover uma lei abolicionista, que ia de encontro ao interesse de muitos integrantes de seu 

partido. E, por questões políticas, os Liberais, tradicionalmente promotores dos processos 

abolicionistas, fizeram forte oposição à lei que ainda se desenvolvia, em razão de mágoa política 

gerada pela queda do gabinete liberal de Zacarias de Goes e Vasconcelos. Aliou-se aos liberais, 

grande parte da ala escravagista dos conservadores, fazendo uma aliança política suprapartidária 

raramente vista, contra o abolicionismo. Entre os próceres conservadores que se aliaram ao 

grosso de liberais, que, por sua vez, formavam uma pequena minoria no congresso – foram 

Itaboraí, Andrade Figueira, Ferreira Viana, Perdigão Malheiro e José Martiniano de Alencar – o 

famoso autor dos clássicos „O Guarani‟ e „Iracema‟, que era tão a favor da escravidão, no 

cenário brasileiro, que chegou a escrever ao Imperador uma séria de cartas, chamadas de „Cartas 

a Favor da Escravidão‟ (ALENCAR. 2008) (ANDRADE. 1987: 21-23). Dessarte, um gabinete 
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conservador teve que fazer forte pressão política na câmara e no senado para que se aprovasse 

uma lei abolicionista, cujo redator era um liberal. Esta lei tinha um escopo muito maior do que a 

garantia da liberdade aos filhos das escravas, contudo, como este era o primeiro tema que 

abordava, ficou assim conhecida. Era uma amálgama de diversos projetos tratando da condição 

do escravo e prevendo liberdades condicionais e parciais, costurados por João Alfredo para 

garantir o mínimo de óbices por parte da abrangente oposição (ANDRADE. 1987: 19-23). 

A segunda lei libertadora de escravos foi impulsionada pelo cenário nacional. Em meados 

da década de 1880 a opinião popular já era majoritariamente a favor da abolição. Este fenômeno 

se deveu à forte campanha abolicionista que seguiu a promulgação da Lei do Ventre Livre. Neste 

contexto fez diferença a sagacidade do escritor abolicionista Bernardo Joaquim da Silva 

Guimarães. Nos Estados Unidos da América o livro „A Cabana do Pai Tomás‟, da escritora 

abolicionista Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852, narrando as agruras da escravidão para 

a população branca, letrada, não-possuidora de escravos, foi um grande aliado para a formulação 

da mentalidade pró-abolição, que se daria na próxima década. Seguindo este exemplo, Bernardo 

Guimarães escreveu uma história com a qual os brancos cujas atividades não dependessem da 

escravidão pudessem se identificar. Como a maior parte dos consumidores de novelas em 

livretos eram consumidoras, a protagonista da história foi uma mulher. E assim nasceu „A 

Escrava Isaura‟ – uma mestiça de pele tão clara, que a fazia com que se identificassem brancos, 

mestiços, escravos, libertos…, enfim, toda a sociedade brasileira. O livro foi publicado em 1875, 

logo após a Lei do Ventre Livre, então a filha de uma escrava que já fosse adulta não teria sido 

contemplada por esta lei, sendo, portanto, também escrava, e mantendo a verossimilhança entre 

ficção e realidade. 

Porém, o que levou à urgência da promulgação de mais uma lei abolicionista foi uma 

questão prática. Um grande apontador da conversão do povo brasileiro à causa abolicionista foi a 

Greve dos Jangadeiros, capitaneada pelo mestiço Francisco José do Nascimento, o Dragão do 

Mar, em Aracati, na província do Ceará, em 1884. Tal qual a Greve dos Caminhoneiros ocorrida 

agora em maio de 2018, aquela desabasteceu a província e outras do norte e do nordeste, fazendo 

com que os governantes dessem ouvidos às demandas dos grevistas. E a greve se deu porque 

muitos dos jangadeiros eram parentes, descendentes ou já tinham sido eles mesmos escravos, e, 

portanto, se recusavam a fazer o transporte de quaisquer bens que normalmente fariam 

(principalmente de escravos), enquanto não se abolisse a escravidão. Como resultado direto da 

greve, o Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão em 25 de março de 1884. 
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O Amazonas promulgou a abolição eu seu território poucos meses depois, em 20 de junho de 

1884. 

Diante deste cenário interno, de conflagração dos serviços no país, abriu-se uma nova 

janela para aprovação de mais uma lei abolicionista. Manuel Pinto de Souza Dantas, o Senador 

Dantas, Presidente do Conselho de Ministros entre 1884 a 1885, pelo Partido Liberal, então deu 

início a um novo projeto de lei abolicionista. Para isso ele nomeou um jovem ex-deputado 

liberal, que havia recentemente perdido o cargo no legislativo por não conseguir votos 

suficientes para se reeleger, após assumir um cargo comissionado. Rui Barbosa de Oliveira (na 

grafia antiga Ruy Barbosa de Oliveira), que seria futuramente o Águia de Haia, emissário 

plenipotenciário, deputado, senador e ministro de Estado em algumas ocasiões, etc., foi 

encarregado da redação do „Projeto 84b‟, conhecido como „O Projeto Dantas‟. 

Por dificuldades políticas o gabinete Dantas caiu e foi substituído pelo gabinete também 

liberal de José Antônio Saraiva, mais conhecido como Conselheiro Saraiva. Que conseguiu a 

duras penas que o Projeto Dantas fosse aprovado, após muitas modificações, na Câmara dos 

Deputados. Vendo que um gabinete liberal não conseguiria aprovar a lei no Senado Imperial, D. 

Pedro II dissolveu o Gabinete Saraiva e nomeou um conservador para a presidência do conselho 

(NASCIMENTO. 2012). João Maurício Wanderley, o Barão de Cotegipe (ou Cotejipe), do 

Partido Conservador, que seria futuramente um dos dois senadores a votar contra a Lei Áurea – e 

que logo após a assinatura desta pela Princesa Isabel, teria lhe dirigido a frase: "A senhora 

acabou de redimir uma raça e perder o trono!". Contudo, antes disso, cumpriu a tarefa que lhe 

fôra designada pelo Imperador, e garantiu a aprovação da Lei 3.270 de 28 de setembro de 1885, 

que ficaria conhecida com o nome de cada Presidente do Conselho que garantiu sua aprovação 

em cada casa: Lei Saraiva-Cotegipe, a Lei dos Sexagenários. 

Neste momento da vida política brasileira a comoção em prol da abolição era total. 

Abolicionistas atuavam em todos os cenários possíveis, para promover a causa. O jornalista José 

Carlos do Patrocínio, o Tigre da Abolição, editou vários jornais abolicionistas, e fundou, em 

conjunto com João Fernandes Clapp e Luiz Pedro Drago, a Confederação Abolicionista 

(ANDRADE. 1987: 33). O ex-escravo e advogado autodidata, e republicano Luiz Gonzaga Pinto 

da Gama, o Patrono da Abolição – recentemente imortalizado no Livro de Aço dos Heróis e 

Heroínas da Pátria – teve grande destaque na militância em social e jurídica pela libertação dos 

escravos. Assim como, André Rebouças, filho de Antônio Rebouças e irmão de Antônio 

Rebouças Filho, cuja atuação enquanto legislador e conselheiro de V. I. Majestade D. Pedro II 

contribuiu para a Abolição, bem como para a proteção Imperial ao Quilombo das Camélias. 
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Rebouças que era monarquista exilou-se com a Família Real, quando da Proclamação da 

República, tendo antes recebido a honra, de em um dos bailes do Império, de ter sido tirado para 

dançar pela Princesa Isabel. 

Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, deputado, diplomata e jurista, já tinha 

formulado, em 1880, um projeto de Abolição da Escravatura para o ano de 1890 (NABUCO. 

1998: 123). O projeto original de Joaquim Nabuco previa o pagamento de indenização para os 

senhores escravos. Contudo, a militância abolicionista, que passou a agregar mais escravos 

(cativos e fugidos) organizados, que antes era criminalizada – chamada de comunista (desde 

aquela época) e incendiária – passou a se tornar hegemônica (ANDRADE. 1987. 31-34). Diante 

do cenário avançado de evasão de escravos das grandes lavouras, e da concessão de alforrias em 

massa – sem cobrança da taxa, nem de indenização ao Estado – por parte dos pequenos 

proprietários, Nabuco passou a entender a propriedade escrava como propriedade anômala no 

ordenamento jurídico brasileiro (NABUCO. 1998: 124). E assim se deu o que ele chamava de „O 

Partido Abolicionista‟, o que hoje chamaríamos de „Bancada Abolicionista‟: a fusão em prol de 

um único objetivo de integrantes dos três partidos, o Conservador, o Liberal, e o recém-fundado 

Republicano (NABUCO. 2003: 31-35). 

A Princesa Isabel, apesar de não ser afeita à política (que considerava uma arte 

masculina), não era racista (para os padrões da época), e aderiu ao abolicionismo. O fez por 

considerar a escravidão oposta ao catolicismo (que professava fervorosamente), e porque seu pai 

e seu marido – Gastão de Orleães, o Conde d‟Eu – também eram contrários à escravidão 

(LIBLIK. 2013: 198). Destarte, em sua terceira regência, dada em razão de doença contraída 

pelo Imperador, que precisou de repouso, nomeou para Presidente do Conselho, um experiente 

abolicionista, hábil orador, exímio negociador, e – a esta altura – homem forte do partido 

conservador: João Alfredo (ANDRADE. 1987. 34-35). 

Assim, no dia 8 de maio de 1888, uma segunda-feira, foi encaminhado para votação o 

projeto de lei de abolição total da escravatura no Brasil, pelo deputado conservador Rodrigo 

[Augusto da] Silva. Na sexta-feira a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados. No Sábado foi 

aprovada no Senado. E no domingo de manhã foi encaminhada ao Paço Imperial, para a 

assinatura da Princesa Regente – atuando em lugar do pai que ainda estava com a saúde 

debilitada –, promulgando a lei, em sessão extraordinária. 

Em menos de uma semana o projeto foi debatido e votado nas duas casas, e encaminhado 

para a assinatura imperial. 
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E este foi o período que a população brasileira teve de garantir à lei o nome pelo qual ela 

é conhecida. 

A Confederação Abolicionista, por iniciativa de seus membros João Clapp e Luiz Drago, 

recolheu dinheiro de diversos populares apoiadores do abolicionismo para encomendar a um 

ourives uma pena de ouro, que deveria ser utilizada para a assinatura da lei que decretaria a 

Abolição da Escravatura no Brasil. 

Foram homens e mulheres, letrados e analfabetos, com posses ou humildes, 
cerca de 3 mil pessoas que contribuíram com uma quantia para comprar a pena 
de ouro e não queriam ser meros espectadores do ritual da assinatura. A 
subscrição para arrecadar fundos para a compra da pena mostrava o quanto a 
Abolição era plural e diversa e contemplava aspirações e sonhos que 
ultrapassavam em muito a simples liberdade do escravo. (MORAES. 2013: 51) 

Foi a iniciativa popular que deu à Lei 3.353 de 13 de maio 1888 o nome pelo qual ficou 

conhecida: Lei Áurea. Por isso no dia da Abolição houve festas nas ruas de todo o país como se 

todos os problemas do Brasil tivessem sido sanados. Pelo menos, por um dia. 

 

Figura 1:  Fotografia da Pena de Ouro utilizada para a assinatura da Lei Áurea. 
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CAPÍTULO 2. AS LEIS ABOLICIONISTAS 

 

“Viva treze de maio, 

Negro livre no Brasil. 

Mas ao bem da verdade 
Foi um „primeiro de abril‟” 

Nação do Maracatu Porto Rico, 13 de Maio 

 

Este capítulo começa com a análise do contexto legal no qual se encontrava o Brasil, 

quando houve de decretarem as leis abolicionistas. Para tanto serão analisados o cenário 

internacional, no âmbito dos processos abolicionistas que tiveram influência direta no processo 

brasileiro. Então, serão analisadas as leis nacionais que se relacionam com as leis abolicionistas, 

de acordo com as diretrizes analisadas no primeiro capítulo, sendo analisadas inteiramente as leis 

de proibição de tráfico de escravos: a Lei Feijó e a Lei Eusébio de Queirós. Por fim, serão 

analisadas, na inteireza de seus textos, cada uma das três leis abolicionistas alvo desta análise: a 

Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, e a Lei Áurea. 

Para a análise das Leis, se recorre, eventualmente, à Doutrina (em sentido jurídico) da 

época, notadamente de Vicente Alves de Paula Pessoa, autor dos comentários ao Código 

Criminal de 1830 (1877) e à Lei do Ventre Livre (1875) e seus regulamentos, compilados; bem 

como Jose Maria Vaz Pinto Coelho, autor dos comentários à Lei dos Sexagenários (1886). Esses 

recursos são apenas utilizados para que se sanem dúvidas quanto à interconexão das leis em 

análise, dentro do sistema legal do Império, que era tão, ou mais, complexo quanto o sistema 

jurídico-legal do Brasil hodiernamente. Contudo, é válido ter-se a vista que a análise das leis se 

dá sob a ótica dos Direitos Humanos – gestados, inicialmente, nas Conferências de Paz de Haia 

de 1916 (que renderam a Rui Barbosa o título de „O Águia de Haia‟), e sacralizados após a 

promulgação da Carta da ONU de 1945 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948. Neste sentido, a metodologia da análise dos textos legais, se dá através da dos métodos 

críticos de análise histórica, de Jacob Gorender, Florestan Fernandes e Abdias Nascimento. 

 

2.1. Cenário Internacional 

 

Para a melhor compreensão de como se deu o processo abolicionista no Brasil, há de se 

observar os processos abolicionistas de três potências coloniais marítimas européias com 

colônias e explorações na África e América, cujos processos abolicionistas próprios tiveram 

reflexos diretos na política abolicionista brasileira: França, Inglaterra e Espanha. 
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Neste diapasão, é necessário ter a compreensão de que a história da Europa é a história da 

concentração de muitos recursos nas mãos de uma pequena elite, em detrimento dos poucos 

recursos dispostos para a maioria do povo. Foi assim com o Império Romano, entre patrícios e 

plebeus, e entre metrópole e áreas ocupadas. Continuou assim durante a Idade Média, com 

nobreza e camponeses. E disto decorre a miséria colonial. O quê as potencias coloniais européias 

fizeram com o mundo foi terceirizar a miséria para fora do continente. Os invasores adentraram 

os demais países e continentes, sem permissão, sem serem convidados, e se declararam donos 

das casas dos outros, impondo suas línguas, religiões, vestes, e modos como um todo. Levaram 

as riquezas (naturais e culturais) dos países colonizados para Europa (como se lhas fossem 

próprias), e deixaram nas terras invadidas a miséria, que antes era a marca de seus plebeus, 

tornando o resto do mundo periferia da metrópole Europa. 

 

2.1.1. Inglaterra 

 

A Inglaterra foi a grande promotora do fim do tráfico de escravos e do abolicionismo em 

Portugal, e subsidiariamente no Brasil. As pressões políticas da Inglaterra eram bastante 

sensíveis para Portugal. Esta atenção dos lusitanos à agenda inglesa se deveu ao suporte militar e 

logístico fornecido pelos britânicos, ao engendrarem o plano de fuga da Família Real portuguesa 

de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 1808, quando a França de Napoleão Bonaparte invadiu 

Portugal. Dessarte, muitas obras públicas e privadas foram desempenhadas por companhias 

inglesas que se estabeleceram no Brasil (América Portuguesa) durante o Governo no exílio. 

Assim, parte das dívidas contraídas por Portugal à Inglaterra, foram herdadas pelo Brasil, quando 

da Independência, em 7 de setembro de 1822 (MOTA; BRAICK. 1997: 308-310). 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte promoveu tratados o Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves, sobre a limitação do tráfico de escravos. Quais fossem: o Tratado de 

Comércio e Navegação, de 19 de fevereiro de 1810 que limitava o comércio de escravos entre as 

metrópoles e as próprias colônias, e o Tratado de 22 de Janeiro de 1815, regulamentado pela 

Convenção de 28 de Julho de 1817 e pelo Alvará de 26 de janeiro de 1818, que abolem o tráfico 

de escravos em todos os lugares da costa de África ao norte do Equador. Mas estes eram tratados 

com Portugal soberano. O Brasil ainda não era independente. Com a Independência, tiveram que 

se firmar novos acordos com a nação Independente. Então fez-se o Tratado em Carta de Lei de 

23 de novembro de 1826, que estabelecia o fim do tráfico de escravos a partir de 1830, cujo 

atraso legislativo resultou na Lei Feijó, de 1831, que não conseguiu acabar, de fato, com o tráfico 



 

51 
 
 

de escravos, e ficou conhecida como “Lei para inglês ver” (MAMIGONIAN. 2017: 11, 19, 32-

33, 37-38). 

A despeito da promoção da Abolição e do combate ao tráfico escravo em outras partes do 

mundo, a Inglaterra e suas colônias só efetivaram a Abolição total da escravatura em 23 de 

agosto de 1833, com a promulgação do “Ato de abolição da escravidão”. Até então a Grã-

Bretanha se limitava a não traficar escravos, seguindo os ditames previstos no “Ato para a 

Abolição do Comércio de Escravos”, aprovado pelo parlamento inglês em 25 de março de 1807. 

Inclusive é como porta-voz do interesse comercial britânico que se pode entender a 

posição da Maçonaria ao se colocar contra a escravidão no Brasil, tendo em seu corpo ilustres 

abolicionistas, como Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco – chegando ao limite de 

admitir um negro, ex-escravo, abolicionista e republicano: Luiz Gama (AZEVEDO. 1997: 180-

182; SILVA, SILVA. 2010: 320; MAMIGONIAN. 2017: 252, 279). 

Contudo, a Inglaterra, que fôra uma potência colonial e escravagista não aderiu à causa 

abolicionista por puro e simples apreço à igualdade entre os homens: 

"Durante muito tempo, a Inglaterra beneficiou-se do escravismo. Com a 
Revolução Industrial, veio a necessidade de novos mercados consumidores. 
Assim, a Inglaterra não só proibiu o tráfico para suas colônias, como também 
pressionou os outros países a fazerem o mesmo. (SILVA, SILVA. 2010: 322). 

É válido lembrar que poucos anos antes, em finais do século XVIII, a Inglaterra lutava 

contra as forças revolucionárias estadunidenses e francesas, e contra os ideais de Igualdade entre 

os homens, primando pelo apreço à hierarquia e à aristocracia. O fato que determinou a mudança 

de paradigma no humanismo britânico e em sua conseqüente política internacional foi a 

Revolução Americana (eclodida no ano de 1775, e finda no ano de 1783): A Independência das 

Treze Colônias Norte-Americana do domínio inglês, declarada em 4 de Julho de 1776, que 

eventualmente resultaria na formação dos Estados Unidos da América. 

Durante o colonialismo britânico sobre a região que viria a formar os EUA, houve larga 

exploração da mão-de-obra escrava de origem africana para o trabalho nas lavouras, 

notadamente a de algodão, que forneceu o capital acumulado para a formação da indústria têxtil 

inglesa, e que permitiu ao país insular a dianteira na Revolução Industrial (MOTA; BRAICK. 

1997: 186-187). Contudo, após a Revolução Americana, tendo perdido toda a remessa de 

matéria-prima industrializável das colônias para a metrópole, e percebendo a futura incapacidade 

de reproduzir um sistema de exploração capaz de competir com o sistema estadunidense que se 

desfraldaria nas décadas vindouras, com base na exploração da indústria têxtil, utilizando o que 

já havia construído nas colônias orientais, como a Índia, bem como nas colônias africanas, a 
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Inglaterra optou por promover a abolição do tráfico de escravos, e da escravidão como um todo, 

para garantir que nenhuma outra nação, e principalmente aquela que nascia da Revolução 

Americana, conseguisse acumular capital com base na mão-de-obra escrava, e com isso 

promovesse uma indústria que ameaçasse a primazia econômica internacional britânica. Neste 

sentido se pronunciou José Sarney (2012): 

"Na Inglaterra, o problema estava relacionado com a situação americana. Até 
a independência americana, o tráfico de escravos a fortalecia. A primeira 
moção para proscrever a escravidão na Casa dos Comuns é de 1776. Nessa 
época, num dos esboços da Declaração de Independência, o Rei George III era 
acusado de participar do tráfico. Apesar da pressão que a Inglaterra faz no 
começo do século XIX contra o tráfico – que a esta altura a enfraquecia – a 
abolição nas colônias inglesas só se dá em 1833 (SARNEY. 2012: 8). 

Ainda na seara da Grã-Bretanha e suas colônias, na América, é pertinente ressaltar a 

observação do ex-presidente quanto ao destino da mais importante colônia Britânica no 

continente: 

Nos Estados Unidos, o compromisso para se fazer a sua grande Constituição 
passa pelo silêncio sobre a questão do negro. Esse adiamento foi pago, mais 
tarde, com a tragédia da guerra civil (SARNEY. 2012: 8). 

Os Estados Unidos, que inicialmente promoveriam a Revolução, embalados pelos ideais 

iluministas (tal qual a França faria 13 anos depois), restringiram sua filiação ao liberalismo e ao 

igualitarismo, ao dar mais importância à economia do que à liberdade e à igualdade de milhares 

de escravos cativos em seu território. 

 

2.1.1.1. Guerra Civil Americana 

 

Conquanto, inicialmente, os constituintes estadunidenses idealizassem uma revolução 

iluminista que se oporia ao sistema aristocrático britânico, sua economia seria dependente da 

exploração da mão-de-obra escrava “legada” da Inglaterra. Portanto, os latifundiários e os 

industriais fizeram lobby para que se mantivesse a escravidão nos EUA, fundamentando que tal 

medida seria necessária para a estabilidade e para o crescimento da nação nascitura (MOTA; 

BRAICK. 1997: 297-301). 

Algumas iniciativas locais de promoção da abolição logo após a vitória na Guerra de 

Independência contra a Grã-Bretanha foram vistas entre as repúblicas (hoje estados membros dos 

Estados Unidos da América) da região setentrional das 13 colônias. Capitaneadas por Vermont 

em 1777, Pensilvânia 1780, Connecticut e Rhode Island em 1784, Nova York em 1799, e Nova 
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Jérsei em 1804, alguns estados do Norte começaram a abolição através de modelos graduais de 

emancipação, notadamente os de fim de tráfico (declarando livres os escravos que ingressassem 

em seu território), bem como através da liberdade de ventres. Contudo, muitos destes Estados só 

foram acabar de vez com a escravidão em meados do século XIX, quase próximos da Lei de 

Abolição dos EUA de 1863 (ZINN. 1999: 66-68, 140). 

A constituição estadunidense se quedou silente quanto ao fim da escravidão. Assim, os 

founding fathers (pais fundadores) da pátria estadunidense estabeleceram uma relação, no 

mínimo, ambígua na mente dos cidadãos norte-americanos: ao mesmo tempo em que 

fundamentavam a independência da Inglaterra tendo por base a autonomia pessoal, a liberdade, e 

a igualdade entre cidadãos (ao rechaçar o sistema nobiliárquico), fundamentavam a manutenção 

da escravidão, tendo por base a criação de teorias supremacistas, nas quais os brancos seriam 

superiores às demais raças, teoria conhecida como a Doutrina do Destino Manifesto (ZINN. 

1999: 114). 

Em se falando de racismo estadunidense, é válido ressaltar que muitas décadas antes da 

formação da „Sociedade Thule‟ (sociedade supremacista germânica, que foi o embrião das 

teorias nazistas na Alemanha no século XX), os EUA já tinham o Ku Klux Klan, espalhado em 

diversos estados do sul. O livro guia deste grupo, „O Klorão‟ („Kloran‟, referência ao Corão – 

Koran – livro sagrado dos muçulmanos), previa a superioridade da raça branca sobre as demais, 

notadamente sobre a raça negra, que seria a mais inferior, “servindo” apenas para o trabalho 

escravo. Contudo, o Ku Klux Klan só foi fundado, em 24 de dezembro de 1865, após a Guerra 

Civil Americana (também conhecida como „Guerra da Secessão‟), que se estendeu de 1861 a 

1865 (ZINN. 1999: 140-149). Nesta guerra, os estados do sul, favoráveis à manutenção da 

escravidão em toda a União ou, pelo menos, nos estados que optassem pela sua continuidade, 

secederam da União (que formava os Estados Unidos) e formaram a Confederação, e por isso 

eram chamados de Estados Confederados (MOTA; BRAICK. 1997: 335-336). 

Durante a guerra, no ano de 1863, o presidente eleito antes da tentativa de separação dos 

estados sulistas, Abraham Licoln, promulgou uma lei Abolindo a escravidão nos EUA, incluindo 

o sul. Como os confederados se encontravam em rebelião contra o governo central, no Distrito 

de Washington, localizado no Norte. Inicialmente a lei só produziu efeitos na fração norte do 

país. A expansão dos efeitos para todo o território dos Estados Unidos só se deu após a vitória 

conseguida pelo norte, em 1865, que reanexou os estados confederados, secessionistas e em 
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rebelião, do sul do país10 (MOTA; BRAICK. 1997: 335-336). Em 18 de dezembro de 1865 foi 

promulgada a XIII Emenda à Constituição dos Estados Unidos, dando caráter constitucional à 

Abolição da Escravidão (ZINN. 1999: 140). 

 

2.1.2. França 

 

A França, através de seu primeiro texto constitucional republicano a Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen (Declaração dos direitos do homem e do cidadão) de 1789, que 

previa liberdade e igualdade de direitos entre todos os homens (apesar de não incluir as 

mulheres) independente de condição social, hierarquia nobiliárquica, e, por extensão, de raça, 

garantiu a efetivação da abolição da escravatura para a metrópole e suas colônias em 3 de 

fevereiro de 1794, na Convenção Nacional. Contudo, em 20 de maio de 1802 a escravidão 

retornou para a França, África Francesa e América Francesa. Para consolidar seu poder, 

Napoleão Bonaparte necessitou do apoio dos escravistas franceses e coloniais, que eram opostos 

aos ideais libertários da Revolução, e então instaurou políticas segregacionistas na França – 

lançando os moldes que seriam seguidos pelas Leis de Jim Crow estadunidenses; pelo Nazismo 

alemão; e pelo Apartheid sul-africano. Também restaurou a escravidão na França Continental, 

nas Antilhas Francesas (nomeadamente: Guadalupe, Martinica, São Martim Francês e Guiana 

Francesa), e no continente africano de colonização francesa, que só conseguiram aboli-la 

novamente em 27 de abril de 1848, com o advento da Segunda República Francesa, após a queda 

da Monarquia Restaurada dos Bourbon-Orleães – que por sua vez seguiu à queda do Primeiro 

Império Francês de Napoleão Bonaparte (REISS. 2012: 365). 

 

2.1.2.1. Revolução Haitiana 

 

O Haiti seguiu um destino diferente da metrópole e das demais colônias francesas. As 

revoltas de escravos pela liberdade eram constantes na ilha, mesmo antes da Revolução eclodir 

no território francês europeu. Contudo, em seguida a chegada das notícias da Revolução 

Francesa na ilha (o que demorou dois anos e só foi noticiado em 1791) surgiu uma série de 

revoltas exigindo a extensão dos ideais e dos direitos de “liberdade, igualdade e fraternidade”, 

formando o gérmen da Revolução Haitiana. Em 4 de abril de 1792, a Assembléia Legislativa 

                                                           
10 Por esta razão, até os dias de hoje alguns membros do Ku Klux Klan, ainda se autodenominam “rebeldes”, por 
não aceitam a “tirânica” imposição da abolição da escravatura decretada pelo governo central. 
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Francesa garantiu aos cidadãos livres haitianos, independentemente da cor, igualdade de direitos 

civis e políticos aos cidadãos franceses. Em 1793, temendo um alastramento de direitos aos 

negros por todo continente americano, Espanha e Inglaterra (já alarmadas com Proclamação da 

República na França, em setembro de 1792), unem forças para tomar o controle da Ilha e 

restaurar a hierarquia racial. Em resposta a esta ofensiva, em 21 de junho de 1793, François 

Thomas Galbaud-Dufort, governador de Saint-Domingue (atual Haiti, nome, à época, da parte 

francesa da Ilha de São Domingos – nome em português –; que também tinha a parte espanhola: 

chamada Santo Domingo, atual República Dominicana), garante liberdade a todos os escravos 

que se unirem ao Exército Revolucionário Francês. Após rápida subjugação das pequenas forças 

inglesas e espanholas, muitos negros livres e ex-escravos acabaram indo lutar nas frentes de 

batalha da Europa, nas guerras Revolucionárias contra as 1ª a 6ª Coligações, como o General  

Thomas-Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie (pai de Alexandre Dumas “Pai” e a avô de 

Alexandre Dumas “Filho”). Enfim, em 29 de agosto de 1793, Léger-Felicité Sonthonax, enviado 

especial da França para negociar as revoltas em São Domingos, proclamou o fim da escravatura 

nas possessões francesas da ilha (REISS. 2012: 365). 

Em 1802, Napoleão manda forças militares para o Haiti, a fim de restituir a unidade 

francesa, prometendo que não haveria restauração da escravidão. Contudo, o revolucionário 

haitiano François-Dominique Toussaint Louverture, porta-voz da Revolução Francesa entre os 

Negros de São Domingos, e, então, autoproclamado Governador Vitalício de Saint-Domingue, 

desde 1801, percebeu que a unificação alardeada por Napoleão Bonaparte resultou na 

restauração da escravidão em todas as demais antilhas caribenhas francesas, e portanto resistiu a 

este projeto. Em contrapartida, Bonaparte enviou a Esquadra de Guerra Francesa – a maior já 

reunida pelo país até então, que promoveu guerra conta o Haiti até 1804, quando enfim 

reconheceu a independência do país, à custa de onerosa indenização aos cofres haitianos. A 

guerra, bem como a indenização devida pelo Haiti aos cofres franceses em troca da paz, 

deixaram o país destruído. Tamanha devastação continua a produzir efeitos perniciosos para a 

estruturação do pequeno país insular até os dias de hoje (REISS. 2012: 256, 359-360). 

 

2.1.3. Espanha 

 

A Espanha só libertou os escravos de Porto Rico e Cuba em 1873 e 1880, 

respectivamente, estas duas ilhas ainda eram suas colônias, e foram os últimos territórios do 

continente americano a ter a abolição decretada antes do Brasil. Contudo, muitas de suas ex-
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colônias americanas já haviam promovido a abolição da escravidão ainda na primeira metade do 

século XIX. Na América Espanhola, em geral as leis abolicionistas eram aprovadas conforme as 

colônias fossem conseguindo a liberdade de suas metrópoles. Como foram muitas as colônias 

espanholas na América analisaremos mais amiúde o processo de três delas cujos impactos foram 

mais sentidos no Brasil, quais sejam Uruguai, Chile, e o conjunto de Cuba e Porto Rico. 

As independências foram das metrópoles (no plural), pois diferentemente de outros países 

de língua espanhola da América, o Uruguai não era uma colônia da Espanha, quando de sua 

independência. Era, sim, uma província do Império do Brasil. Originalmente o Uruguai 

constituía uma das províncias espanholas na bacia do Rio Prata. Contudo, como não era 

interessante para Portugal que a Espanha controlasse os dois lados das margens deste rio, em 

1811 tropas portuguesas invadiram e controlaram a, então chamada, Província Cisplatina, situada 

à margem oriental do Prata. Com a Independência do Brasil em relação a Portugal, a Banda 

Oriental foi anexada ao Império do Brasil, tendo, inclusive assento no congresso imperial. 

Contudo, menos de três anos após a Independência do Brasil, foi a vez do Uruguai declarar a sua 

Independência, em 25 de agosto de 1825 – que contudo só foi reconhecida após a Guerra de 

Independência do Uruguai que terminou em 1828. Menos de um mês após a sua declaração de 

independência, o Uruguai decretou a liberdade de ventres em conjunto com a proibição do 

tráfico internacional de escravos através da Lei de 7 de setembro de 1825. A abolição total da 

escravidão foi declarada em pela Lei n. 242 de 12 de dezembro de 1842. Contudo ainda havia no 

Uruguai a prática do Patronato (guarda das crianças negras, filhas das ex-escravas, por seus ex-

senhores), que só foi proibida pela Lei n. 316 de 2 de maio de 1853, e no mesmo ano, para 

acabar com qualquer resquício da escravidão em seu território em 23 de julho foi promulgada a 

Lei n. 343 que equiparava o tráfico de escravos à pirataria. Por ter sido território brasileiro, foi 

bastante sensível para os legisladores nacionais o movimento de abolição realizado pelo Uruguai. 

Contudo, mais sensível ainda, e que se fez ecoar em toda a América Espanhola foi o 

movimento do Chile. Primeiro país da América Latina a adotar uma lei de abolição Gradual. Esta 

lei de índole abolicionista foi a medida de libertar os recém-nascidos, que se deu através da Ley 

de Libertad de Vientres, de 11 de outubro de 1811, que também teve o condão de proibir o 

tráfico de escravos para o país. O fim da escravidão veio na próxima década com a Ley de 

Abolición de la esclavitud absoluta, de 24 de julho de 1823. Que foi reafirmado no art. 8º da 

constituição chilena do mesmo ano, tendo sido, dessarte, o primeiro país da América Latina a 

declarar a Abolição da Escravidão. 
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Os demais países da América Espanhola, na América do Sul inclusive o Uruguai, a 

exemplo do Chile declararam leis de proibição de tráfico, de liberdade de ventres, bem como 

outras medidas de libertação gradual. A Venezuela garantiu o fim do tráfico, e proibiu qualquer 

forma de preconceito formal contra os “pardos” (afrodescendentes), nos artigos 202 e 203, 

respectivamente de sua Constiuición Federal, de 21 de dezembro de 1811. A prática da liberdade 

de ventre foi adotada em pela Argentina em 1813, Peru e Venezuela em 1821, Colômbia em 

1824 e Ecuador em 1825. E a abolição total nesses países se deu, pela ordem, no Paraguai em 

1842, Colômbia e Ecuador em 1851, Argentina em 1853, Venezuela em 1854, e o Peru em 1855. 

 

2.1.3.1. Insurreição Cubana 

 

As duas colônias da Espanha, ainda sujeitas à legislação metropolitana quando da 

abolição da escravidão, Porto Rico e Cuba, começaram seu processo abolicionista através de 

uma lei de abolição parcial da escravidão, que foi declarada em resposta à Insurreição Cubana de 

1868 – que futuramente em conjunto com outras revoltas da ilha resultaram na chamada Guerra 

dos Dez Anos (SCHMIDT-NOWARA. 2011: 21). 

Dessarte, em 4 de julho de 1870 foi promulgada a Ley Moret, assim chamada em razão 

do nome do Ministro de Ultramar espanhol: Segismundo Moret y Prendergast. Em seu primeiro 

artigo a lei prevê a liberdade de todos os filhos de escravos nascidos desde a publicação da lei. O 

art. 2º determina que todos os escravos nascidos entre 17 de setembro de 1868 e a publicação da 

lei devem ser comprados pelo Estado, sendo indenizados os senhores no valor de 125 pesetas, 

por cada um. O art. 3º declara livre todos os escravos que tenham lutado sob a bandeira 

espanhola, ou aqueles que tenham servido militarmente a Cuba, mesmo que na recente 

insurreição contra a Espanha, aos quais o Estado pagaria ao ex-senhor o respectivo valor. Ainda 

no contexto da insurreição cubana eram garantidas as liberdades daqueles que tinham sido 

declarados livres pelo Governador da ilha. Em ambos os casos a liberdade só valeria caso o 

libertando não estivesse mais insurrecto contra a Espanha. O art. 4º declara livres todos os 

escravos com sessenta anos completos ou mais, sem indenização do valor aos ex-senhores. O art. 

5º declara livres todos os escravos do Estado, bem como aqueles emancipados que estivessem 

sob a proteção do Estado. Os artigos seguintes da Lei Moret tratam do Patronato das crianças 

livres filhas das escravas, que deveriam ficar sob a guarda dos senhores de sua mãe até 

completados 18 anos, onde passariam a receber meio salário de um homem livre – a depender do 

ofício que realizavam – devendo esta metade ir para o senhor, para pagar sua plena liberdade. 
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Quando o liberto completasse 22 anos cessaria o patronato e poderia gozar de todos os direitos 

civis. O liberto que se casasse também teria cessado o patronato sobre si, a liberta após os 14 

anos, e o liberto após os 18 anos. 

O fim da escravidão, contudo, veio separadamente para Porto Rico e Cuba. O primeiro 

teve a abolição decretada durante a breve Primeira República Espanhola, através da Ley de la 

abolición de la esclavitud en Puerto Rico, de 22 de março de 1873. Contudo a lei obrigava os 

libertos a celebrar contratos de serviços com seus ex-senhores pelo período mínimo de 3 anos, 

art. 2º. E, em seu art. 8º, só garantia o pleno gozo dos direitos políticos aos libertos, após 

decorridos 5 anos da publicação da lei no diário oficial espanhol (La Gaceta de Madrid). Fora 

estes artigos, e o primeiro que decreta abolida da escravidão, todos os outros tratam do direito a 

indenização, pelos senhores de escravos e de onde se tirariam os fundos para os pagamentos.  

Após a Restauração da Monarquia Bourbon na Espanha, se procurou adiar a abolição em 

Cuba ao máximo, como castigo a todas as revoltas que a ilha causava (SCHMIDT-NOWARA. 

2011: 28). A escravidão só foi finalmente abolida no Decreto de 13 de fevereiro de 1880 de Don 

Afonso XII. A lei determinava em seu artigo primeiro que cessa a escravidão em Cuba. Contudo, 

manteve o Patronato, que pela estipulação da Lei Moret, poderia manter a servidão na ilha até o 

ano de 1892. Todos os outros 17 artigos da lei regulamentavam o regime jurídico do Patronato. É 

digno de nota, que embora a servidão formal em Cuba se estendesse até 1892, a Revolta da 

Chibata, liderada por João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, bem como a resistência 

cultural da capoeira no Recôncavo Baiano, liderada por Manoel Henrique Pereira, o Besouro 

Mangangá, denunciavam a servidão de fato dos negros no Brasil, em pleno século XX. 

Estas leis tiveram impacto no processo abolicionista brasileiro, pois um ano antes da Lei 

Rio Branco a Lei Moret já englobava seu principal escopo, bem como o da Lei Saraiva-Cotegipe, 

15 anos antes. E mesmo a abolição em Cuba, que pode ser considerada tardia, se comparada com 

Porto Rico, se deu cinco anos antes da segunda lei de 28 de setembro. O que gerava ainda mais 

pressão sobre os legisladores abolicionistas no Brasil. 

 

2.2. Cenário Luso-Brasileiro 

 

O Brasil foi o último país da América, e um dos últimos países ocidentais, a proclamar 

totalmente a emancipação do elemento servil. Em contrapartida, Portugal, que dividia uma 

mesma assembléia constituinte com o Brasil no ano de 1821 (um antes da Independência), foi 

um dos primeiros países a proibir a escravidão moderna em seu território europeu. Porém não 
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aplicou esta medida às colônias, proibindo apenas a escravidão nos países asiáticos, onde o 

costume da escravidão já havia caído antes da chegada portuguesa, e foi reintroduzido pelos 

portugueses. Portugal promoveu a escravidão de japoneses e chineses, porém esta cessou ainda 

no século XVII. Ainda na Ásia, na Índia, cujos primeiros europeus que se instalaram para 

exploração da terra, foram os portugueses, o sistema de castas hierarquizadas fornecia a mão de 

obra semiescrava, sem a necessidade de desmantelar a estrutura organizacional indiana, num 

primeiro momento. 

 

2.2.1. Portugal 

 

Portugal aboliu a escravidão através do Alvará (com força de Lei) de nº 19 de setembro 

de 1761, e com isso foi um dos primeiros países ocidentais a abolir a escravidão. Porém, o fez 

apenas em seu território europeu, na Metrópole, suas antigas colônias, e posteriormente suas 

terras metropolitanas ultramarinas (Brasil e Algarves) mantiveram a escravidão até pelo menos a 

segunda metade do século XIX. Este processo de abolição metropolitana se deu no contexto das 

reformas iluministas promovidas pelo Marquês de Pombal (dentre as quais se encontram a 

expulsão dos jesuítas). A Abolição em todo o Império Português se deu apenas através do 

Decreto de 25 de fevereiro de 1869, que, contudo, previa expressamente que os ex-escravos 

ainda prestassem serviços a seus ex-senhores até 29 de abril de 1878; seguindo a data final 

estabelecida pelo Decreto de 29 de abril de 1858, que declarava de condição livre os escravos em 

todo o território português quando completados 20 anos do mesmo decreto; que por sua vez 

regulamentava a Lei de 24 de julho de 1856, lei de liberdade de ventres lusa. Assim, a Abolição 

da Escravidão em Portugal se deu apenas 10 anos antes da Abolição da Escravatura no Brasil. 

Portugal foi um o primeiro Estado-Nação moderno, e com o domínio da tecnologia de 

navegação mais avançada da Europa lançou-se ao “descobrimento” de outras terras que 

pudessem comerciar ou explorar. Os portugueses foram os primeiros europeus ocidentais a 

chegar ao Japão, passando pelo sul da África e pela Índia, isso, contudo só ocorreu em meados 

do século XVI, após o “Descobrimento” do Brasil. Um século antes, devido a uma série de 

disputas entre os reinos ibéricos, notadamente Castela e Portugal, foi assinado o Tratado das 

Alcáçovas-Toledo em 1479, no qual dentre outras questões sucessórias e possessórias, delimita 

como possessões de Portugal todos os territórios atlânticos, exclusive as Ilhas Canárias (de 
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possessão espanhola).11 Diante da “descoberta” espanhola da América em 3 de agosto de 1492, 

os limites geopolíticos se expandiram, assim, Portugal e Espanha voltam a mesa de debates, e 

costuram o Trado de Tordesilhas dando posse à Portugal de todas as terras a 370 léguas ao 

ocidente do Cabo Verde (MOREIRA. 1978: 11). Assim, Portugal iniciou o período de 

exploração escravagista conhecido como o Ciclo da Guiné, que foi desenvolvido ao longo do 

século XVI (SÁ JÚNIOR. 2016: 85). 

Na virada do século XV para o século XVI, Portugal era a maior potência militar e 

econômica do mundo. Por isto foi alvo de diversos ataques, tanto dos oprimidos, quanto dos 

opressores. Os povos oprimidos – africanos, indígenas (americanos) e asiáticos (indianos, 

javaneses, timorenses, chineses e japoneses) – ofereceram resistência; assim como, aqueles 

desejosos de ocupar o posto do Império Português – notadamente sua contraparte ibérica: a 

Espanha, e mais enfaticamente as demais potências marítimas européias não incluídas no 

Tratado de Tordesilhas: Holanda, França, e Grã-Bretanha – atacaram conjuntamente o domínio 

português sobre o mundo, porém cada qual com suas agendas e estratégias independentes. 

A queda da hegemonia bélica lusa se deu por um duplo azar. Por um lado a União Ibérica 

(1580-1640) transformou Portugal em “colônia” da Espanha, por sessenta anos (MOTA; 

BRAICK. 1997: 220). E em tal posição Portugal sofreu (se não todos, pelo menos) parte dos 

efeitos de ser explorado por uma metrópole, o que por si só já seria o suficiente para desbaratar 

sua armada. Mas, os lusos ainda tiveram que enfrentar uma série de inimigos poderosos ao longo 

dos séculos XVI e XVII. A Holanda estava em processo de independência da Espanha, que era 

sua metrópole. Quando Portugal se uniu à sua contraparte ibérica, se tornou automaticamente 

alvo dos holandeses, que, dentre outras metas, também tinham interesse em expandir seus 

domínios coloniais na América e na África (FONSECA. 2014: 10). Para tanto, saquearam e 

capturam as mais ricas capitanias portuguesas no continente americano: Bahia e Pernambuco 

(FONSECA. 2014: 220-221). As disputas entre Portugal e Holanda continuaram até depois da 

separação com a Espanha (episódio conhecido como a „Restauração da Independência de 

Portugal‟, em 1º de dezembro de 1640) (FONSECA. 2014: 223), e os portugueses acabaram 

cedendo aos holandeses territórios conquistados na Ásia, para não arriscarem a integridade 

massiva de seus domínios na América. Finda a União Ibérica, a Guerra da Restauração entre as 

duas nações hispânicas tomaria ainda mais 28 anos para ser concluída. E, embora Portugal tenha 

                                                           
11 Diante do domínio da África (conhecida pelos europeus) por Portugal, o Reino de Castela preferiu se lançar ao 
ocidente, para, de acordo com a teoria de Cristóvão Colombo, encontrar uma nova rota marítima para as índias, 
diferente da realizada por Marco Polo. Assim a Espanha se tornou o primeiro país colonial europeu a chegar à 
América (MOREIRA. 1978: 11). 
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saído vencedor sobre a Espanha, o desgaste foi muito grande, notadamente em razão dos outros 

conflitos nos quais se encontrava. 

Ao mesmo tempo em que Portugal travava embate contra Holanda e Espanha, suas 

colônias provaram ser adversários muito resistentes em ambos os lados do Atlântico. De um 

lado, os Reinos do Kongo, do Ndongo e da Matamba se revoltaram, depois de perceberem que 

não haveria respeito à soberania das nações africanas por parte dos portugueses. A principal 

opositora de Portugal foi a Rainha Ginga (Ngola Nzinga a Mbandi Cakombe)12 de Ndongo e 

Matamba. Do outro lado do Atlântico havia a Confederação dos Cariris, nativos da terra 

revoltosos contra a invasão européia, chefiada pelo Cacique Canindé; e também havia o Reino de 

Palmares – fundado pela Rainha Aqualtune, e em guerra com Portugal desde o reinado de Ganga 

Zumba, tendo por último soberano Zumbi dos Palmares – formado por africanos do Reino do 

Kongo (que incluía a parte norte da Angola de hoje) que se provaram bem adaptáveis ao terreno 

do Brasil, e que se revoltaram contra a escravidão aplicada pelos portugueses. Todos estes 

fatores foram responsáveis pelo exaurimento militar de Portugal nos séculos XVII e XVIII 

(FONSECA. 2014). 

No início do século XIX, diante da falência de sua armada, e do perigo concreto que 

Napoleão Bonaparte representava, Portugal se viu compelido a seguir os ditames da Inglaterra, 

que consistiam dentre outras coisas em promover sua agenda anti-tráfico e abolicionista. E assim 

a família real portuguesa fugiu de Lisboa, vindo se instalar no Rio de Janeiro, que, sendo 

essencialmente uma cidade afro-latino-americana, majoritariamente composta por elementos 

negros em sua formação, sobre a qual não se aplicou a Abolição que imperava na metrópole, se 

tornou do dia para a noite a capital de um dos maiores impérios coloniais do mundo.  

 

2.2.1.1. Nativos americanos 

 

Contumazmente, a tradição historiográfica brasileira, prima por ressaltar a benesse sobre 

os ameríndios, no fato dos portugueses desistirem de promover a escravidão contra eles, fosse 

qual fosse a causa alardeada, desde a posse de uma alma (em oposição aos negros que não teriam 

alma), à inaptidão ao trabalho laborioso, que a acumulação de capital primitivo necessita. Neste 

sentido José Sarney, ex-presidente do Brasil, não destoa do senso comum tradicional: 

                                                           
12 O Reino (Unido) de Ndongo e Matamba passou a ser conhecido pelo título de sua soberana: Angola. A palavra 
original „ngola‟ quer dizer „rei‟ em quimbundo, e era o título da rainha: Angola Ginga (Ngola Nzinga).  
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Descoberto o Brasil, o primeiro pensamento foi o da escravidão do indígena. O 
Padre Manuel da Nóbrega começou o combate contra essa desgraça, combate de 
que foi campeão o Padre Antônio Vieira (…). Pelo combate dos jesuítas, pela 
inaptidão dos índios para os grandes esforços de nossa primeira indústria, logo 
vieram os negros. (SARNEY. 2012: 6) 

 

Através da Instituição de 6 de Junho de 1755, que, dentre outras coisas, previa a 

emancipação dos Índios do Maranhão e do Pará, regulamentada pelo Directório para as 

Povoações dos Índios do Pará e Maranhão de 3 de maio de 1757 (conhecido como Diretório dos 

Índios), por sua vez aprovado por Alvará de 17 de agosto de 1758; e posteriormente a 

emancipação de todos os índios nos Domínios Portugueses das Américas, prevista no Alvará de 

8 de Maio de 1758, que se deu antes da total regulamentação da libertação parcial. As leis foram 

promulgadas sob o regime do Marquês de Pombal, de ideal iluminista, extinguindo oficialmente 

a escravidão indígena no Brasil. Contudo, quando os portugueses foram impossibilitados de 

explorar a mão-de-obra indígena logo surgiu o imperativo do massacre do povo indesejado, isto 

é, o Genocídio Indígena (em processo semelhante ao que ocorrerá com os negros no século XX, 

como se verá neste trabalho mais adiante). Sob o pretexto de Defesa da Fé Católica e promoção 

de Guerra Total contra os infiéis, os portugueses atacaram a devastaram diversas nações 

indígenas, com as mais diversas táticas, desde a disseminação de doenças, ao morticínio a ferro e 

fogo (MAMIGONIAN. 2017: 39-41). 

Entretanto, apesar da proibição legal da escravização de índios das Américas 

Portuguesas, as próprias Cartas Régias que previam a conversão indígena ao catolicismo, através 

da guerra total, permitiam, também, a exploração dos trabalhos forçados daqueles indígenas que 

fossem capturados. A exploração de trabalho forçado indígena só cessou formalmente durante a 

Regência Trina Provisória, que promulgou a Lei de 27 de Outubro de 1831, que revoga as Cartas 

Régias que mandavam fazer guerra e pôr em servidão os índios que não aceitassem a civilização 

e sua “conseqüente” conversão ao cristianismo (MAMIGONIAN. 2017: 39-41). 

Dessarte, é possível visualizar que todo o racismo que era apontado dentro do modelo 

estadunidense, pautado pela Doutrina do Destino Manifesto (que resultou no massacre dos povos 

nativos nos EUA), era hipocritamente negligenciado pelos legisladores luso-brasileiros, quando 

se tratava do massacre, promovido por Portugal e mantido pelo Brasil, nas Guerras Totais (i.e., 

guerras de aniquilação) contra os indígenas americanos, situados no Brasil (América 

Portuguesa).  

A título de nota, é cabível ressaltar que além do genocídio material, promovido através do 

massacre físico dos corpos, se deu também o etnocídio, através das mesmas teorias de 
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embranquecimento, que visavam a miscigenação de nativos com eurodescendentes, e a 

promoção de seu apagamento cultural, assimilando-os à branquitude.  

 

2.2.1.2. Africanos 

 

Como visto, a escravidão que os portugueses, bem como outras potências coloniais, 

promoveram por maior tempo, foi a exploração escravocrata de mão-de-obra africana. Esta 

exploração podia se dar na África, mas em muitos casos os escravos eram forçosamente 

migrados para a América, para exercer o trabalho pesado, considerado indigno para os europeus, 

e aos quais os poucos indígenas sobreviventes dos constantes massacres, conseguiram resistir. 

Erroneamente costumam chamar as organizações sociais africanas e indígenas americanas de 

tribos e/ou aldeias. Neste trabalho se opta por utilizar as terminologias „nação‟ ou „reino‟, 

conforme a explanação de Alberto da Costa e Silva: 

Na África sempre houve nações: povos unidos pelo sentimento de origem, pela 
língua, pela história, pelas crenças, pelo desejo de viver em comum e por igual 
vontade de destino (…) o preconceito teima, entretanto, em chamar tribos às 
nações africanas, sem ter em conta a realidade de que não são tribos grupos 
humanos de mais de sessenta milhões de pessoas, como os hauçás, superiores 
ou semelhantes em números às populações da Bélgica, do Chile, da Suécia, 
quando não da Argentina e da Espanha. (COSTA E SILVA. 2003: 119) 

A história do Brasil é a história de negros africanos escravizados no Brasil. E esta foi, 

também, a sina das nações e reinos africanos. Quando os portugueses começaram a negociar com 

os reinos africanos, num primeiro momento, houve o envio de embaixadas (não só de Portugal, 

como também de outras nações européias), para estabelecer o comércio (FONSECA. 2014: 10). 

Inicialmente na África a escravidão não tinha caráter financeiro. Foi a falta de bens 

industrializados para competir na troca de valores com os bens europeus que fez com que as 

classes dominantes do continente africano entregassem originariamente os escravos como 

mercadoria. Isto é, quando um europeu entregava uma arma de fogo, por exemplo, como uma 

mercadoria para troca, como na África não se dominava a tecnologia para fazê-la seu preço era 

muito elevado, em virtude da lei da oferta e da demanda. A quantidade de matéria-prima – 

marfim, por exemplo – que deveria ser entregue para pagar a arma de fogo adquirida seria 

brutalmente desproporcional ao bem recebido. Assim, criou-se o costume de entregar algum 

escravo em pagamento por um bem industrializado, que era um item muito caro no mercado 

europeu, diante dos preços pagos pelos reinos muçulmanos, da região do Levante por escravos 
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europeus. O grande problema é que o item mais vendido na África, em troca de escravos, eram 

exatamente as armas de fogo. Esta lógica, da produção industrial européia, de então, seguia um 

“círculo virtuoso” para o genocídio, a colonização e a circulação de bens.  

O seguinte exemplo foi bastante comum no ciclo colonial escravocrata de que ligava 

África e América: as armas de fogo compradas pelas nações africanas lhes davam vantagens em 

disputas com os reinos vizinhos. Quando estas nações venciam a guerra, era natural que se 

fizessem os sobreviventes de escravos, para que não tivesse que exterminá-los. Estes escravos 

eram vendidos para os europeus, em troca de bens produzidos: as armas de fogo. E quando eram 

deslocados, majoritariamente para a América, estes escravos tinham o trabalho de servir como 

peça na roda industrial, coletando insumos, como os metais das minas gerais, para a fabricação 

na Europa de bens industrializados, como armas de fogos, que eram vendidas pelos europeus 

para os africanos, fechando, assim, o ciclo cada vez mais crescente, já que era cada vez mais 

crescente o número de pessoas escravizadas a cada expansão territorial ou incursão escravagista 

na África. E isto facilitou futuramente a colonização da continente africano pelos europeus, pois 

muitas nações já tinham sido fragmentadas através de guerra intracontinental, e foram presas 

fáceis para a expansão européia. 

À questão financeira também se deve unir o problema que ocorreu quando as nações 

européias, notadamente as ibéricas, resolveram opor a „Bula Dum Diversas‟ ao paganismo 

sudsaariano. Este édito papal permitia às nações católicas que reduzissem seus inimigos pagãos 

(notadamente os muçulmanos) à escravidão, até que se convertessem ao cristianismo. Com 

algumas reinterpretações textuais, e com a conivência da Igreja Católica, as nações européias 

desconsideraram a soberania das nações africanas (bem como nativas americanas) e reduziram 

sistematicamente todo o povo, se não a escravidão, pelo menos, a uma posição inferiorizada, 

frente aos europeus. Os inferiores não-escravos seriam os responsáveis pela captura de cada vez 

mais escravos para aplacar a fome insaciável do mercado europeu por carne negra. 

Os ciclos da exploração da escravidão luso-brasileira sobre a África foram os seguintes: 

primeiramente o Ciclo da Guiné, no século XVI, que importava escravos da Costa da Guiné: do 

sul de Cabo Verde até Gana. Após a chegada dos portugueses a Angola, começou o Ciclo de 

Angola (ou Ciclo Quimbundo), durante o século XVII, que se desgastou em virtude da oposição 

que sofreu pelos Reinos do Kongo, de Ndongo e Matamba. Então, seguiu o Ciclo da Costa da 

Mina (ou Ciclo Iorubá), durante a primeira metade dos anos 1700. E, por fim, na segunda metade 

do século XVIII até a primeira metade do século XIX, ocorreu o Ciclo da Baía de Benin, no 



 

65 
 
 

território que correspondia ao atual Golfo do Benim, que correspondem principalmente ao 

Benim e à Nigéria (SÁ JÚNIOR. 2016: 85). 

A escravidão portuguesa na África só foi finalmente abolida no ano de 1878, 10 anos 

antes do Brasil, através do Decreto de 25 de fevereiro de 1869, que dizia o seguinte: 

Tomando em Consideração o relatório dos ministros e secretarios d'estado das 
differentes repartições, tendo sido ouvido o conselho ultramarino, e usando da 
auctorisação concedida pelo artigo 15º § 1º do acto addicional á carta 
constitucional da monarchia; hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1º Fica abolido o estado de escravidão em todos os territórios da 
monarchia portugueza desde o dia da publicação do presente decreto. 

Art. 2º Todos os individuos dos dois sexos, sem excepção alguma, que no 
mencionado dia se acharem na condição de escravos, passarão á de libertos e 
gosarão de todos os direitos, e ficarão sujeitos a todos os deveres concedidos e 
impostos aos libertos pelo decreto de 14 de dezembro de 1854. 

Art. 3º Os serviços a que os mencionados libertos ficam obrigados, em 
conformidade com o referido decreto, pertencerão ás pessoas de quem elles no 
mesmo dia tiverem sido escravos. 

§ 1º O direito a estes serviços cessará no dia 29 de abril do anno de 1878, dia 
em que teria de acabar inteiramente o estado de escravidão, em virtude do 
decreto de 29 de abril de 1858. 

§ 2º No referido dia 29 de abril de 1878 cessará para todos os individuos que 
assim ficam libertos a obrigação que pelo presente decreto lhes é imposta. 

Art. 4º Fica revogada toda a legislação em contrario.  

Mas há de se observar que enquanto houve escravidão no Brasil, houve comércio de 

escravos da África para a América. Ainda que ilegalmente, escravos eram retirados de portos da  

Angola e outras colônias européias na África. Embora, nesta época, a principal fonte de 

fornecimento de escravos para o Brasil fossem as terras iorubas. Para fugir da repressão, 

traficantes como Francisco Félix de Souza – primeiro Chachá de Uidá e maior traficante de 

escravos da África Ocidental – passaram a explorar escravos na África Oriental, como em 

Moçambique e outros países (GURAN. 2000: 89). 
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2.2.2. Brasil 

 

Neste subitem serão analisadas as partes dispositivas das duas leis de proibição do tráfico 

internacional de escravos que antecedeu às leis abolicionistas, propriamente ditas, de forma 

breve. Quanto à distinção entre Lei de Proibição do Tráfico e Lei Abolicionista, é possível 

utilizar a definição de Gilmar Ribeiro Pereira e Guilherme Costa Garcia Tommaselli (2018): 

Se houve o fim do tráfico, por que não se aboliu a escravidão? O fim da 
escravidão é um processo mais complexo que a abolição do tráfico negreiro. O 
fim do tráfico reduz o fluxo ou acaba com a entrada de negros africanos no 
Brasil, no entanto, não tem o mesmo efeito sobre os que aqui já estavam nesta 
condição de escravizados. (PEREIRA, TOMMASELLI. 2018: 45) 

 

Tendo em vista o ideal do branqueamento no Brasil, há de se observar que a Lei Feijó 

(que proibia o tráfico de escravos para o Brasil) e a Lei Eusébio de Queiroz (que reitera a 

proibição e aumenta sua pena) não são propostas paradoxais entre o embranquecimento e o 

abolicionismo, pois havendo a “perda da carga” (i.e., a libertação dos escravos) em solo 

brasileiro, os senhores de escravos passariam a “importar” menos negros, reduzindo o influxo de 

pessoas negras no país. É digno de nota que a Lei Eusébio de Queirós foi promulgada apenas 14 

dias antes da promulgação da Lei de Terras (uma lei é de do dia 4 e a outra é do dia 18 de 

setembro de 1850). Esta lei estabeleceu a concessão das “Terras Devolutas do Império a 

imigrantes”, as palavras ocultas que complementariam a locução são (imigrantes) „brancos‟ e 

„europeus‟, pois os Africanos Livres, que já chegavam livres no país (por força da Lei Feijó), 

apesar de poderem ser considerados imigrantes nos termos desta lei, nunca foram beneficiados 

com concessões, ao contrário, foram constrangidos a quatorze anos de trabalho para o Estado 

como pagamento por sua “libertação do cativeiro”. Mais a frente, no subitem 3.1.3, a questão 

será trabalhada mais amiúde. 

 

2.2.2.1. Lei Feijó 

 

A começar pela Lei de 7 de novembro de 1831, a Lei Feijó. cujo preâmbulo “Declara 

livres todos os escravos vindos de fôra do Imperio, e impõe penas aos importadores dos mesmos 

escravos”. Esta lei ficou mais conhecida como “Lei para inglês ver”, pois na prática seus efeitos 

possuíam uma dupla invalidade: a primeira fática – era muito elevada a desobediência dos 

traficantes e senhores de escravos no Brasil; a segunda finalística – haja a vista que os escravos 

capturados na África, então livres pela força desta lei, deveriam ficar sob “tutela” do Estado pelo 
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período de 14 anos como compensação por sua libertação, por força do Alvará de 26 de janeiro 

de 1818 (que ratificava o tratado de 22 de janeiro de 1815 entre Portugal e Grã-Bretanha, 

regulamentado pela Convenção de 28 de Julho de 1817, proibindo o tráfico ao norte do equador) 

que previa em seu §5º que os „Africanos Livres‟ ainda teriam que prestar serviços por 14 anos à 

Corôa Portuguesa, e então ao Império Brasileiro. Como retribuição ao reconhecimento de sua 

libertação. 13
 

Dessarte, pela lógica da lei de 1831, esses africanos ao serem trazidos para o Brasil 

teriam sido reduzidos ilegalmente à escravidão, e, portanto, seriam livres de origem, pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. Como eram da África e gozavam de liberdade originária (ao 

invés da adquirida: libertos) ficaram conhecidos como „Africanos Livres‟: 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, Faz saber a todos os 
Subditos do Imperio, que a Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou a Lei 
seguinte:  

Art. 1º Todos os escravos, que entrarem no territorio ou portos do Brazil, 
vindos de fóra, ficam livres. Exceptuam-se: 

O artigo primeiro declarava livres todos os escravos vindos do exterior que entrassem no 

território nacional. Porém, esta lei não tinha por objetivo declarar a abolição da escravidão, nem 

de proibir a escravização em outros territórios, o quê poderia ser entendido a depender de como 

se interpretasse o teor do caput, caso não previsse as exceções tratadas nos itens 1º e 2º: 

1º Os escravos matriculados no serviço de embarcações pertencentes a paiz, 
onde a escravidão é permittida, emquanto empregados no serviço das mesmas 
embarcações.  

                                                           
13 “§5.º Os escravos consignados à minha Real Fazenda, pelo modo prescripto no sobredito 7º artigo do regulamento 
para as Commissões Mixtas, e todos os mais libertos pela maneira acima decretada, por não ser justo que fiquem 
abandonados, serão entregues no Juizo da Ouvidoria da Comarca, e onde o não houver, naquelle que estiver 
encarregado da Conservatoria dos Indios, que hei por bem ampliar unindo-lhe esta jurisdicção, para ahi serem 
destinados a servir como libertos por tempo de 14 annos, ou em algum serviço publico de mar, fortalezas, 
agricultura e de officios, como melhor convier, sendo para isso alistados nas respectivas Estações; ou alugados em 
praça a particulares de estabelecimento o probidade conhecida, assignando estes termo de os alimentar, vestir, 
doutrinar, e ensinar-lhe o officio ou trabalho, que se convencionar, e pelo tempo que fôr estipulado, renovando-se os 
termos e condições as vezes que fôr necessario, até preencher o sobredito tempo de 14 annos, este tempo porém 
poderá ser diminuído por dous ou mais annos, àquelles libertos que por seu prestimo e bons costumes, se fizerem 
dignos de gozar antes delle do pleno direito da sua liberdade. E no caso de serem destinados a serviço publico na 
maneira sobredita, quem tiver autoridade na respectiva Estação nomeará uma pessoa capaz para assignar o sobredito 
termo, e para, ficar responsavel pela educação e ensino dos mesmos libertos. Terão um Curador, pessoa de 
conhecida probidade, que será proposto todos os triennios pelo Juiz, e approvado pela, Mesa do Desembargo do 
Paço desta Côrte, ou pelo Governador e Capitão General da respectiva Província; e a seu officio pertencerá requerer 
tudo o que fôr a bem dos libertos, e fiscalisar os abusos, procurar que no tempo competente se lhe dê resalva do 
serviço, e promover geralmente em seu beneficio a observancia do que se acha prescripto pela lei a favor dos 
orphãos, no que lhes puder ser applicado, para o que será sempre ouvido em tudo o que acerca delles se ordenar pelo 
sobredito Juizo.” 
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2º Os que fugirem do territorio, ou embarcação estrangeira, os quaes serão 
entregues aos senhores que os reclamarem, e reexportados para fóra do Brazil.  

Para os casos da excepção nº 1º, na visita da entrada se lavrará termo do 
numero dos escravos, com as declarações necessarias para verificar a 
identidade dos mesmos, e fiscalisar-se na visita da sahida se a embarcação leva 
aquelles, com que entrou. Os escravos, que forem achados depois da sahida da 
embarcação, serão apprehendidos, e retidos até serem reexportados. 

O item primeiro prevê que os escravos que pertencessem às embarcações estrangeiras e 

países escravocratas que aportassem no país permaneceriam em sua condição. O segundo prevê 

que os escravos que fugissem destas embarcações, ou de países escravocratas vizinhos seriam 

devolvidos ao país de origem. A condição jurídica do escravo enquanto coisa, e não enquanto 

pessoa fica clara na palavra utilizada para classificar seu retorno, se utiliza a palavra 

“reexportar”, em vez de “extraditar”. 

Art. 2º Os importadores de escravos no Brazil incorrerão na pena corporal do 
artigo cento e setenta e nove do Codigo Criminal, imposta aos que reduzem á 
escravidão pessoas livres, e na multa de duzentos mil réis por cabeça de cada 
um dos escravos importados, além de pagarem as despezas da reexportação 
para qualquer parte da Africa; reexportação, que o Governo fará effectiva com 
a maior possivel brevidade, contrastando com as autoridades africanas para 
lhes darem um asylo. Os infractores responderão cada um por si, e por todos. 

O artigo segundo estabelece a importação de escravos para venda em território nacional 

como crime análogo ao de redução de pessoa livre à escravidão, prevendo a mesma pena física, 

mais pena de multa. À responsabilidade pecuniária, acima, ainda se dá o caráter solidário, 

devendo qualquer dos infratores arcar com a despesa de todos, se os demais não puderem 

responder. 

E o art. 3º, em seus itens define quem são as pessoas que incorrem neste tipo penal: 

Art. 3º São importadores: 

1º O Commandante, mestre, ou contramestre.  

2º O que scientemente deu, ou recebeu o frete, ou por qualquer outro titulo a 
embarcação destinada para o commercio de escravos.  

3º Todos os interessados na negociação, e todos os que scientemente 
forneceram fundos, ou por qualquer motivo deram ajuda, a favor, auxiliando o 
desembarque, ou consentindo-o nas suas terras. 
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4º Os que scientemente comprarem, como escravos, os que são declarados 
livres no art. 1º; estes porém só ficam obrigados subsidiariamente ás despezas 
da reexportação, sujeitos, com tudo, ás outras penas. 

O artigo quarto estende os limites da jurisdição brasileira para águas internacionais, a 

exemplo do direito que a Inglaterra arrogava a sim mesma, de fazer valer sua lei onde quer que 

seus canhões pudessem alcançar. Infelizmente, o Império do Brasil mal conseguia fazer a lei 

valer em seu próprio território. 

Art. 4º Sendo apprehendida fóra dos portos do Brazil pelas forças nacionaes 
alguma embarcação fazendo o commercio de escravos, proceder-se-ha segundo 
a disposição dos arts. 2º e 3º como se a apprehensão fosse dentro do Imperio. 

Os arts. 5º e 6º surgem para dar à lei maior vigor, e protagonismo popular, oferecendo 

recompensas para os cidadãos que ajudassem no combate ao tráfico internacional. 

Art. 5º Todo aquelle, que der noticia, fornecer os meios de se apprehender 
qualquer numero de pessoas importadas como escravos, ou sem ter precedido 
denuncia ou mandado judicial, fizer qualquer apprehensão desta natureza, ou 
que perante o Juiz de Paz, ou qualquer autoridade local, der noticia do 
desembarque de pessoas livres, como escravos, por tal maneira que sejam 
apprehendidos, receberá da Fazenda Publica a quantia de trinta mil réis por 
pessoa apprehendida. 

Art. 6º O Commandante, Officiaes, e marinheiros de embarcação, que fizer a 
apprehensão, de que faz menção o art. 4º, têm direito ao producto da multa, 
fazendo-se a partilha, segundo o regimento da marinha para a divisão das 
presas. 

Os arts. 7º e 8º demonstram desde já algo que será cada vez mais recorrente durante a 

análise das futuras leis. O caráter ambíguo da figura do liberto no ordenamento jurídico 

brasileiro. Embora, em teoria, uma pessoa liberta fosse então capaz de para negociar, assinando 

contratos de trabalho e adquirindo propriedades, sua liberdade não era plena. Como pontuam 

ambos os artigos anteriores a liberdade de ir e vir dos libertos estrangeiros não se aplicava no 

Brasil. E aqueles cidadãos libres que trouxessem libertos para o país, estariam cometendo um 

delito, estando desde então sujeitos à sofrer multas pelo ato: 

Art. 7º Não será permittido a qualquer homem liberto, que não fôr brazileiro, 
desembarcar nos portos do Brazil debaixo de qualquer motivo que seja. O que 
desembarcar será immediatamente reexportado.  

Art. 8º O Commandante, mestre, e contramestre, que trouxerem as pessoas 
mencionadas no artigo antecedente, incorrerão na multa de cem mil réis por 
cada uma pessoa, e farão as despezas de sua reexportação. O denunciante 
receberá da Fazenda Publica a quantia de trinta mil réis por pessoa. 
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À luz das teorias do embranquecimento, analisadas no capítulo anterior, tais medidas não 

soam desprovidas de lógica. Ao reprimir o ingresso de libertos no país se reduz a quantidade de 

pessoas negras, cuja função não seja sofrer a exploração da escravidão. Evitando que se formasse 

uma classe livre negra no país. 

Art. 9º O producto das multas impostas em virtude desta lei, depois de 
deduzidos os premios concedidos nos art. 5º e 8º, e mais despezas que possa 
fazer a Fazenda Publica, será applicada para as casas de Expostos da 
Provincia respectiva; e quando não haja taes casas para os hospitaes. 

Por fim, o artigo nono da lei prevê o destino do montante arrecadado pelas multas 

previstas na lei. A satisfação das recompensas estabelecidas nela, bem como a manutenção das 

casas de cuidados de enfermos e dos hospitais. Demais questões técnicas que previam a Lei Feijó 

foram regulamentadas pelo Decreto de 12 de abril de 1832 e pelo Decreto de 19 de Novembro de 

1835. 

 

 

 

2.2.2.2. Lei Eusébio de Queirós 

 

A segunda lei de proibição do Tráfico Internacional de Escravos, a Lei nº 581, de 4 de 

Setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, e ironicamente como a “Lei da 

Salvação” (em razão de dar validade jurídica aos injustamente escravizados) (MAMIGONIAN. 

2017: 261-262), vem dar vigor à proibição da lei de 1831. Por seu preâmbulo “Estabelece 

medidas para a repressão do trafico de africanos neste Imperio.”. E seu texto diz o seguinte: 

Dom Pedro, por Graça de Deos, e Unanime Acclamacão dos Povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os 
Nossos Subditos, que a Assemblea Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei 
seguinte. 

Art. 1º As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as 
estrangeiras encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros, ou mares 
territoriaes do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja importação he 
prohibida pela Lei de sete de Novembro de mil oitocentos trinta e hum, ou 
havendo-os desembarcado, serão apprehendidas pelas Autoridades, ou pelos 
Navios de guerra brasileiros, e consideradas importadoras de escravos. 

Aquellas que não tiverem escravos a bordo, nem os houverem proximamente 
desembarcado, porêm que se encontrarem com os signaes de se empregarem no 
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trafico de escravos, serão igualmente apprehendidas, e consideradas em 
tentativa de importação de escravos. 

O art. 1º declara “boa presa” para a preensão naval os navios, de quaisquer bandeiras, que 

façam comércio de escravos em território nacional, bem como as naves nacionais que façam o 

comércio ilícito pela lei brasileira em qualquer outro lugar do mundo. 

O parágrafo determina que aquelas naves que apresentem indícios inequívocos de já 

terem realizado a prática ilegal, ou que tenham se livrado da mercadoria (atirado os escravos ao 

mar) para fugir da flagrante apreensão, devem ter sua conduta tipificada como tentativa de 

importação ilegal de escravos. 

Art. 2º O Governo Imperial marcará em Regulamento os signaes que devem 
constituir a presumpção legal do destino das embarcações ao trafico de 
escravos. 

O art. 2º determina que regulamento especial especificará quais serão os indícios a serem 

considerados, para que se configure a tipificação do parágrafo do art. 1º. A lei foi regulamentada 

pelos Decretos nº 731 de 5 de Junho de 1854 (da Câmara dos Deputados) e nº 731 de 5 de Junho 

de 1854 (do Senado Federal). 

Art. 3º São autores do crime de importação, ou de tentativa dessa importação o 
dono, o capitão ou mestre, o piloto e o contramestre da embarcação, e o 
sobrecarga. São complices a equipagem, e os que coadjuvarem o desembarque 
de escravos no territorio brasileiro, ou que concorrerem para os occultar ao 
conhecimento da Autoridade, ou para os subtrahir á apprehensão no mar, ou 
em acto de desembarque, sendo perseguido. 

O art. 3º determina quem são os agentes a quem se pode imputar os crimes previstos nos 

artigos anteriores. O art. 4º estabelece a analogia à pirataria aos crimes previstos nesta lei, bem 

como determina a jurisdição e o melhor direito a ser utilizado na interpretação da lei: 

Art. 4º A importação de escravos no territorio do Imperio fica nelle 
considerada como pirataria, e será punida pelos seus Tribunaes com as penas 
declaradas no Artigo segundo da Lei de sete de Novembro de mil oitocentos 
trinta e hum. A tentativa e a complicidade serão punidas segundo as regras dos 
Artigos trinta e quatro e trinta e cinco do Codigo Criminal. 

Art. 5º As embarcações de que tratão os Artigos primeiro e segundo e todos os 
barcos empregados no desembarque, occultação, ou extravio de escravos, 
serão vendidos com toda a carga encontrada a bordo, e o seu producto 
pertencerá aos apresadores, deduzindo-se hum quarto para o denunciante, se o 
houver. E o Governo, verificado o julgamento de boa presa, retribuirá a 
tripolação da embarcação com á somma de quarenta mil réis por cada hum 
africano apprehendido, que era distribuido conforme as Leis á respeito. 



 

72 
 
 

O art. 5º determina como “boa presa” (termo utilizado para classificar os navios piratas 

que eram capturados) os navios escravistas, e como tal sua carga pode ser apreendida e vendida 

pelos apreensores, que poderão ficar com os frutos de sua alienação, ficando um quarto desta 

arrecadação retida pelo denunciante, se houver. Além disso o governo ainda se compromete a 

realizar a paga de recompensa por africano apreendido em embarcações em alto mar. 

Art. 6º Todos os escravos que forem apprehendidos serão reexportados por 
conta do Estado para os portos donde tiverem vindo, ou para qualquer outro 
ponto fóra do Imperio, que mais conveniente parecer ao Governo; e em quanto 
essa reexportação se não verificar, serão empregados em trabalho debaixo da 
tutela do Governo, não sendo em caso algum concedidos os seus serviços a 
particulares. 

O artigo sexto inova, em relação ao que já tinha sido disposto sobre os africanos livres e 

libertos, ao determinar que é possível que um Africano Livre (não, um liberto) seja passível de 

repatriamento (embora utilize o linguajar relativo à tutela das coisas). Pela lógica da lei de 1831 

e do decreto de 1818, o Africano Livre que aportasse no Brasil ficaria em território nacional, 

devendo prestar serviços por 14 anos até se integrar à sociedade brasileira. 

Art. 7º Não se darão passaportes aos navios mercantes para os portos da Costa 
da Africa sem que seus donos, capitães ou mestres tenhão assignado termo de 
não receberem á bordo delles escravo algum; prestando o dono fiança de huma 
quantia igual ao valor do navio, e carga, a qual fiança só será levantada se 
dentro de dezoito mezes provar que foi exactamente cumprido aquillo a que se 
obrigou no termo. 

O art. 7º já determina uma caução para que os navios mercantes com destino à África 

possam utilizar a bandeira. Caso seja violado o compromisso de não transportar escravos, pelas 

naves brasileiras em costas africanas, a garantia pode ser executada pelo Estado. E ainda imputa 

ao particular o dever de comprovar que efetivamente realizou as negociações que disse que 

realizaria. Desta forma coibindo, indiretamente, a evasão fiscal. 

Art. 8º Todos os apresamentos de embarcações, de que tratão os Artigos 
primeiro e segundo, assim como a liberdade dos escravos apprehendidos no 
alto mar, ou na costa antes do desembarque, no acto delle, ou immediatamente 
depois em armazens, e depositos sitos nas costas e portos, serão processados e 
julgados em primeira instancia pela Auditoria de Marinha, e em segunda pelo 
Conselho d'Estado. O Governo marcará em Regulamento a fórma do processo 
em primeira e segunda instancia, e poderá crear Auditores de Marinha nos 
portos onde convenha, devendo servir de Auditores os Juizes de Direito das 
respectivas Comarcas, que para isso forem designados. 

Art. 9º Os Auditores de Marinha serão igualmente competentes para processar 
e julgar os réos mencionados no Artigo terceiro. De suas decisões haverá para 
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as Relações os mesmos recursos e apellações que nos processos de 
responsabilidade. 

Os comprehendidos no Artigo terceiro da Lei de sete de Novembro de mil 
oitocentos trinta e hum, que não estão designados no Artigo terceiro desta Lei, 
continuarão a ser processados, e julgados no foro commum. 

Art. 10. Ficão revogadas quaesquer disposições em contrario.  

Os arts. 8º e 9º, caput, determinam a jurisdição da Auditoria da Marinha para o 

julgamento do destino das cargas, e dos réus penais mencionados nos artigos 1º a 3º. O parágrafo 

mantém a jurisdição originária para aqueles agentes que não tiverem sido expressamente 

mencionados na presente lei. E, por fim, o art. 10 revoga as disposições em contrários. 

Demais questões técnicas que previam a Lei Eusébio de Queirós foram regulamentadas 

pelos Decretos nº 731, de 14 de Novembro de 1850 (da Câmara dos Deputados), o nº 1.303, de 

28 de Dezembro de 1853 (do Poder Executivo), o nº 731, de 5 de Junho de 1854 (do Senado), e, 

então, o Decreto nº 3.310, de 24 de setembro de 1864, que em seu preâmbulo diz que “Concede 

emancipação a todos os Africanos livres existentes no imperio”, desobrigando estas pessoas 

livres de prestarem serviços compulsórios. 

 

2.3. As Leis Abolicionistas 

 

Neste item serão analisados todos os dispositivos das três leis abolicionistas. O objetivo 

desta forma de análise é fazer do presente subitem um manual comentado das leis abolicionistas. 

É importante ressaltar que estas leis não constituíam benesses aos escravos brasileiros. 

Como visto anteriormente, a abolição total já havia sido promulgada, e conseqüentemente, a 

escravidão já havia acabado na maior parte dos países do Ocidente, então. O Brasil não só foi um 

dos últimos países a promover a abolição total, como também foi um dos últimos a adotar 

medidas de liberdade gradual de escravos. O primeiro país das Américas a adotar estas medidas 

foram os Estados Unidos da América, e em diversas nações da América Latina medidas similares 

já haviam sido adotadas, quando da promulgação das primeiras leis abolicionistas brasileiras. A 

esta altura, na década de 1870, a única nação da América Latina que ainda tinha escravidão era 

Cuba – que aboliu totalmente a escravidão em 1873, apenas dois anos depois que o Brasil 

promulgou sua lei de liberdade de ventres, medida tomada em diversos outros países da América 

Espanhola décadas antes, como um primeiro passo rumo ao abolicionismo total da escravatura. 

Isto é, a bancada escravagista do congresso brasileiro já percebia que seria uma questão de 
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tempo até que a Abolição se desse no Brasil. Dessarte, as elites escravocratas, mormente ligadas 

ao Agronegócio (então autodenominado de „A Lavoura‟), optaram por refazer todos os passos 

adotados nos países vizinhos antes de declarar finda a escravidão no Império. Além de se 

valerem das indenizações aos (ex-)senhores pelos escravos que eram libertados, prática que 

coadunava o direito à liberdade com o direito à propriedade, e que foi adotada em diversas 

nações escravagistas, não só da América Latina, mas também, por exemplo, nas nações 

britânicas (Inglaterra, Escócia e Irlanda) e suas colônias ultramarinas. Assim, nossos legisladores 

criaram medidas tímidas e condicionais de libertação de escravos, gerando algumas aberrações 

sociais: pessoas que não eram escravas, mas que também não eram plenamente livres, como 

veremos a seguir. 

 

2.3.1. Lei do Ventre Livre 

 

A começar pela Lei nº 2.040, de 28 de Setembro de 1871, conhecida como primeira lei de 

28 de Setembro, ou Lei Rio Branco, ou mais popularmente como a Lei do Ventre Livre. Apesar 

do nome, esta lei não tinha como objetivo exclusivo a tutela da condição jurídica das pessoas 

filhas de escravas nascidas livres a partir daquela data. O preâmbulo da lei define seus objetos ao 

dispor: “Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data desta 

lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento daquelles 

filhos menores e sobre a libertação annual de escravos…”. Portanto, se pode observar que são 

basicamente quatro assuntos tratados pela lei: i) a liberdade e tutela dos filhos das escravas, até 

atingirem a maioridade; ii) um fundo público de emancipação, criado e regulamentado na lei em 

tela; e iii) a libertação anual de escravos, dada através do fundo supracitado; iv) a proposta de 

uma matrícula de todos os escravos do império a ser efetivada futuramente. 

Diante do exposto, analisaremos primeiramente o tratamento dado aos filhos dos ventres 

livres das escravas, chamados a época de “ingênuos”14. Então analisaremos a instituição das 

indenizações aos (ex-)senhores de escravos, dos fundos emancipatórios então existentes e das 

possibilidades de compras de alforrias pelos próprios escravos e por terceiros. E por último as 

libertações dos escravos pelo sistema de loteria instituído para o pagamento de alforrias. A lei 

começa da seguinte forma: 

                                                           
14 O termo, „ingênuo‟, utilizado pelos parlamentares, constava no Projeto (de Lei) nº 18 de 23 de maio de 1870, de 
autoria do deputado Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, que foi aproveitado, após sua morte (em junho do 
mesmo ano), para compor, com alterações, o art. 1º da Lei em tela, no ano seguinte (BRASIL, 2012: 342). 
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A Princeza Imperial Regente, em nome de Sua Magestade o Imperador e 
Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os subditos do Imperio que a Assembléa 
Geral Decretou e ella Sanccionou a Lei seguinte: 

Art. 1º Os filhos de mulher escrava que nascerem no Imperio desde a data desta 
lei, serão considerados de condição livre. 

Este dispositivo legal é quem batiza o nome com o qual a lei ficou popularizada: Lei do 

Ventre Livre. Contudo, os parágrafos do artigo primeiro condicionam as palavras do caput à 

formas que garantissem ao senhor dos escravos o melhor auferimento dos lucros provenientes 

daqueles pequenos livres, os ingênuos, fosse através do uso do seu trabalho até que se 

completasse a maioridade – como recompensa pela guarida; fosse pelo recebimento de 

indenização, paga pelo poder público, em virtude da perda de um escravo potencial. Seguem 

reproduzidos os dispositivos em análise: 

§ 1º Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a autoridade dos senhores 
de suas mãis, os quaes terão obrigação de crial-os e tratal-os até a idade de 
oito annos completos. 

Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãi terá opção, ou de 
receber do Estado a indemnização de 600$000, ou de utilisar-se dos serviços 
do menor até a idade de 21 annos completos. 

No primeiro caso, o Governo receberá o menor, e lhe dará destino, em 
conformidade da presente lei. 

A indemnização pecuniaria acima fixada será paga em titulos de renda com o 
juro annual de 6%, os quaes se considerarão extinctos no fim de 30 annos. 

A declaração do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar daquelle 
em que o menor chegar á idade de oito annos e, se a não fizer então, ficará 
entendido que opta pelo arbitrio de utilizar-se dos serviços do mesmo menor; 

No “caput” do parágrafo imputa-se aos donos das escravas a guarda dos ingênuos. Põem-

se, também, estas crianças sob o poder do senhor. Manuel Correia de Andrade (1987) entende 

que a manutenção dos ingênuos no cativeiro representaria também um malefício ao processo 

civilizatório do Brasil: 

A solução dada não era das melhores, uma vez que as crianças, permanecendo 
nas senzalas até os 21 anos e trabalhando como se fossem escravas, não seriam 
tratadas como pessoas livres e não poderiam formar a mentalidade de cidadãos. 
Essas crianças teriam todo o ônus do escravo, sem nenhuma vantagem, uma vez 
que o senhor, ciente de que elas não representavam um investimento para ele, 
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não se interessaria em dar, às mesmas, um tratamento que não as mutilasse, que 
não as desvalorizasse. (ANDRADE. 1987: 21) 

Já na segunda parte, que seria o inciso I do § 1º do art. 1º da Lei do Ventre Livre, se pode 

depreender que a condição dos ingênuos, formalmente livres, ainda é de escravidão na prática. 

Em que pese que dentro da moral preponderante hodierna seja abominável o conceito da redução 

de pessoas a coisas, dentro da lógica jurídico-moral do período escravista era perfeitamente 

lógico que um senhor de escravos fizesse jus a cobrar o pagamento de uma indenização pela 

libertação de um de seus escravos, que até então era sua propriedade. Contudo, não é este o caso 

dos ingênuos. Eles desde o nascimento eram pessoas livres. Silogisticamente o senhor de 

escravos não pode fazer jus a percepção de indenização pelos filhos dos ventres livres: uma 

pessoa livre não é uma propriedade; não é cabível indenização sobre a perda de algo que não é 

sua propriedade; logo, não é cabível indenização sobre a impossibilidade de se possuir uma 

pessoa livre. 

Obviamente não havia ilegalidade na indenização senhorial prevista na lei. Haja a vista 

que a própria lei que instituía a liberdade de origem dos nascituros, também previa a indenização 

por considerá-los frutos da propriedade havida. E é exatamente este o problema moral 

observável: não se trata de uma liberdade plena, nem de uma cidadania plena, e é questionável se 

tratar-se-ia de uma humanidade plena. Os ingênuos, crianças nascidas dos ventres livres, eram, 

de fato e de direito, propriedades, acessórias à mãe, que, por sua vez, era uma propriedade plena. 

Eram propriedades precárias, pois dentro de um prazo o senhor da propriedade deixaria de gozar 

de sua titularidade, enquanto os ingênuos deixariam a hibridez humana-coisa para se tornar (ao 

menos, em tese) pessoas humanas plenas. Eram, portanto, por força desta lei, até os 21 anos de 

idade, propriedades acessórias precárias. A ambigüidade no tratamento aos escravos em processo 

de libertação era uma característica do momento de transição em que se encontravam as relações 

jurídicas da época. (GRINBERG, 1994: 49; GRINBERG, 1999: 118-119). 

A terceira parte, que seria o inciso segundo, caracteriza bem a precariedade da liberdade 

dos ingênuos: como coube ao Estado a paga da indenização por sua “liberdade”, este mesmo se 

utilizará dos serviços da criança livre, como uma espécie de indenização. A quarta parte é 

eminentemente burocrática. Enquanto a quinta, e última frase reforça precariedade da liberdade 

já debatida anteriormente, o arbítrio sobre o “uso” dos serviços do menor cabe ao senhor da mãe. 

Francisco do Rego Barros Barreto, então Ministro e Secretário de Estado dos negócios da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, foi o responsável pelo Decreto nº 5.135 de 13 de 

novembro de 1872, sem necessidade de trâmite legislativo, conforme art. 102, § 12º da 
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Constituição Política do Império do Brasil: “Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder 

Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. São suas principaes attribuições: […] 

XII. Expedir os Decretos, Instrucções, e Regulamentos adequados á boa execução das Leis.”. O 

decreto, segundo seu preâmbulo, “Approva o Regulamento geral para a execução da Lei nº 

2.040 de 28 de Setembro de 1871”, e em seu art. 10º regulamenta o art.1°, e § 1º, da lei em tela 

da seguinte forma: 

Art. 10. A declaração do senhor, para habilital-o a requerer ao Governo a 
indemnização pecuniaria em titulo de renda de 600$000 com juro annual de 
6%, será feita ante qualquer autoridade judiciaria, em fórma de protesto, 
dentro de 30 dias a contar daquelle em que o menor attingir á idade de 8 
annos; e, se o não fizer então, ficará entendido que opta pelo arbitrio de 
utilisar-se dos serviços do mesmo menor até á idade de 21 annos completos.- 
Lei, art. 1º § 1º. 

Este artigo do regulamento é digno de nota, pois indiretamente ele restringe o acesso à 

percepção de indenizações aos senhores das escravas, mães dos ingênuos, que possuam 

advogados para o ajuizamento de um protesto judicial, bem como que tenham dinheiro para o 

pagamento das custas judiciais. Embora seja compreensível que esta restrição, fática, se dê para 

não levar a Fazenda Nacional à falência, fica evidente que os beneficiados pela soma, 

considerável, prevista a título de indenização foram exatamente os proprietários mais ricos. 

Retomando, a precariedade da liberdade é igualmente a toada em todos os parágrafos 

seguintes, do art. 1º da Lei do Ventre Livre: 

§ 2º Qualquer desses menores poderá remir-se do onus de servir, mediante 
prévia indemnização pecuniaria, que por si ou por outrem offereça ao senhor 
de sua mãi, procedendo-se á avaliação dos serviços pelo tempo que lhe restar a 
preencher, se não houver accôrdo sobre o quantum da mesma indemnização. 

O parágrafo segundo dispõe sobre uma espécie de alforria dos ingênuos maiores de oito 

anos. E é este o problema maior que se verifica na lógica escolhida pelo legislador ao optar por 

tratar a criança livre e cidadã enquanto fruto potencial da propriedade: criou-se a figura híbrida 

de uma pessoa livre que necessita de uma alforria para gozar de sua liberdade. 

Há de se observar também outra falha técnica: a falta de coesão. No parágrafo primeiro 

do artigo primeiro se estipula a indenização de seiscentos mil réis a ser paga pelo Estado, caso o 

dono da mãe não queira se utilizar dos serviços do menor. Contudo, caso o menor não queira 

servir o valor deverá ser remetido à avaliação. O texto deixa claro que o valor deverá ser 

proporcional ao tempo que resta de trabalho, isto é, até que o escravo complete 21 anos de idade. 

Portanto, se pode substrair do texto, na melhor das hipóteses, que o teto seria o valor de 
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seiscentos mil réis previstos no §1º e que se retiraria a percentagem pelo tempo de serviço 

prestado. Porém, a avaliação de mercado de um escravo menor de 30 anos a época era de, pelo 

menos, novecentos mil réis (como se poderá ver a frente, na Lei dos Sexagenários), e a lei não 

deixa claro qual critério deverá ser utilizado para definir o quantum indenizatório. 

§ 3º Cabe tambem aos senhores criar e tratar os filhos que as filhas de suas 
escravas possam ter quando aquellas estiverem prestando serviços. Tal 
obrigação, porém, cessará logo que findar a prestação dos serviços das mãis. 
Se estas fallecerem dentro daquelle prazo, seus filhos poderão ser postos à 
disposição do Governo. 

O parágrafo terceiro trata dos netos das escravas de ventre livre, filhos das ingênuas. 

Tecnicamente este parágrafo está deslocado, deveria ser o último parágrafo do art. 1º, situado 

após as disposições sobre os filhos dos ventres livres. Ressalte-se que quaisquer observações 

quanto às falhas técnicas na redação das leis não se tratam de um rigorismo ou de um 

preciosismo por parte do autor destes comentários em relação à técnica de redação legislativa. 

São, antes de tudo, para apontar que o texto da lei não foi feito por um corpo coeso de 

legisladores comprometidos com a mesma causa. Fosse a causa auferir o maior lucro possível 

das pessoas reduzidas à escravidão, fosse garantir a dignidade da pessoa humana escravizada. 

Pelo contrário, estes interesses, como muitos outros, foram debatidos a exaustão até que se 

chegasse a uma versão final que não desagradasse tanto a todos os envolvidos. E é com esta ótica 

que devem ser lidas as leis em comento – bem como, qualquer outra lei até os dias de hoje. 

Este parágrafo estende a precariedade de liberdade às netas e aos netos das escravas. Não 

houve maior aprofundamento na regulamentação da terceira geração, pois, o próprio decurso do 

tempo cuidaria de evitar maiores nuances. Contudo, depreende-se da leitura do texto que o 

tratamento dado à neta ou ao neto da escrava, cuja filha estivesse sob serviço do senhor, seria o 

mesmo dado à sua progenitora, cabendo a entrega dessas crianças ao governo. É digno de nota 

que a lei não diz que as crianças ficariam „sob a tutela do Governo‟, o que indicaria uma 

preocupação com o bem-estar destes menores. Diz, sim, “à disposição do Governo”, expressão 

que trai a idéia subjacente da exploração da mão de obra destes meninos e meninas nascidos 

livres e filhos de mulheres nascidas livres. 

Nos próximos parágrafos, se volta a tratar da condição dos filhos dos ventres livres. Os 

parágrafos quarto e quinto do artigo primeiro dispõem sobre a companhia dos filhos da escrava à 

sua mãe: 
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§ 4º Se a mulher escrava obtiver liberdade, os filhos menores de oito annos, que 
estejam em poder do senhor della por virtude do § 1º, lhe serão entregues, 
excepto se preferir deixal-os, e o senhor annuir a ficar com elles. 

§ 5º No caso de alienação da mulher escrava, seus filhos livres, menores de 12 
annos, a acompanharão, ficando o novo senhor da mesma escrava subrogado 
nos direitos e obrigações do antecessor. 

Pela leitura do § 4º se depreende que a indenização prevista no § 1º só é cabível no caso 

de ter o dono da mãe arcado com todas as despesas para o mantimento da criança até seus oito 

anos completos. Isto é, hipoteticamente, caso a mãe galgasse à liberdade e seu filho tivesse 7 

anos, 11 meses e 29 dias, ainda seria facultada à mãe sua guarda, não sendo obrigada a deixá-lo 

com seu ex-senhor. 

A exceção prevista, no mesmo parágrafo, que prevê que a mãe possa optar por abandonar 

o filho, deixando-o em condição análoga à escravidão, reflete a precariedade da liberdade já 

existente antes das leis abolicionistas, através da concessão de alforrias, ou de reconhecimento de 

liberdade por qualquer outra condição. Reflete-se nesta exceção a provável incapacidade que 

muitas mães teriam de sustentar os próprios filhos, preferindo deixá-los serem escravizados para 

que não morressem de fome (ou de outros riscos que a pobreza extrema poderia expô-los), 

sabendo que eventualmente “gozariam” da liberdade, haja a vista que no máximo aos 21 anos 

estariam livre. 

É digno de nota o fato de que tendo o dono da mãe aprovisionado os víveres do ingênuo 

até a idade de 8 anos completos, esta criança contraía um débito de mais 13 anos com o senhor 

de sua mãe, até completar 21 anos de idade. Neste sistema, o ingênuo terá um futuro de mais de 

150% de sua vida vivida em dívida. Em que pese que a infância seja a parte mais importante da 

formação humana, é possível que nunca antes na história deste país (nem depois) se tenha visto 

uma valorização tão grande dos primeiros oito anos de idade numa política pública (que não 

fosse na promoção da poesia de Casimiro de Abreu). 

O parágrafo seguinte traz um complemento à companhia de mãe e filho. Caracteriza mais 

uma vez o ingênuo como propriedade precária, acessória à mãe. Contudo, neste caso específico 

esta característica – ser tratado como propriedade, enquanto se é cidadão – possui um lado 

positivo ao se advogar a unidade familiar. Pela lógica estrita apresentada até então, nos §§ 1º e 

4º, a criança mantida pelo senhor da mãe até os oito anos, deveria serviços a este a título de 

indenização até os vinte e um anos. Contudo, por ser uma propriedade precária e acessória à 

mãe, a lei dispôs que os serviços pagos pela criança-livre/propriedade-acessória-precária pelos 4 
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anos que seguiram os 8 anos em que (em tese) não trabalhou, se somam ao total pago pela 

compra da mãe para manter esta criança seguindo sua mãe, escrava, para onde for. 

§ 6º Cessa a prestação dos serviços dos filhos das escravas antes do prazo 
marcado no § 1°, se, por sentença do juizo criminal, reconhecerse que os 
senhores das mãis os maltratam, infligindo-lhes castigos excessivos. 

§ 7º O direito conferido aos senhores no § 1º transfere-se nos casos de 
successão necessaria, devendo o filho da escrava prestar serviços á pessoa a 
quem nas partilhas pertencer a mesma escrava. 

O parágrafo sexto trata de uma excludente ao direito de percepção dos serviços dos 

ingênuos pelo senhor da mãe quando este for excessivamente cruel em suas punições. Este tipo 

de restrição ao excesso já era prevista no art. 14, § 6º do Código Criminal do Império15. 

E por fim o parágrafo sétimo é mero bis in idem quanto à condição jurídica do ingênuo, 

que paira entre a personalidade e propriedade. No caso específico, o artigo dita que os serviços 

que os senhores das mães dos ingênuos tinham direito passam aos seus herdeiros necessários, 

como uma propriedade acessória à mãe. 

Art. 2º O Governo poderá entregar a associações por elle autorizadas, os filhos 
das escravas, nascidos desde a data desta lei, que sejam cedidos ou 
abandonados pelos senhores dellas, ou tirados do poder destes em virtude do 
art. 1º § 6º. 

O segundo artigo da lei cria a figura das Associações de Auxílio, entidades privadas 

autorizadas e inspecionadas pelo governo, funcionando como as Organizações Sociais atuam 

hoje em dia: terceirizando as funções que deveriam ser prestadas pelo governo para a iniciativa 

privada, no caso a Assistência Social. E como não poderia deixar de ser, a iniciativa privada 

busca o lucro, não a assistência social, disto decorre que a principal função que os „menores 

abandonados‟ teriam nestas associações era a de serem trabalhadores, como se verifica no 

parágrafo primeiro, onde se prevê a possibilidade de alugar o trabalho de uma pessoa livre e 

menor de idade: 

§ 1º As ditas associações terão direito aos serviços gratuitos dos menores até a 
idade de 21 annos completos, e poderão alugar esses serviços, mas serão 
obrigadas: 

1º A criar e tratar os mesmos menores; 

                                                           
15 “Art. 14. Será o crime justificavel, e não terá lugar a punição delle: […] 6º Quando o mal consistir no castigo 
moderado, que os pais derem a seus filhos, os senhores a seus escravos, e os mestres a seus discipulos; ou desse 
castigo resultar, uma vez que a qualidade delle, não seja contraria ás Leis em vigor.” 
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2º A constituir para cada um delles um peculio, consistente na quota que para 
este fim fôr reservada nos respectivos estatutos; 

3º A procurar-lhes, findo o tempo de serviço, apropriada collocação. 

O parágrafo primeiro e seu item terceiro repetem a idéia de trabalho associada à figura 

dos ingênuos, sua única função no mundo seria a de trabalhar. Os outros dois itens, 1º e 2º, têm o 

condão de determinar que as condições de vida dos ingênuos menores abandonados sejam 

minimamente condicionadas à subsistência dos ingênuos quando forem maiores de idade. 

Os parágrafos segundo e terceiro dispõem sobre as questões burocráticas da 

caracterização das entidades que atuarão como uma das associações, e sobre a jurisdição 

responsável para a sua fiscalização. 

§ 2º As associações de que trata o paragrapho antecedente serão sujeitas á 
inspecção dos Juizes de Orphãos, quanto aos menores. 

§ 3º A disposição deste artigo é applicavel ás casas de expostos, e ás pessoas a 
quem os Juizes de Orphãos encarregarem da educação dos ditos menores, na 
falta de associações ou estabelecimentos creados para tal fim. 

§ 4º Fica salvo ao Governo o direito de mandar recolher os referidos menores 
aos estabelecimentos publicos, transferindo-se neste caso para o Estado as 
obrigações que o § 1º impõe ás associações autorizadas. 

O quarto, e último parágrafo, do artigo segundo prevê a possibilidade de que o Estado 

destine parte do contingente de ingênuos, menores de idade para o cumprimento de funções 

públicas nos mesmos moldes que os Africanos Livres que, igualmente sendo livres (e não 

libertos), tinham a necessidade de prestar serviços por 14 anos para se “adaptarem” à civilidade. 

Por fim, após a análise de todos os dezesseis dispositivos, divididos, entre parágrafos e 

itens, por dois artigos, que tratam da condição de vida e do tempo em que se poderá gozar a 

liberdade pelos filhos dos ventres livres, objeto principal desta lei, se conclui que a lei não 

garantiu a liberdade dessas pessoas-livres/propriedades-acessórias-precárias. Joaquim Nabuco 

foi um dos que percebeu a insuficiência dos dispositivos de libertação dos nascituros para uma 

efetiva Abolição da Escravatura: 

Nabuco constata a insuficiência da Lei de 28 de setembro – por ela a escrava 
nascida a 27 de setembro de 1871 poderia se mãe em 1911 de um dos chamados 
ingênuos, que ficaria em cativeiro provisório até 1932 – e coloca a Abolição 
como a questão fundamental do País. (SARNEY. 2012: 10) 
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Alguns podem ter sido beneficiados com a liberdade. Outros tantos podem ter sido 

condenados à liberdade: liberdade precária em uma vida marginal. Mas a maioria dessas 

crianças, nascidas no dia 28 de Setembro de 1871, só consegui a liberdade aos 16 anos, 7 meses 

e 15 dias de idade, com a Abolição da Escravatura dada pela Lei Áurea, em 13 de Maio de 1888. 

O artigo terceiro cria o Fundo de Emancipação dos Escravos, uma reserva de dinheiro 

arrecadada pelo Estado em forma de taxa sobre a propriedade escrava, como imposto sobre a 

compra e venda de escravos, multas relativas à condição servil etc.: 

Art. 3º Serão annualmente libertados em cada Provincia do Imperio tantos 
escravos quantos corresponderem á quota annualmente disponivel do fundo 
destinado para a emancipação. 

Num primeiro olhar, esta medida parece ser extremamente benéfica à população 

escravizada. Contudo, um olhar mais apurado demonstra que o quê está regulado é o pagamento 

de alforria dos escravos aos senhores (que presumivelmente indicariam à liberdade aqueles 

escravos indesejados – os improdutivos, os rebeldes, os arredios…). Isto é, não havia libertação 

legal, e sim contratual financiada pelo Estado. É a transferência de um ônus que caberia ao 

particular, para a coletividade. Porém, fazendo parecer que haveria uma benesse fornecida pelo 

Estado. É válido perceber que exceto as multas criadas nesta lei, todos os outros tributos já 

figuravam no ordenamento jurídico nacional. 

§ 1º O fundo de emancipação compõe-se: 

1º Da taxa de escravos. 

2º Dos impostos geraes sobre transmissão de propriedade dos escravos. 

3º Do producto de seis loterias annuaes, isentas de impostos, e da decima parte 
das que forem concedidas d'ora em diante para correrem na capital do 
Imperio. 

4º Das multas impostas em virtude desta lei. 

5º Das quotas que sejam marcadas no Orçamento geral e nos provinciaes e 
municipaes. 

6º De subscripções, doações e legados com esse destino. 
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§ 2º As quotas marcadas nos Orçamentos provinciaes e municipaes, assim 
como as subscripções, doações e legados com destino local, serão applicadas á 
emancipação nas Provincias, Comarcas, Municipios e Freguezias designadas.  

Se utilizando da boa fama que teria uma lei que propusesse a emancipação de parte da 

população servil, a Bancada Escravagista incluiu um “jabuti”* no texto da lei e criou o fundo 

como mais uma forma de indenização indireta à liberdade de escravos, além das diversas formas 

de indenização pelos escravos libertados e pelos escravos potenciais que não se encontravam 

cativos (como os filhos das escravas, que já nasciam livres), que já haviam criado anteriormente, 

garantindo, desta forma, que não haveria um prejuízo total quando não fosse mais possível adiar 

a Abolição da Escravatura. Isto é, a bancada escravagista continuava a tratar como propriedade – 

com direito a indenização pela perda de seus usos e frutos – pessoas livres, tendo como interesse 

principal a “restituição financeira”, notadamente por parte do Estado. Sendo possível notar a 

pilhagem do Estado brasileiro por suas elites, em “troca” da concessão de direitos mínimos para 

o povo. 

Os próximos dispositivos legais regulamentam o caput do artigo quarto, que permite que 

os escravos juntem dinheiro para comprar a própria liberdade:  

Art. 4º É permittido ao escravo a formação de um peculio com o que lhe provier 
de doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, 
obtiver do seu trabalho e economias. O Governo providenciará nos 
regulamentos sobre a collocação e segurança do mesmo peculio. 

§ 1º Por morte do escravo, a metade do seu peculio pertencerá ao conjuge 
sobrevivente, se o houver, e a outra metade se transmittirá aos seus herdeiros, 
na fórma da lei civil. Na falta de herdeiros, o peculio será adjudicado ao fundo 
de emancipação, de que trata o art. 3º. 

§ 2º O escravo que, por meio de seu peculio, obtiver meios para indemnização 
de seu valor, tem direito a alforria. Se a indemnização não fôr fixada por 
accôrdo, o será por arbitramento. Nas vendas judiciaes ou nos inventarios o 
preço da alforria será o da avaliação. 

Primeiramente, ressalta-se novamente a ambigüidade no tratamento do escravo no 

ordenamento jurídico brasileiro. Ao mesmo tempo em que era uma coisa tinha direitos civis, 

como direito a propriedade, poder contratual, dentre outros. No parágrafo primeiro se determina 

como será disposta a herança do escravo que constituiu o próprio pecúlio. Primeiramente define 

a meação, entre a cônjuge e os demais herdeiros, então, regulamenta a herança nos termos da lei 

civil, sendo possível imaginar que o escravo pudesse inclusive nomear herdeiros testamenteiros. 
                                                           
* N.A.: „Jabuti‟ é um dos termos pelos quais são conhecidos, hodiernamente, os dispositivos legais de conteúdo 
contrário ou desconexo com o teor original ao qual se propunha a norma. 
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Na ausência de qualquer herdeiro o montante era destinado ao Fundo de Emancipação, ao invés 

de destiná-lo ao Estado, puramente, como na lei civil. 

No parágrafo segundo se garantia ao escravo o “preço justo” da sua alforria, fosse através 

de acordo ou através de decisão judicial por arbitramento que determinasse uma quantia não tão 

elevada que impedisse o escravo de pagar por si mesmo. 

§ 3º É, outrossim, permittido ao escravo, em favor da sua liberdade, contractar 
com terceiro a prestação de futuros serviços por tempo que não exceda de sete 
annos, mediante o consentimento do senhor e approvação do Juiz de Orphãos.. 

O terceiro previa a possibilidade de que um escravo fizesse um contrato de prestação de 

serviços com uma pessoa livre, para que esta pessoa pagasse sua alforria ao senhor. E estabelecia 

o prazo máximo de sete anos para o cumprimento do serviço, para que não houvesse exploração 

tão extraordinária que não fizesse compensar o tempo que o escravo teria de vida útil. O 

parágrafo seguinte, o §4º, se baseia na possibilidade de que o escravo utilizasse deste expediente 

– de contratar serviços – para conseguir a liberdade quando fosse escravo de mais de uma 

pessoa. Ele amplia a possibilidade de se adquirir a liberdade pelos escravos. O escravo poderia 

acumular pecúlio suficiente para pagar somente metade do seu valor a um dos seus donos, e o 

resto do pagamento ao outro dono se daria através de serviços. Se um dos donos quisesse 

alforriar um escravo onerosamente, ou não, o escravo poderia garantir a liberdade ficando 

adstrito a cumprir serviços ao seu ex-dono que não o libertou, pagando a parte que lhe coubesse 

do quinhão através da prestação de serviços. Assim o ex-escravo seria adstrito a seu(s) ex-

dono(s) apenas como empregado e não, mais, como propriedade. 

§ 4º O escravo que pertencer a condominos, e fôr libertado por um destes, terá 
direito á sua alforria, indemnizando os outros senhores da quota do valor que 
lhes pertencer. Esta indemnização poderá ser paga com serviços prestados por 
prazo não maior de sete annos, em conformidade do paragrapho antecedente. 

§ 5º A alforria com a clausula de serviços durante certo tempo não ficará 
annullada pela falta de implemento da mesma clausula, mas o liberto será 
compellido a cumprila por meio de trabalho nos estabelecimentos publicos ou 
por contractos de serviços a particulares. 

O parágrafo quinto prevê que embora fosse um cidadão a partir da firmação do contrato 

de Alforria com cláusula de serviços, ainda poderia ser compelido pelo poder Estatal a cumprir 

forçadamente os serviços aos quais se obrigou. 
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Os parágrafos seguintes, §§6º ao 9º, demonstram que havia a preocupação com a 

dignidade da vida do escravo, embora, como visto ao longo desta análise, esta não fosse a 

principal toada da lei. 

§ 6º As alforrias, quér gratuitas, quér a titulo oneroso, serão isentas de 
quaesquer direitos, emolumentos ou despezas.. 

O parágrafo sexto coloca um incentivo fiscal às alforrias. Os escravos que conseguissem 

juntar o pecúlio para pagar a própria libertação, terceiros que o fizessem, ou o dono que 

resolvesse libertar o próprio escravo, não seriam obrigados a recolher tributos sobre esta 

transação, que para todos os efeitos do direito da época se trava de uma transação comercial, 

como qualquer outra e, portanto, sujeita a encargos financeiros. 

§ 7º Em qualquer caso de alienação ou transmissão de escravos, é prohibido, 
sob pena de nullidade, separar os conjuges, e os filhos menores de 12 annos, do 
pai ou da mãi. 

§ 8º Se a divisão de bens entre herdeiros ou sócios não comportar a reunião de 
uma familia, e nenhum delles preferir conserval-a sob o seu dominio, mediante 
reposição da quota parte dos outros interessados, será a mesma familia 
vendida e o seu producto rateado. 

Os parágrafos sétimo e oitavo regem a unidade da família escrava. O §7º veda a 

separação de escravos casados, bem como a separação dos escravos dos seus filhos menores de 

12 anos, sejam estes escravos, ou não – no caso dos que já nascessem livres por força desta 

própria lei. O §8º mantém a família escrava unida nos casos em que um ou mais escravos da 

família pertencem em condomínio a mais de uma pessoa, no qual só uma resolva vender o 

escravo – o exemplo mais fácil desta situação é o caso de um escravo que pertencia a um senhor 

que tem dois filhos, e quando morre o escravo (que é um bem) passa a ser propriedade conjunta 

dos dois filhos do antigo senhor. Em situações como esta, caso somente um dos irmãos queira 

vender 

§ 9º Fica derogada a Ord. liv. 4º, titl 63, na parte que revoga as alforrias por 
ingratidão.  

Por fim, o nono é último parágrafo do artigo quarto da Lei do Ventre Livre, valorizando a 

liberdade individual adquirida, proíbe a revogação legal de alforria dada ou comprada, que 

acontecia quando um liberto agia com ingratidão (no sentido do Direito Civil) contra o seu ex-

senhor. O que se proíbe aqui é a reescravização de uma pessoa livre. 
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A ideologia do Escravismo Cordial Luso-Brasileiro faz loas a este modelo por permitir, 

dentre outras “benesses”, que a pessoa escrava pudesse juntar um pecúlio próprio com o qual 

poderia eventualmente adquirir sua própria alforria. Contudo, talvez estes dispositivos sejam os 

mais perversos analisados. A perversão é que com a possibilidade de uma liberdade, ainda que 

após uma vida de labuta sofrida, há uma castração da revolta natural que a desumanização que a 

condição de escravo traz. O escravo se ilude e se agarra à esperança de um dia, após ter muito 

trabalhado, poder alcançar a liberdade. Contudo, esta liberdade só chegará quando o escravo já 

estiver velho e fora da forma ideal para a exploração do escravismo. E ainda por cima dará ao 

senhor de escravos as condições financeiras para que consiga comprar um novo escravo, às 

custas das economias do próprio escravo, que ficará pobre em sua liberdade precária, durante a 

velhice e improdutividade. Isto é, o sistema de acúmulo de renda pelo escravo deixa o escravo 

dócil sonhando com a futura liberdade, exaure toda a vida útil do escravo, exaure todas as 

economias do escravo, e ainda garante ao senhor de escravos um novo escravo quando o velho 

for descartado. Tal qual, os trabalhadores hodiernos, sujeitos do sistema previdenciário atual – 

com ou sem a Reforma da Previdência. 

O artigo quinto define a jurisdição das sociedades civis que arrecadavam dinheiro de 

pessoas livres simpáticas à causa abolicionistas, ou de escravos de ganho que conseguiam juntar 

o próprio pecúlio para pagar a alforria. 

Art. 5º Serão sujeitas á inspecção dos Juizes de Orphãos as sociedades de 
emancipação já organizadas e que de futuro se organizarem. 

Paragrapho unico. As ditas sociedades terão privilegio sobre os serviços dos 
escravos que libertarem, para indemnização do preço da compra. 

Já o parágrafo único demonstra que nem todas estas sociedades de emancipação tinham 

caráter puramente filantrópico, prevendo expressamente que elas poderiam se utilizar dos 

serviços dos ex-escravos enquanto indenização pela quantia paga por sua alforria. 

O próximo artigo liberta os escravos pertencentes ao poder público. A toada do artigo é a 

cominação entre liberdade e trabalho, pensamento pautado pela ética do trabalho, já em voga 

diante do capitalismo crescente. 

Art. 6º Serão declarados libertos: 

§ 1º Os escravos pertencentes á nação, dando-lhes o Governo a occupação que 
julgar conveniente. 
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§ 2º Os escravos dados em usufructo à Corôa. 

§ 3º Os escravos das heranças vagas. 

§ 4º Os escravos abandonados por seus senhores. Se estes os abandonarem por 
invalidos, serão obrigados a alimental-os, salvo o caso de penuria, sendo os 
alimentos taxados pelo Juiz de Orphãos. 

O parágrafo quarto regulava o destino dado a muitos escravos inválidos: o abandono, 

obrigando que seus os senhores os mantivessem, ressalvados os casos de pobreza extrema do 

senhor do escravo abandonado, nos quais o Juizado de Ófãos – órgão de competência para as 

causas dos escravos, como visto ao longo desta lei – determinaria, que o poder público 

mantivesse financeiramente o escravo inválido, que seria albergado pelo seu senhor. 

§ 5º Em geral, os escravos libertados em virtude desta Lei ficam durante cinco 
annos sob a inspecção do Governo. Elles são obrigados a contractar seus 
serviços sob pena de serem constrangidos, se viverem vadios, a trabalhar nos 
estabelecimentos publicos. Cessará, porém, o constrangimento do trabalho, 
sempre que o liberto exhibir contracto de serviço. 

Nota-se um compromisso com a liberdade e com o processo abolicionista. Como o 

Estado não teria a quem reclamar indenizações, conseguiu se garantir que os escravos desta 

entidade fossem libertados sem maiores complexidades que não fosse a necessidade de evitar a 

vadiagem. Como ressaltado anteriormente, se garantia a liberdade aos escravos, constrangendo-

os, porém, a trabalhar de alguma forma (fosse em serviço público ou privado), houvesse a vista 

que vadiagem era crime16. Isto é, em que se pesasse haver uma legítima preocupação com o 

direito de liberdade, este direito não era plenamente usufruível pela moral jurídica da época.17 

Art. 7º Nas causas em favor da liberdade: 

§ 1º O processo será summario. 

§ 2º Haverá appellações ex-officio quando as decisões forem contrarias á 
liberdade. 

Este artigo sétimo ressalta o compromisso expresso no anterior com a liberdade. Garante 

o rito sumário (mais rápido), com menos formalidades e burocracias, aos processos de libertação. 

Bem como configura como de interesse público a liberdade do maior número de escravos 

                                                           
16 Os crimes de vadiagem e mendicância eram previstos nos artigos 295 e 296 do Código Criminal de 1830, 
respectivamente. 
17 É interessante ver que a musicalidade escrava ressaltava o ato de vadiar como algo a ser celebrado. O termo vadiar 
é utilizado em toadas de Maracatu com o significado de festejar (GUERRA-PEIXE. 1955: 147). 
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possível. A apelação de ofício: interposição de recurso à segunda instância independentemente 

de movimento neste sentido da parte perdedora – é característica típica do trato dos interesses 

públicos e do Estado (que se presumem públicos). Ao colocar as ações de libertação neste 

patamar os legisladores indicavam à sociedade, notadamente a comunidade jurídica, que o 

processo de abolição da escravatura era uma das pautas estatais. 

No artigo oitavo se dá o tom que seguirá a Lei dos Sexagenários: a matrícula dos 

escravos. Este registro geral foi idealizado para fins estatísticos: para que se soubessem quantos 

escravos havia no Brasil. Mas principalmente havia interesses econômicos e financeiros na 

efetuação da matrícula. Garantiria aos senhores de escravos a legitimidade de seu pleito de 

indenização, bem como garantiria ao Estado que não houvesse multiplicidade de indenizações 

pelo mesmo escravo, ou indenizações errôneas efetuadas sobre escravos falecidos, ou pessoas 

livres. 

Art. 8º O Governo mandará proceder á matricula especial de todos os escravos 
existentes do Imperio, com declaração do nome, sexo, estado, aptidão para o 
trabalho e filiação de cada um, se fôr conhecida. 

§ 1º O prazo em que deve começar e encerrar-se a matricula será annunciado 
com a maior antecedencia possível por meio de editaes repetidos, nos quaes 
será inserta a disposição do paragrapho seguinte. 

§ 2º Os escravos que, por culpa ou omissão dos interessados, não forem dados 
á matricula, até um anno depois do encerramento desta, serão por este facto 
considerados libertos. 

§ 3º Pela matricula de cada escravo pagará o senhor por uma vez sómente o 
emolumento de 500 réis, se o fizer dentro do prazo marcado, e de 1$000 se 
exceder o dito prazo. O producto deste emolumento será destinado ás despezas 
da matricula e o excedente ao fundo de emancipação.. 

Estes parágrafos prevêem a necessidade de efetuação e efetivação da matrícula dos 

escravos, prevendo penalidades pecuniárias aos senhores que deixarem de efetuar a matrícula, 

sendo a mais grave a perda da propriedade (que era o escravo). 

O parágrafo quarto prevê a distinção do registro dos ingênuos e dos escravos, prevendo 

também a penalização por crime de redução de pessoa livre à escravidão, no caso daqueles que 

matriculassem os ingênuos como se escravos fossem. 

§ 4º Serão tambem matriculados em livro distincto os filhos da mulher escrava, 
que por esta lei ficam livres. Incorrerão os senhores omissos, por negligencia, 
na multa de 100$ a 200$, repetida tantas vezes quantos forem os individuos 
omittidos, e, por fraude nas penas do art. 179 do codigo criminal. 
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§ 5º Os parochos serão obrigados a ter livros especiaes para o registro dos 
nascimentos e obitos dos filhos de escravas, nascidos desde a data desta lei. 
Cada omissão sujeitará os parochos á multa de 100$000. 

A instituição que criou e manteve, por séculos, os registros públicos em diversos países 

foi a Igreja Católica. Assim, cabia aos párocos a lavratura dos livros de registro público. Este 

quinto parágrafo prevê livro especial, diverso do qual se registravam os escravos – e 

presumivelmente, diverso daqueles nos quais se registravam os (verdadeiramente) livres –, para 

se efetuar o registro dos ingênuos. 

Art. 9º O Governo em seus regulamentos poderá impôr multas até 100$ e penas 
de prisão simples até um mez. 

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário.  

O artigo nono prevê, em respeito ao princípio da legalidade penal – de que não se possa 

instituir pena sem que haja lei anterior que a permita –, a possibilidade de que o Poder 

Executivo, através de decretos estabeleça penas pecuniárias e restritivas de liberdade àqueles que 

venham a desobedecer a lei e futuros decretos. O artigo décimo era padrão para as leis da época, 

houvesse a vista a quantidade quase incalculável de leis, que eventualmente se contradiriam 

umas as outras. Por fim, outras questões mais técnicas que previam a Lei do Ventre Livre foram 

regulamentadas pelos Decretos nº 4.835, de 1º de dezembro de 1871 e nº 5.135, de 13 de 

novembro de 1872. 

 

2.3.2. Lei dos Sexagenários 

 

Abaixo procederemos à análise da Lei nº 3.270, de 28 de Setembro de 1885, conhecida 

como segunda lei de 28 de Setembro, ou Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei da Gargalhada Nacional, a 

Lei dos Sexagenários. Diferentemente do que seu nome mais popular indica, esta lei não tinha 

como interesse principal a libertação dos escravos maiores de sessenta anos – diferentemente da 

Lei do Ventre Livre, que possuía outros objetivos, que contudo o objetivo primeiro era a 

liberdade de ventres, prática já comum na América Latina. Pelo texto de seu preâmbulo, esta lei 

“Regula a extincção gradual do elemento servil”. A liberdade dos sexagenários foi mais um dos 

modelos parciais de liberdade adotados na lei, como veremos a seguir. A lei começa da seguinte 

forma:  

D. Pedro II, por Graça de Deus e Unânime Acclamação dos Povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a todos os 
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Nossos subditos que a Assembléa Geral Decretou e Nós Queremos a Lei 
seguinte: 

DA MATRICULA 

Art. 1º Proceder-se-ha em todo o Imperio a nova matricula dos escravos, com 
declaração do nome, nacionalidade, sexo, filiação, si fôr conhecida, occupação 
ou serviço em que fôr empregado, idade e valor, calculado conforme a tabella 
do § 3º. 

§ 1º A inscripção para a nova matricula far-se-ha á vista das relações que 
serviram de base á matricula especial ou averbação effectuada em virtude da 
Lei de 28 de Setembro de 1871, ou á vista das certidões da mesma matricula, 
ou da averbação, ou á vista do titulo do dominio, quando nelle estiver exarada 
a matricula do escravo. 

§ 2º A' idade declarada na antiga matricula se addicionará o tempo decorrido 
até o dia em que fôr apresentada na Repartição competente a relação para a 
matricula ordenada por esta Lei. 

A matricula que fôr effectuada em contravenção ás disposições dos §§ 1º e 2º 
será nulla, e o Collector ou Agente fiscal que a effectuar incorrerá em uma 
multa de cem mil réis a tresentos mil réis, sem prejuizo de outras penas em que 
possa incorrer. 

Como se nota, o primeiro item de que trata a lei não é a liberdade dos escravos om 

sessenta anos completos, é senão continuar a regulamentar a matrícula dos escravos prevista no 

artigo oitavo da Lei do Ventre Livre. O caput do art. 1º prevê uma nova matrícula, com novos 

quesitos, como nacionalidade, profissão e valor (a ser calculado pela tabela abaixo) 

O parágrafo primeiro determina que se deva realizar nova matrícula para os escravos, 

além da realizada no início dos anos 1870, se aproveitando no que couber os dados da antiga 

matrícula. O parágrafo segundo determina que se somasse à idade do escravo registrada na 

antiga matrícula, o tempo decorrido até a nova matrícula, haja a vista que a tabela de preços dos 

escravos prevê a regressividade de preços em relação à idade. O que era importante para a 

Fazenda Nacional, ao estabelecer o cálculo do valor a ser destinado ao pagamento das 

indenizações, nos diversos casos em que esta se dava e na possibilidade futura de uma abolição 

com indenização aos senhores de escravos. A preocupação se estende à segunda parte do 

parágrafo que prevê a imposição de multas aos agentes fiscais ou coletores que efetuassem a 

matrícula com erros, passíveis de gerar danos ao erário. 
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§ 3º O valor a que se refere o art. 1º será declarado pelo senhor do escravo, 
não excedendo o Maximo regulado pela idade do matriculando, conforme a 
seguinte tabella: 

Escravos menores de 30 annos............................................................... 900$000 

» de 30 a 40 »...........................................................................................800$000 

» » 40 a 50 ».............................................................................................600$000 

» » 50 a 55 ».............................................................................................400$000 

» » 55 a 60 ».............................................................................................200$000 

A tabela do parágrafo 3º qualifica os escravos de acordo com sua idade. Sendo os mais 

novos os mais valiosos, para os trabalhos braçais que normalmente desempenhariam. Enquanto o 

parágrafo 4º convalida esta idéia, e, baseada no conceito de fragilidade da mulher, coloca o preço 

da escrava como ¾ do preço do escravo. 

§ 4º O valor dos individuos do sexo feminino se regulará do mesmo modo, 
fazendo-se, porém, o abatimento de 25% sobre os preços acima estabelecidos. 

§ 5º Não serão dados á matricula os escravos de 60 annos de idade em diante; 
serão, porém, inscriptos em arrolamento especial para os fins dos §§ 10 a 12 
do art. 3º. 

O parágrafo 5º antecipa geograficamente na lei a matéria que lhe deu o nome mais 

conhecido. E como os dispositivos mencionados garantiam a liberdade, pelo menos em tese, dos 

escravos maiores de sessenta anos completos, não haveria a necessidade de gastos públicos e 

privados para efetuar a matrícula dessas pessoas. 

§ 6º Será de um anno o prazo concedido para a matricula, devendo ser este 
annunciado por editaes affixados nos logares mais publicos com antecedencia 
de 90 dias, e publicos pela imprensa, onde a houver. 

§ 7º Serão considerados libertos os escravos que no prazo marcado não tiverem 
sido dados á matricula, e esta clausula será expressa e integralmente declarada 
nos editaes e nos annuncios pela imprensa. 

Serão isentos de prestação de serviços os escravos de 60 a 65 annos que não 
tiverem sido arrolados. 
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O parágrafo 6º estabelece como prazo máximo para a efetuação da matrícula um ano após 

a publicidade dos termos da lei através de editais afixados em locais públicos e na imprensa, com 

vacância de 90 dias para a contagem da vigência do prazo de um ano. O §7º, em punição àqueles 

senhores que não efetuarem a matrícula no prazo previsto, não determina o pagamento de 

multas, como a primeira lei de 28 de setembro, mas expropria o senhor ao declarar a liberdade 

dos escravos não matriculados. A segunda parte do parágrafo sétimo da isenção de serviços aos 

escravos maiores de sessenta e menores de sessenta e cinco anos, adiantando também que a lei 

dos sexagenários garantia sua liberdade, parcialmente, estabelecendo um contrato de servidão, 

aos moldes da legislação cubana e do art. 6º, §5º da Lei Rio Branco. 

§ 8º As pessoas a quem incumbe a obrigação de dar á matricula escravos 
alheios, na fórma do art. 3º do Decreto n. 4.835 de 1 de Dezembro de 1871, 
indemnizarão aos respectivos senhores o valor do escravo que, por não ter sido 
matriculado no devido prazo, ficar livre. 

Ao credor hypothecario ou pignoraticio cabe igualmente dar á matricula os 
escravos constituidos em garantia. 

Os Collectores e mais Agentes fiscaes serão obrigados a dar recibo dos 
documentos que lhes forem entregues para a inscripção da nova matricula, e os 
que deixarem de effectual-a no prazo legal incorrerão nas penas do art. 154 do 
Codigo Criminal, ficando salvo aos senhores o direito de requerer de novo a 
matricula, a qual, para os effeitos legaes, vigorará como si tivesse sido 
effectuada no tempo designado. 

Neste oitavo parágrafo se resguarda o direito de propriedade dos senhores cujos escravos 

tenham que ter a matrícula realizada por terceiro, na forma do art. 3º e itens, do Decreto 

4.835/1871, que responsabiliza os representantes legais dos senhores, bem como “tutores e 

curadores; depositarios judiciaes; representantes de ordens e corporações religiosas, e 

representantes de sociedades” pela efetivação das matrículas, e a segunda parte do presente 

parágrafo em análise lista também os credores como responsáveis. Nos casos em que quaisquer 

desses, que não o senhor, seja obrigado a fazer a matrícula e não o faz, resta o direito do 

proprietário de ser indenizado pela perda da propriedade, havida com a libertação do cativo. 

A terceira parte faz referência à obrigação dos agentes estatais, ou privados que atuem em 

seu munus, de efetuar a matrícula no prazo legal previsto. Podendo aquele que faltou com o 

dever incorrer no crime de “Falta da exacção no cumprimento dos deveres”, sujeito a “Penas de 

suspensão do emprego por um a nove mezes”, previstas no capítulo “Prevaricações, abusos e 

omissões dos empregados publicos”. Neste caso, como a falta em matricular se deu por ação ou 
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omissão do Estado, o escravo não ganha a liberdade, e fica ressalvada ao proprietário a 

possibilidade de realizar a matrícula extemporânea. 

§ 9º Pela inscripção ou arrolamento de cada escravo pagar-se-ha 1$ de 
emolumentos, cuja importancia será destinada ao fundo de emancipação, 
depois de satisfeitas as despezas da matricula. 

§ 10. Logo que fôr annunciado o prazo para a matricula, ficarão relevadas as 
multas incorridas por inobservancia das disposições da Lei de 28 de Setembro 
de 1871, relativas á matricula e declarações prescriptas por ella e pelos 
respectivos regulamentos. 

A quem libertar ou tiver libertado, a titulo gratuito, algum escravo, fica 
remittida qualquer divida á Fazenda Publica por impostos referentes ao mesmo 
escravo. 

O Governo no Regulamento que expedir para execução desta Lei, marcará um 
só e o mesmo prazo para a apuração da matricula em todo o Imperio. 

O parágrafo nono estabelece como um real o valor dos emolumentos pagos por escravo 

matriculado. O parágrafo dez, e último do artigo primeiro, perdoa as multas referentes à Lei do 

Ventre Livre. Também perdoa qualquer dívida daquele que libertar seu escravo a título gratuito. 

E por fim estabelece um prazo único para a realização da matrícula em todo o país. O artigo 

segundo e seus incisos regulamentam as novas formas de arrecadação para composição do fundo 

de emancipação de escravos. 

Art. 2º O fundo de emancipação será formado: 

I. Das taxas e rendas para elle destinadas na legislação vigente. 

II. Da taxa de 5% addicionaes a todos os impostos geraes, excepto os de 
exportação. 

Esta taxa será cobrada desde já livre de despezas de arrecadação, e 
annualmente inscripta no orçamento da receita apresentado á Assembléa Geral 
Legislativa pelo Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda. 

III. De titulos da divida publica emittidos a 5%, com amortização annual de 
½%, sendo os juros e amortização pagos pela referida taxa de 5%. 

§ 1º A taxa addicional será arrecadada ainda depois da libertação de todos os 
escravos e até se extinguir a divida proveniente da emissão dos titulos 
autorizados por esta Lei. 
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§ 2º O fundo de emancipação, de que trata o n. I deste artigo, continuará a ser 
applicado de conformidade ao disposto no art. 27 do Regulamento approvado 
pelo Decreto n. 5135 de 13 de Novembro de 1872. 18  

O inciso I, mantém o que já era previsto na legislação prévia. O II onera toda a sociedade 

brasileira – exceto os importadores – através do aumento geral da carga tributária do país em 5% 

do seu valor preexistente, para que se arrecadem fundos para o pagamento de alforrias aos 

senhores de escravos. A segunda parte do inciso diz que esta arrecadação extra deverá ser 

inscrita anualmente no orçamento da receita. E o inciso III prevê a emissão de títulos da dívida 

pública como ferramenta hábil para a composição do fundo. 

O parágrafo primeiro limita a existência das taxas adicionais, prevista no inciso II, sobre 

os impostos enquanto durar a dívida das indenizações que tenham que ser pagas pela lei. E o 

parágrafo segundo determina que o fundo continue a privilegiar a libertação de famílias a frente 

de escravos individuais, e que quando liberte escravos individuais que dê preferência aos 

escravos que tenham familiares – cônjuges e/ou filhos – livres. 

§ 3º O producto da taxa addicional será dividido em tres partes iguaes: 

A 1ª parte será applicada á emancipação dos escravos de maior idade, 
conforme o que fôr estabelecido em regulamento do Governo. 

A 2ª parte será applicada á libertação por metade ou menos de metade de seu 
valor, dos escravos de lavoura e mineração cujos senhores quizerem converter 
em livres os estabelecimentos mantidos por escravos. 

A 3ª parte será destinada a subvencionar a colonização por meio do pagamento 
de transporte de colonos que forem effectivamente collocados em 
estabelecimentos agricolas de qualquer natureza. 

                                                           
18 “Art. 27. A classificação para as alforrias pelo fundo de emancipação será a seguinte: 

   I. Familias; 
   II. Individuos. 

§ 1º Na libertação por familias, preferirão: 
   I. Os conjuges que forem escravos de differentes senhores; 
   II. Os conjuges, que tiverem filhos, nascidos livres em virtude da lei e menores de oito annos; 
   III. Os conjuges, que tiverem filhos livres menores de 21 annos; 
   IV. Os conjuges com filhos menores escravos; 
   V. As mãis com, filhos menores escravos; 
   VI. Os conjuges sem filhos menores. 

§ 2º Na libertação por individuos, preferirão: 
   I. A mãi ou pai com filhos livres; 
   II. Os de 12 a 50 annos de idade, começando pelos mais moços no sexo feminino, e pelos mais velhos no 

sexo masculino. 
   Na ordem da emancipação das familias e dos individuos, serão preferidos: 1º, os que por si ou por outrem 

entrarem com certa quota para a sua libertação; 2º, os mais morigerados a juizo dos senhores. Em igualdade de 
condições a sorte decidirá.” 
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A idéia subajacente nestes dois primeiros itens do parágrafo terceiro ainda é a de retirar 

do senhor de escravos o ônus da manutenção dos escravos improdutivos. Enquanto o terceiro 

item promove a política de colonização que retira dos libertos os postos de trabalho deixados por 

eles mesmos. 

§ 4º Para desenvolver os recursos empregados na transformação dos 
estabelecimentos agricolas servidos por escravos em estabelecimentos livres e 
para auxiliar o desenvolvimento da colonização agricola, poderá o Governo 
emittir os titulos de que trata o n. 3 deste artigo. 

Os juros e amortização desses titulos não poderão absorver mais dos dous 
terços do producto da taxa addicional consignada no n. 2 do mesmo artigo. 

O parágrafo quarto deixa transparecer o ideal existente, à época, dentro do texto das leis 

abolicionistas, qual fosse a implementação do projeto de embranquecimento do país através da 

importação da mão-de-obra branca. A segunda parte prevê que a amortização dos títulos prevista 

no inciso III não poderá exceder 2/3 da arrecadação prevista no inciso II. Abaixo a lei começa a 

regulamentar o valor das alforrias, com base na tabela anterior, bem como a dispor sobre o 

tratamento dado aos libertos. 

DAS ALFORRIAS E DOS LIBERTOS 

Art. 3º Os escravos inscriptos na matricula serão libertados mediante 
indemnização de seu valor pelo fundo de emancipação ou por qualquer outra 
fórma legal. 

§ 1º Do valor primitivo com que fôr matriculado o escravo se deduzirão: 

No primeiro anno..............................................................................................2% 

No segundo........................................................................................................3% 

No terceiro........................................................................................................4% 

No quarto..........................................................................................................5% 

No quinto...........................................................................................................6% 

No sexto.............................................................................................................7% 

No setimo...........................................................................................................8% 

No oitavo...........................................................................................................9% 

No nono...........................................................................................................10% 

No decimo.......................................................................................................10% 

No undecimo...................................................................................................12% 

No decimo segundo.........................................................................................12% 

No decimo terceiro..........................................................................................12% 

Contar-se-ha para esta deducção annual qualquer prazo decorrido, seja feita a 
libertação pelo fundo de emancipação ou por qualquer outra fórma legal. 
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O caput do artigo e a tabela anexa apenas repetem o que já vem sendo apontado ao longo 

das análises da Lei do Ventre Livre e desta lei: o grande direito a ser garantido não era a 

dignidade humana do escravizado, mas sim o direito à propriedade privada através de 

indenizações aos senhores de escravos que perdiam seus bens durante o processo abolicionista. E 

se coadunava este direito à propriedade com o interesse do Estado, de promover a abolição e 

reduzir as perdas que o erário teria ao indenizar os proprietários de escravos. 

§ 2º Não será libertado pelo fundo de emancipação o escravo invalido, 
considerado incapaz de qualquer serviço pela Junta classificadora, com 
recurso voluntario para o Juiz de Direito. 

O escravo assim considerado permanecerá na companhia de seu senhor. 

Neste parágrafo já se nota uma resposta por parte do Governo, que começava a sentir os 

efeitos da Política de Indenizações no esvaziamento dos cofres públicos. Dessarte, começa-se a 

colocar limites para o pagamento de indenizações, e responsabilizando os senhores de escravos 

pela manutenção do escravo durante sua invalidez para o trabalho, uma vez que se valeram do 

trabalho forçado dele para a acumulação de riquezas. 

§ 3º Os escravos empregados nos estabelecimentos agricolas serão libertados 
pelo fundo de emancipação indicado no art. 2º, § 4º, segunda parte, si seus 
senhores se propuzerem a substituir nos mesmos estabelecimentos o trabalho 
escravo pelo trabalho livre, observadas as seguintes disposições: 

a) Libertação de todos os escravos existentes nos mesmos estabelecimentos e 
obrigação de não admittir outros, sob pena de serem estes declarados libertos; 

b) Indemnização pelo Estado de metade do valor dos escravos assim libertados, 
em titulos de 5%, preferidos os senhores que reduzirem mais a indemnização; 

c) Usufruição dos serviços dos libertos por tempo de cinco annos. 

O §3º, do art. 3º define os títulos emitidos como forma de pagamento possível para a 

conversão de estabelecimentos agrícolas escravocratas em estabelecimentos que utilizem mão de 

obra livre. E continua, em sua alínea a mantendo a marca do estabelecimento agrícola enquanto 

local livre de trabalho escravo, ao determinar que aqueles estabelecimentos que se valham do 

fundo não poderão mais empregar trabalho escravo, e que caso o faça os escravos que trabalhem 

no local serão declarados libertos, enquanto pena. A alínea b prevê que metade do valor da 

indenização se dê através dos títulos da dívida pública previstos no art. 2º, III. E por fim a alínea 

c permite a servidão do ex-escravo pelo período de mais cinco anos. 
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§ 4º Os libertos obrigados a serviço nos termos do paragrapho anterior, serão 
alimentados, vestidos e tratados pelos seus ex-senhores, e gozarão de uma 
gratificação pecuniaria por dia de serviço, que será arbitrada pelo ex-senhor 
com approvação do Juiz de Orphãos. 

§ 5º Esta gratificação, que constituirá peculio do liberto, será dividida em duas 
partes, sendo uma disponivel desde logo, e outra recolhida a uma Caixa 
Economia ou Collectoria, para lhe ser entregue, terminado o prazo da 
prestação dos serviços a que se refere o § 3º, ultima parte. 

§ 6º As libertações pelo peculio serão concedidas em vista das certidões do 
valor do escravo, apurado na fórma do art. 3º, § 1º, e da certidão do deposito 
desse valor nas estações fiscaes designadas pelo Governo. 

Essas certidões serão passadas gratuitamente. 

Os próximos três parágrafos prevêem a condição do liberto sujeito à servidão 

compulsória pelo período de cinco anos. O §4º prevê a manutenção do liberto por seu ex-senhor. 

O 5º prevê uma retribuição pecuniária para o trabalho exercido pelo liberto, sendo dividida em 

duas partes, uma de percepção imediata e outra cumulativa. E, por fim, o art. 6º prevê que às 

libertações, pagas pela poupança acumulada, serão consideradas os descontos progressivos da 

segunda tabela, cujas certidões atestando o valor do escravo serão emitidas gratuitamente. 

O §7º determina que qualquer processo de libertação parcial futuro deva seguir o que foi 

estabelecido na presente lei, e respeitados os valores estabelecidos na primeira tabela. 

§ 7º Emquanto se não encerrar a nova matricula, continuará em vigor o 
processo actual de avaliação dos escravos, para os diversos meios de 
libertação, com o limite fixado no art. 1º, § 3º. 

§ 8º São válidas as alforrias concedidas, ainda que o seu valor exceda ao da 
terça do outorgante e sejão ou não necessarios os herdeiros que porventura 
tiver. 

§ 9º E' permittida a liberalidade directa de terceiro para a alforria do escravo, 
uma vez que se exhiba preço deste. 

Os §§8ºe 9º validam alforrias irregulares. O §8º, aquela em que o escravo só consiga 

arcar com 2/3 de seu valor, caso haja a anuência do senhor. E o §9º permite que se liberte o 

escravo de terceiro, desde que aquele que o liberte apresente o valor referente. 

Os §§ 10 a 13 são as grandes estrelas da lei, por batizarem o nome mais conhecido da lei: 

Lei dos Sexagenários. O § 10 dirá que são libertos os maiores de sessenta anos de idade. 

Contudo, a título de indenização aos senhores por sua alforria ainda deveriam prestar serviços 
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aos seus ex-senhores por mais três anos. O § 11 limita a idade de prestação de serviços até os 65 

anos, isto é, um escravo que tivesse 60 anos quando promulgada a lei prestaria serviços até os 

63. Um que tivesse 62 até os 65, assim como um que tivesse 64 anos, que seria servo até a 

mesma idade. Portanto, nem o nome que deixou a lei famosa condiz com a realidade que ela 

preconiza. 

§ 10. São libertos os escravos de 60 annos de idade, completos antes e depois 
da data em que entrar em execução esta Lei; ficando, porém, obrigados, a 
titulo de indemnização pela sua alforria, a prestar serviços a seus ex-senhores 
pelo espaço de tres annos.. 

§ 11. Os que forem maiores de 60 e menores de 65 annos, logo que 
completarem esta idade, não serão sujeitos aos alludidos serviços, qualquer 
que seja o tempo que os tenham prestado com relação ao prazo acima 
declarado. 

§ 12. E' permittida a remissão dos mesmos serviços, mediante o valor não 
excedente á metade do valor arbitrado para os escravos da classe de 55 a 60 
annos de idade. 

§ 13. Todos os libertos maiores de 60 annos, preenchido o tempo de serviço de 
que trata o § 10, continuarão em companhia de seus ex-senhores, que serão 
obrigados a alimental-os, vestil-os, e tratal-os em suas molestias, usufruindo os 
serviços compativeis com as forças delles, salvo si preferirem obter em outra 
parte os meios de subsistencia, e os Juizes de Orphãos os julgarem capazes de 
o fazer. 

O §12 permite que o liberto em servidão possa se remir de seu tempo de serviço através 

do pagamento de metade do valor de um escravo de último nível na primeira tabela desta lei. E, 

ao cabo da questão dos sexagenários, o §13 declara que caberá aos ex-senhores dos escravos 

maiores de 60 anos, já libertos, a sua manutenção, que poderá ser paga pela prestação de serviços 

compatíveis com suas capacidades físicas, ressalvadas as situações em que o liberto sexagenário 

opte por se subsistir em outro local, e receba autorização dos Juízes de Órfãos para fazê-lo. A 

isto equivale dizer que não se libertou de fato nenhum velhinho. Todos os sexagenários, de uma 

forma ou outra continuaram integrando o elemento servil até a morte. 

Os §§14 a 18 demonstram a quão precária era a liberdade dos libertos. O §14 determina 

que deverá residir por pelo menos cinco anos no lugar onde obteve sua liberdade. O §15 penaliza 

aqueles libertos que se evadirem de seus domicílios em analogia ao crime de vadiagem, 

forçando-os ao trabalho em local público ou colônia militar agrícola. Então, o §16 excetua os 

dois anteriores prevendo possibilidades de mudança de domicílio pelo liberto – através de 
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autorização do Juiz de Órfãos, nos casos de moléstia ou outro motivo tão grave quanto, e mesmo 

assim, somente se o liberto tiver bom comportamento, que seria determinado pela polícia, como 

se pode depreender da leitura combinada do §16 e ss. Este, por sua vez, determina que o liberto 

vadio terá prazo marcado pela polícia para encontrar uma ocupação. E o 18 dirá que ao término 

do prazo, sem a demonstração de que houve a aquisição de um emprego pelo liberto, a 

autoridade policial deverá encaminhá-lo para o Juiz de Órfãos, que o constrangerá à obter um 

trabalho, sendo a alternativa a prisão. Cabendo condenação nas colônias militares agrícolas, para 

o caso de reincidência no delito de vadiagem. Percebe-se desde então que a questão social das 

pessoas negras na sociedade brasileira sempre foi tratada como “problema de polícia”. 

§ 14. E' domicilio obrigado por tempo de cinco annos, contados da data da 
libertação do liberto pelo fundo de emancipação, o municipio onde tiver sido 
alforriado, excepto o das capitaes. 

§ 15. O que se ausentar de seu domicilio será considerado vagabundo e 
apprehendido pela Policia para ser empregado em trabalhos publicos ou 
colonias agricolas. 

§ 16. O Juiz de Orphãos poderá permittir a mudança do liberto no caso de 
molestia ou por outro motivo attendivel, si o mesmo liberto tiver bom 
procedimento e declarar o logar para onde pretende transferir seu domicilio. 

§ 17. Qualquer liberto encontrado sem occupação será obrigado a empregar-se 
ou a contratar seus serviços no prazo que lhe fôr marcado pela Policia. 

§ 18. Terminado o prazo, sem que o liberto mostre ter cumprido a 
determinação da Policia, será por esta enviado ao Juiz de Orphãos, que o 
constrangerá a celebrar contrato de locação de serviços, sob pena de 15 dias 
de prisão com trabalho e de ser enviado para alguma colonia agricola no caso 
de reincidencia.. 

Os parágrafos dezenove e vinte são os que regulamentam a mobilidade dos escravos entre 

as províncias. Isto se dava porque cada província tinha regulamentações específicas para o trato 

servil. Como visto, o Ceará e o Amazonas já haviam abolido a escravidão em seus territórios à 

época da promulgação desta lei. 

§ 19. O domicilio do escravo é intransferivel para Provincia diversa da em que 
estiver matriculado ao tempo de promulgação desta Lei. 

A mudança importará acquisição da liberdade, excepto nos seguintes casos: 
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1º Transferencia do escravo de um para outro estabelecimento do mesmo 
senhor. 

2º Si o escravo tiver sido obtido por herança ou por adjudicação forçada em 
outra Provincia. 

3º Mudança de domicilio do senhor. 

4º Evasão do escravo. 

§ 20. O escravo evadido da casa do senhor ou d'onde estiver empregado não 
poderá, em quanto estiver ausente, ser alforriado pelo fundo de emancipação. 

Dessarte os dispositivos desta lei vêm para impedir que pessoas transferissem seus 

escravos para outras províncias em que a escravidão ainda fosse permitida. E também ainda 

havia uma outra razão: regulamentar parcialmente, as falhas crassas da Lei Feijó e da Lei 

Eusébio de Queirós, ambas de proibição do Tráfico Internacional de Escravos para o Brasil. Os 

traficantes traziam escravos para o Brasil, como se fossem propriedades pessoais e então 

revendiam internamente para quem as encomendou. Com este dificultador dos parágrafos em 

análise, pelo menos não se poderiam mais. 

§ 21. A obrigação de prestação de serviços de escravos, de que trata o § 3º 
deste artigo, ou como condição de liberdade, não vigorará por tempo maior do 
que aquelle em que a escravidão fôr considerada extincta.. 

O último parágrafo do artigo terceiro, desta Lei dos Sexagenários, pode parecer absurdo. 

Mas foi escrito para não dar qualquer margem a que um senhor de escravos que ainda tivesse o 

crédito de cobrar de seu ex-escravo algum serviço, em virtude da abolição parcial, ou do acordo 

de alforria, o fizesse. O que este dispositivo diz é que sendo extinta a escravidão, são igualmente 

extintas todas as obrigações legais e contratuais contraídas pelo então escravo em razão da 

aquisição de sua liberdade. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 4º Nos regulamentos que expedir para execução desta Lei o Governo 
determinará: 

1º Os direitos e obrigações dos libertos a que se refere o § 3º do art. 3º para 
com os seus ex-senhores e vice-versa. 
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2º Os direitos e obrigações dos demais libertos sujeitos á prestação de serviços 
e daquelles a quem esses serviços devam ser prestados. 

3º A intervenção dos Curados geraes por parte do escravo, quando este fôr 
obrigado á prestação de serviços, e as attribuições dos Juizes de Direito, Juizes 
Municipaes e de Orphãos e Juizes de Paz nos casos de que trata a presente Lei. 

Os itens do art. 4º prevêem os requisitos que deverão seguir a regulamentação da presente 

lei. Os §§ 1º e 2º prevêem respectivamente, que as infrações aos itens que tratam da relação de 

liberto e ex-senhor ficam sujeitas a penalidades de multa ou de trabalho compulsório de até trinta 

dias; e determina competentes os Juízes de Paz para julgar este tipo de litígio (o art. 45 do 

referido decreto determina a competência dos Juízes de Paz). E o § 3º faz analogia do crime de 

proteção de escravo fugido, ao crime de furto, haja a vista alienação não-violenta da propriedade 

de terceiro. 

§ 1º A infracção das obrigações a que se referem os ns. 1 e 2 deste artigo será 
punida conforme a sua gravidade, com multa de 200$ ou prisão com trabalho 
até 30 dias. 

§ 2º São competentes para a imposição dessas penas os Juizes de Paz dos 
respectivos districtos, sendo o processo o do Decreto n. 4824 de 29 de 
Novembro de 1871, art. 45 e seus paragraphos. 

§ 3º O acoutamento de escravos será capitulado no art. 260 do Codigo 
Criminal. 

§ 4º O direito dos senhores de escravos á prestação de serviços dos ingenuos 
ou á indemnização em titulos de renda, na fórma do art. 1º, § 1º, da lei de 28 de 
Setembro de 1871, cessará com a extincção da escravidão. 

Este §4º do art. 4º teve o condão de evitar que a servidão se protraísse além do tempo de 

abolida e escravidão, como aconteceu com Cuba. Como visto anteriormente, sendo „vadiagem‟ 

um crime, buscando evitá-lo, o § 5º prevê o estabelecimento de colônias agrícolas, de regime 

militar, em regiões fronteiriças para onde seriam mandados os libertos desocupados. O trabalho 

nas colônias militares agrícolas, faz as vezes de cumprimento do serviço militar obrigatório, pela 

lógica do §6º. 

§ 5º O Governo estabelecerá em diversos pontos do Imperio ou nas Provincias 
fronteiras colonias agricolas, regidas com disciplina militar, para as quaes 
serão enviados os libertos sem occupação. 
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§ 6º A occupação effectiva nos trabalhos da lavoura constituirá legitima 
isenção do serviço militar. 

§ 7º Nenhuma Provincia, nem mesmo as que gozarem de tarifa especial, ficará 
isenta do pagamento do imposto addicional de que trata o art. 2º. 

§ 8º Os regulamentos que forem expedidos pelo Governo serão logo postos em 
execução e sujeitos á approvação do Poder Legislativo, consolidadas todas as 
disposições relativas ao elemento servil constantes da Lei de 28 de Setembro de 
1871 e respectivos Regulamentos que não forem revogados. 

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

O §7º determina que não haverá benefício tributário para nenhuma província do império. 

Enquanto oitavo e último parágrafo do art. 4º prevê a expedição mais breve possível dos 

regulamentos à lei, à luz da legislação anterior que não tiver sido tacitamente revogada em 

virtude da nova lei, que foram tratados no Decreto nº 9.517, de 14 de novembro de 1885. Por 

fim, o quinto e último artigo da lei, como de praxe revoga todas as decisões em contrário. 

 

2.3.3. Lei Áurea 

 

Por último há a Lei nº 3.353 de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, também conhecida 

como Lei Diamantina, que em seu preâmbulo “Declara extincta a escravidão no Brasil”, e 

continua: 

A Princeza Imperial Regente, em nome de Sua Magestade o Imperador, o 
Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os subditos do Imperio que a Assembléa 
Geral decretou e ella sancionou a lei seguinte: 

Artigo 1°: É declarada extincta desde a data d‟esta Lei a escravidão no Brasil. 

Artigo 2°: Revogam-se as disposições em contrario. 

Embora pareça uma lei excelente, à luz de tudo o que foi analisado, pela ausência de 

„jabutis‟, em contraste com as duas leis anteriores, é exatamente esta a sua falha: a falta de 

complementos. Projetos debatidos no congresso de autoria da Bancada Abolicionista (Joaquim 

Nabuco, Rui Barbosa, André Rebouças, João Alfredo, dentre outros) previam a distribuição de 

terras e a doação de sementes para os escravos então libertos poderem de fato ser emancipados, 

nos moldes das proposituras de José Bonifácio e Antonio d‟Oliva Sequeira. E esta é a falta da lei. 

E não é acidental. O recém-fundado Partido Republicano (tradicionalmente ligado em ideais ao 
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Partido Liberal) engendrou um grande acordo nacional com a Bancada Escravagista (quase 

integralmente filiada ao Partido Conservador) para que, então, fosse feita uma Abolição sem 

reparação aos escravos: 

No dia 13 maio de 1888, o Parlamento vota a Abolição imediata, sem 
indenização para os proprietários de escravos. Assim, o Brasil será o último país 
americano a extinguir a escravidão. Ao mesmo tempo em que perdia o apoio de 
muitos fazendeiros opostos à Abolição, a monarquia não conseguia limitar o 
avanço dos republicanos no setor urbano: um ano mais tarde ocorre a 
proclamação da República. Na realidade, a maioria dos republicanos havia 
pactuado com os fazendeiros, isolando a fração dos abolicionistas, composta 
tanto por monarquistas quanto por republicanos, que defendia uma reforma 
agrária, visando acabar com “a escravidão e com os males que a escravidão 
criou”, como escreveu o líder abolicionista e monarquista Joaquim Nabuco. 
(ALENCASTRO. 2009: 38) 

A idéia de tal aliança era que os senhores de escravos não só não tivessem que pagar 

pelos escravos que seriam libertados, como no final o Estado ainda pagaria aos senhores uma 

indenização pelas propriedades perdidas (aos moldes do „jabuti‟ na Lei do Ventre Livre), Em 

contrapartida ao apoio financeiro, a Bancada Escravagista deveria apoiar a República. Feito este 

pacto, foi apresentada no Congresso, pelo Partido Conservador, o texto enxuto da Abolição, 

fazendo reféns a Bancada Abolicionista que não teve outra opção, senão aprovar o texto. 

A iniciativa indenizacionista, que resultou na Abolição da Escravatura sem “poréns”, só 

não foi para frente durante a República, pois Rui Barbosa, na qualidade de Ministro da Fazenda, 

mandou que se incinerassem todos os registros de escravos de então, impossibilitando que os 

senhores de escravos pudessem pleitear a indenização pelos escravos libertados.19 Destarte, o 

Brasil se tornou um dos poucos países que promoveram o fim da escravidão, ainda no século 

XIX, em processo “pacífico” (não-revolucionário), sem efetivar o pagamento de indenizações 

aos senhores de escravos.* Como disse o “maestro” Antônio Carlos Brasileiro (Tom) Jobim a seu 

amigo estadunidense, David Drew Zingg: “David, o Brasil não é para principiantes” 

(MANJABOSCO. 2016: 10). 

                                                           
19 Embora seja compreensível a atitude do Águia de Haia, no contexto histórico apresentado, esta determinação, 
hoje, dificulta muito um resgate da ancestralidade das famílias negras através dos registros, da forma que muitas 
famílias descendentes de imigrantes europeus fazem. 
* N.A.: Se em algum momento das análises das leis abolicionistas, o leitor se condoeu – ainda que por um lapso – 
dos senhores que foram expropriados sem direito a indenização pelo Estado, é urgente atentar que está imerso em 
uma ideologia que valoriza mais a propriedade privada do que a dignidade e, sobretudo, a liberdade humana, logo, 
se está imerso numa ideologia oposta ao liberalismo. 
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CAPÍTULO 3. A INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL 

 

“Somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra.” 

Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil 

 

Sintomáticas são mais as palavras não ditas, do que as palavras propriamente ditas. Se há 

um conjunto de palavras que não é utilizada no arcabouço jurídico do período escravocrata 

brasileiro é aquele que diz respeito à cor/raça dos escravos. Sempre que há menção a sua 

condição as palavras são “elemento servil”, “servo”, “escravo”, “cativo”, dentre outros termos 

que denotam sua condição social. Raros são os termos que demonstram o claro e mais que 

visível recorte existente entre pessoas livres e escravizadas: a condição racial. Destarte, neste 

capítulo serão analisadas as bases da proposta da criação da nação brasileira, ainda em seus 

primórdios, e como esta proposta foi efetivada. 

 

3.1. O tratamento dado aos libertos 

 

Um liberto era igual a um livre? Ao longo da elaboração desta dissertação ficou sensível o 

quanto a diferença entre termos denota também uma diferença de concepção. Ainda que os 

termos „liberto‟ e „livre‟ sejam de sinônimos, não são sinônimos perfeitos. O termo „livre‟ indica 

uma condição inata, já o termo „liberto‟ indica uma condição adquirida, embora ambos 

signifiquem que o sujeito adjetivado goze da liberdade. No contexto de uma sociedade 

escravagista, as condições da origem da liberdade disposta tinham relevância na adequação da 

pessoa à hierarquia social que se encontrava. 

Como imaginável o tratamento dado aos libertos divergia diametralmente àquele 

destinado aos livres. Este tratamento teve como principal opositor Antônio Pereira Rebouças. O 

pai dos célebres engenheiros e abolicionistas André Pinto Rebouças, Antônio Pereira Rebouças 

Filho e José Pereira Rebouças (além de outros cinco filhos), foi advogado autodidata, além de ter 

sido várias vezes deputado provincial, e um dos heróis da luta pela Independência do Brasil, na 

província da Bahia, onde se travou guerra contra Portugal pela garantia da soberania e unidade 

nacionais. E, embora tenha defendido, em atuação particular enquanto advogado, tanto escravos 

que pleiteavam a liberdade, quanto senhores de escravos que questionavam a liberdade de seus 

supostos escravos, atuou como abolicionista enquanto conselheiro de D. Pedro II. Rebouças 

pregava uma sociedade efetivamente liberal, onde o elemento mais importante seria o 

compromisso com os direitos individuais, que incluíam a segurança e o respeito à propriedade – 
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princípio que, para ele, justificava a continuidade da escravidão. Contudo, por ser mulato, 

defendia que o cidadão brasileiro (o possuidor de direitos, o livre e/ou o liberto) só poderia ser 

distinguido de acordo com seus „talentos e virtudes‟, e era, portanto, defensor da concessão de 

direitos civis aos libertos. Devido ao seu posicionamento era considerado radical, por não 

conceber nenhuma exceção à Constituição que previa expressamente em seu artigo 179, inciso 

XIV, a igualdade entre todos os cidadãos brasileiros, in verbis: 

“XIV. Todo o cidadão pode ser admittido aos Cargos Publicos Civis, Politicos, 
ou Militares, sem outra differença, que não seja dos seus talentos, e virtudes.” 

Entrementes, ocorria que o chefe de polícia de Salvador na época fosse Francisco 

Gonçalves Martins, abertamente contrário à efetivação em cargos públicos de pessoas “de cor”, 

em razão das então recém-ocorridas revoltas causadas por escravos e libertos, na Bahia: a 

Revolta dos Malês (1835) e a Sabinada (1837). Por crer que as pessoas “de cor” não eram dignas 

de confiança Gonçalves Martins se tornou adversário político de Antônio Rebouças que 

advogava exatamente em prol da inclusão de todos os negros e mulatos livres na integração 

nacional. 

Infelizmente como visto ao longo dos artigos que tratavam da condição do liberto nas leis 

Feijó, Eusébio de Queirós, Rio Branco e Saraiva-Cotegipe a liberdade não era garantia de 

igualdade de direitos mesmo no texto legal. No âmbito social a desigualdade entre negros livres 

e libertos e brancos era – e continua sendo – atroz. 

 

3.1.1. Como os escravos eram vistos 

 

Para entender como se via uma categoria social dentro da sociedade, é interessante saber 

como esta sociedade define esta classe. O significado de escravo, na definição de Plácido e Silva 

é a pessoa que se vê privada de sua liberdade e sujeita ao mando absoluto de um senhor, que a 

tem como “coisa” sua, e como tal dele dispõe (PLÁCIDO E SILVA. 2004: 542). 

Pode se determinar a origem da escravidão com o surgimento da propriedade privada e 

do Estado. Concebida como uma organização política, baseada nos laços de parentesco dos 

senhores, encarregada de defender os interesses, não da sociedade, mas daqueles que foram os 

condutores para um acúmulo de riqueza. A disseminação da escravidão teria se dado como a 

disseminação do medo, através do pagamento de dívidas ou pela prisão de inimigos de guerra 

que tiveram por pena a perda da liberdade. Os professores Ciro Flamarion Cardoso, Marcelo 

Rede, Sônia Regina Rebel de Araújo (1998), conceituam a escravidão da seguinte forma: 
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Seria necessário, antes de mais nada, reafirmar a dificuldade de estabelecer um 
conceito de escravidão minimamente satisfatório para dar cobertura a 
manifestações históricas muito diversificadas. É possível que o impasse se deva, 
sobretudo, ao fato de que a escravidão, ao contrário do que muitas vezes se tem 
insistido, não seja um status, mas um processo. Ela não se apresenta como uma 
situação imóvel (que poderia, então, ser definida por critérios imutáveis), mas 
como uma complexidade dinâmica, que exige, portanto, para a sua apreensão, 
um conjunto de conceitos analíticos que dê conta de sua fluidez. (CARDOSO, 
et al.. 1998: 1) 

O mundo vivenciou diversos períodos de escravidão, porém cada uma com suas 

peculiaridades. No modelo de escravidão romano antigo a maioria dos escravos era formada por 

prisioneiros de guerra e seus descendentes. Havia, também a servidão intracomunitária, na qual 

uma classe, ou casta, trabalhava para outra na mesma sociedade; bem como, havia a servidão 

intercomunitária, pela qual uma sociedade inteira trabalhava para outra (CARDOSO, et al.. 

1998). Outro modelo de escravidão é a escravidão do período colonialista, a escravidão moderna. 

Este modelo contou basicamente com a diáspora africana como fonte de reprodução. Diferente 

do modelo antigo, que continuava sendo a base da escravidão praticada na África, este modelo se 

caracterizou pela transformação de seres humanos específicos em commodities, e pela 

exploração exacerbada deste novo bem de consumo. Este modelo passa a dar excelentes frutos, e 

cria-se assim uma sociedade escravocrata, geradora de riquezas, onde se fundamentam os pilares 

da prosperidade das coroas européias. 

Na visão do antropólogo Pierre Clastres (1982), o Estado é o grande responsável pela 

emergência da desigualdade, e pelo nascimento da sociedade de classes/castas, que pautará então 

as demais formas de opressão existentes e em último grau gerará a divisão entre livres e 

escravos. Clastres acredita que a alienação primeva à qual se submete a classe inferiorizada, no 

caso em análise o trabalhador escravizado, não é a alienação econômica (como preconiza a teoria 

marxista), mas sim, a alienação política: 

Quando, na sociedade primitiva, o econômico se deixa identificar como campo 
autônomo e definido, quando a atividade de produção se transforma em trabalho 
alienado, contabilizado e imposto por aqueles que vão tirar proveito dos frutos 
desse trabalho, é sinal de que a sociedade não é mais primitiva, tornou-se uma 
sociedade dividida em dominantes e dominados, em senhores e súditos, e de 
que parou de exorcizar aquilo que está destinado a matá-la: o poder e o respeito 
ao poder. A principal divisão da sociedade, aquela que serve de base a todas as 
outras, inclusive sem dúvida a divisão do trabalho, é a nova disposição vertical 
entre a base e o cume, é o grande corte político entre detentores da força, seja 
ela guerreira ou religiosa, e sujeitados a essa força. A relação política do poder 
precede e fundamenta a relação econômica de exploração. Antes de ser 
econômica, a alienação é política, o poder antecede o trabalho, o econômico é 
uma derivação do político, a emergência do Estado determina o aparecimento 
das classes. (CLASTRES. 1982: 139) 
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Com base nesta divisão de sociedade, que distingue seres humanos entre superiores e 

inferiores, surge a reificação do homem. O ponto máximo de coisificação humana é a escravidão. 

O escravo é o substrato mais baixo de toda estrutura social na qual se encontra. E só se observa a 

escravidão (assim como a divisão em classes, ou castas) em Sociedades que adotaram o Estado 

como sistema organizacional. 

Ginzburg, em comentário sobre uma passagem do “Górgias” de Platão, que narra um 

diálogo de Sócrates com os sofistas Górgias, Pólo e Cálicles, contrapondo Direito Natural e 

Direito Positivo, diz o seguinte à afirmação de Sócrates de que é melhor sofrer uma injustiça do 

que fazê-la: 

 

[…] segundo a natureza, com efeito, é mais feio tudo o que é também pior, 
sofrer uma injustiça, por exemplo. Segundo a lei, pelo contrário, é fazer a 
injustiça. (…) Suportar agravos não é coisa de homens, mas de escravos. 
(GINZBURG. 2002: 19) 

 

Em consonância com a definição de escravo acima, hodiernamente é bem difundida a 

seguinte frase da professora Valdina Oliveira Pinto, a Makota Valdina: “Não sou descendente de 

escravos. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados!”. Parece que há uma 

incongruência nesta frase. Afinal, a conclusão à qual ela chega é exatamente a afirmação que se 

dispõe a combater. Isto é: todos os escravos são seres humanos que foram escravizados. 

Utilizando a afirmação acima como provocação, é possível se questionar se haveriam 

outros seres, não humanos, que tenham sido escravizados. A resposta a este questionamento será 

positiva. Quase toda sociedade fixa (não-nômade) explora regularmente a mão de obra animal. 

Portanto, é possível dizer que estas sociedades escravizaram estes animais. Diante destas 

conjecturas, é possível imaginar que a humanidade teria decidido que é superior aos demais 

animais pela sua capacidade de dominá-los. Indo além, é possível questionar se não foi feita esta 

primeira divisão de superiores e inferiores – entre humanos dominadores superiores e animais 

domesticados inferiores – que não teria resultado na segunda divisão de superiores e inferiores – 

entre senhores dominadores superiores e escravos domesticados inferiores. E pode ser esta 

origem da reificação do homem pelo homem, i.e. a coisificação do ser humano pelo ser humano. 

Sem alongamentos em conjecturas psicológicas, é de conhecimento razoavelmente amplo 

que assassinos seriais têm entre seus sintomas a crueldade com animais. Com base nisto surgem 

outras questões: é possível imaginar que, então, toda a civilização formada através da 

“domesticação” animal é, de certa forma, psicopata. Esta dissociação entre Humano e Natureza, 

e auto-caminhada, do primeiro, rumo à divindade, se afastando dos animais, pode ser reflexo de 
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uma doença mental coletiva, tal qual as elencadas por Freud no livro „O Mal-estar da 

Civilização‟. Dessarte, é possível crer que, eventualmente, esta psicopatia social se teria 

espraiado para fora das relações humano-animal, e adentrado o campo das relações inter-

humanas. Isto é, dentro desta visão o curral seria a origem da senzala (TOLSTÓI. 2010). 

Aprofundando a análise da relação da escravidão e do Estado, se descobre que a força 

motriz do Capitalismo germinal, em meados dos séculos XVI e XVII era a mão de obra escrava 

negra trazida segundo os ditames de uma produção de massa para atender às demandas das 

crescentes Metrópoles que consumiam e desperdiçavam diversos itens produzidos através deste 

meio de produção, o escravocrata. 

É importante fazer esta circunscrição temporal, pois aí é possível situar a gênese do 

racismo moderno: no nascimento do Capitalismo, e na importação de escravos africanos como 

commodities. Segundo o historiador estadunidense Tom Reiss (2015), até o século XV os 

escravos na Europa Ocidental eram de origem eslava (termo que dá origem à palavra „slave‟, que 

„significa escravo‟ na língua inglesa). Somente com a ascensão do Império Otomano, erigida 

sobre a queda do Califado Abássida, quando se desviou o fluxo de eslavos para o Oriente e para 

a Arábia, que se começou a buscar, em Europa, outras fontes de mão de obra barata e 

escravocrata que substituísse a então vigente (pp. 41-42). Conforme houvesse naquela época em 

África o costume da escravidão, os europeus compravam escravos diretamente de outros 

africanos. Com o passar do tempo, e com o aumento das necessidades do suprimento de mão de 

obra do Capitalismo (ainda que rústico) que se desfraldava, foi necessário que se aumentasse a 

captura de escravos africanos. Para suprir a demanda, já não seria mais possível manter negócios 

com nações africanas – muitas das quais possuíam embaixadas europeias em seus territórios, e 

haviam firmado tratados internacionais com nações europeias (GURAN. 2000: 48. FONSECA. 

2014: 10) – então foi criado o mito do negro africano selvagem, cuja remição deveria ser galgada 

através da escravidão, para que então pudesse ser civilizado. Deste mito, que é, na verdade, mito 

fundador do modo de produção industrial, surgiu o racismo moderno, que coloca o negro na 

camada inferior na hierarquia das raças. 

Nos Estados Unidos da América havia o entendimento de que um escravo equivalia a ⅗ 

(três quintos) de uma pessoa. Este entendimento surgiu como uma modulação para coeficiente 

populacional dos estados escravagistas em suas representações no congresso. Via de regra, para 

fins de representação parlamentar proporcional, se contabilizam apenas o número de eleitores, e 

com base nesta contagem se estabelece o número de representantes que cada ente federativo terá. 

Como os estados do sul ficariam sub-representados caso os escravos não fossem contados, e 
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ficariam sobre-representados caso todos os escravos fossem contados, os congressistas 

estadunidenses anuíram com o “Compromisso dos três quintos”. Este grande acordo nacional 

previa que de cada cinco escravos três seriam contados e dois seriam descontados. A 13ª Emenda 

à Constituição Estadunidense, de 1865 (que constitucionalizava Abolição da Escravatura, de 

1863) continuava prevendo o mesmo tipo de contagem para as pessoas condenadas à servidão 

prisional, das quais a maioria era negra, demonstrando o quão arraigada estava esta visão na 

sociedade. Este tipo de contagem só deixou de ser utilizada após a reforma constitucional 

estadunidense de 1877. 

Adicionalmente, no Brasil, as Reformas Coutto Ferraz – de Luís Pedreira do Coutto 

Ferraz, o Visconde do Bom Retiro, Reitor do Colégio Pedro II – foram a reestruturação do 

sistema educacional da Capital, Rio de Janeiro, que serviram de modelo para todo o país. Foram 

implementadas através do Decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854, que em seu 

preâmbulo diz que “Approva o Regulamento para a reforma do ensino primario e secundario do 

Municipio da Côrte.”, e em seu Título II “Da Instrucção publica primaria”, em seu Capítulo III 

“Das escolas publicas; suas condições e regimen”, no artigo 69, § 3º determinava o seguinte: 

Art. 69. Não serão admittidos á matricula, nem poderão frequentar as escolas: 

§ 1º Os meninos que padecerem molestias contagiosas. 

§ 2º Os que não tiverem sido vaccinados. 

§ 3º Os escravos. 

Nota-se a exclusão da capacitação dos escravos para os postos de trabalho. Porém Esta 

proibição, do art. 69, § 3º, que em tese se extinguiria com a Lei Áurea, e o fim da escravidão, se 

estendeu, de fato, até meados do século XX. É digna de nota a associação à condição de escravo, 

e, conseqüentemente, a negritude, que era sua maior marca, a uma moléstia, cujo contato deveria 

ser evitado. Estes dispositivos legais ecoam o depoimento de ambas as avós do autor deste 

trabalho (à introdução). Ademais, há relatos acadêmicos atestando a proibição fática de matrícula 

de pessoas negras nas escolas até meados do século XX, alguns relatos ocorridos mais de 50 

anos após o término da escravidão oficial no Brasil (DOMINGUES. 2008). 
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3.1.2. Os Africanos Livres frente aos imigrantes 

 

Em 7 de novembro de 1831 foi promulgada a Lei Feijó, que tinha como efeito declarar a 

liberdade de todo escravo que chegasse através do tráfico transatlântico. Em virtude desta lei as 

pessoas capturadas na África e trazidas para o Brasil para o fim de serem escravizadas eram 

consideradas livres automaticamente. Como não poderiam ser importados escravos de fora do 

Brasil, qualquer pessoa nesta condição que entrasse no país para fim de abastecer a demanda 

local, ainda que fosse “legitimamente” (juridicamente) escravizada em outro território tinha a sua 

„liberdade originária‟ reconhecida ao pisar no país. Estas pessoas que se configuravam 

exatamente no tipo previsto na lei ficaram conhecidas na época pelo termo „Africanos Livres‟ 

(MAMIGONIAN. 2017; OLIVEIRA. 2015: 8), e regionalmente no Ceará pelo nome de 

Samangolés (VIEIRA: 2017). 

É válido ressaltar mais uma vez a ambigüidade no tratamento com os escravos, e 

congêneres. Se algum escravo entrasse no país enquanto propriedade “legítima” estrangeira, o 

direito à propriedade do dono do escravo era reconhecida, e, portanto, não havia reconhecimento 

da liberdade originária. Este reconhecimento só se dava quando a pessoa-coisa era trazida ao 

Brasil com o intuito final de (re)venda no país. É despiciendo salientar que tal margem permitia 

os mais óbvios tipos de burla. Como, por exemplo, através da entrada de donos de escravos 

estrangeiros “legitimamente” adquiridos no exterior. O dono do escravo poderia ser brasileiro, 

para que se reconhecesse o direito à propriedade, bastava se demonstrar que o escravo havia sido 

constituído enquanto propriedade no estrangeiro. O Brasil, enquanto país escravagista, não podia 

censurar que qualquer pessoa viesse de fora do país com seus escravos para servi-la. Dessarte, 

bastava que algumas empresas (Pessoas Jurídicas), ou os gestores da empreitada escravista, 

declarassem os escravos enquanto propriedade adquirida legitimamente no exterior. E foi deste 

artifício que muitos empreendedores do escravismo se valeram. Conquanto não houvesse 

proibição da transferência de escravos legitimamente adquiridos para outras pessoas dentro do 

país, às vezes (muitas vezes) a burla à Lei Feijó se dava em aberto, chegando ao limite de que 

parlamentares solicitassem a revogação da lei que proibia tráfico internacional de escravos, 

houvesse à vista a impossibilidade de efetivar a lei, e conquanto, também, não considerassem 

alterá-la, conferindo-lha efetivo vigor: 

A lei de 7 de novembro de 1831, proibindo o tráfico e emancipando os 
africanos, nunca foi observada. [...] Ela significava a liberdade de pelo menos 
metade dos escravos, naquele momento, e de mais de um milhão trazidos antes 
de 1850, quando o tráfico é contido. Mas no conjunto a legislação brasileira 
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tinha um vazio jurídico que, literalmente, colocava os escravos fora da lei. 
Teoricamente quem vivia no Brasil ou era cidadão brasileiro – e portanto, sob a 
proteção da Constituição, não poderia ser escravizado – ou era estrangeiro ou 
apátrida – e a lei brasileira não podia alcançá-lo. Tão grande era a consciência 
da hipocrisia conveniente que nunca se mexeu na lei de 1831, pois significaria 
reconhecer a existência da contradição. À desfaçatez das Assembléias de Bahia 
e Minas que pediam a revogação da lei para não serem obrigados a violá-la 
todos os dias, somava-se, mais forte, o silêncio conveniente de magistrados e 
legisladores (SARNEY. 2012: 8). 

Embora se verifique que a lei não fôra efetivamente cumprida, em razão de suas 

discrepâncias que permitiam burlas à sua efetivação, bem como em razão da conivência de 

autoridades com infratores, que refletiram diretamente na quantidade de novos escravos 

introduzidos no Brasil após a primeira proibição do tráfico (e também, e com mais intensidade, 

após da segunda proibição), foi, de fato, montado um aparato repressivo ao tráfico, para 

demonstrar que a lei fôra promulgada, e que era efetiva. O quê garantia a „liberdade originária‟ 

de diversos africanos trazidos para o Brasil. 

Paralelamente, a Lei de Terras, Lei n. 601 de 18 de setembro de 1850, teve o condão de 

distribuir terras para os imigrantes que chegassem ao Brasil: 

Dispoem sobre as terras devolutas no Imperio, e ácerca das que são possuidas 
por titulo de sesmaria sem preenchimento das condições legaes, bem como por 
simples titulo de posse mansa e pacifica; e determina que, medidas e 
demarcadas as primeiras, sejão ellas cedidas a titulo oneroso, assim para 
emprezas particulares, como para o estabelecimento de Colonias de nacionaes 
e de estrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonisação estrangeira 
na fórma que se declara. 

[…] 

Art. 17. Os estrangeiros que comprarem terras, e nellas se estabelecerem, ou 
vierem á sua custa exercer qualquer industria no paiz, serão naturalisados 
querendo, depois de dous annos de residencia pela fórma por que o foram os da 
colonia de S, Leopoldo, e ficarão isentos do serviço militar, menos do da 
Guarda Nacional dentro do municipio. 

Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir annualmente á custa do 
Thesouro certo numero de colonos livres para serem empregados, pelo tempo 
que for marcado, em estabelecimentos agricolas, ou nos trabalhos dirigidos 
pela Administração publica, ou na formação de colonias nos logares em que 
estas mais convierem; tomando anticipadamente as medidas necessarias para 
que taes colonos achem emprego logo que desembarcarem. 

Aos colonos assim importados são applicaveis as disposições do artigo 
antecedente. 
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Art. 19. O producto dos direitos de Chancellaria e da venda das terras, de que 
tratam os arts. 11 e 14 será exclusivamente applicado: 1°, á ulterior medição 
das terras devolutas e 2°, a importação de colonos livres, conforme o artigo 
precedente. 

Art. 20. Emquanto o referido producto não for sufficiente para as despezas a 
que é destinado, o Governo exigirá annualmente os creditos necessarios para 
as mesmas despezas, ás quaes applicará desde já as sobras que existirem dos 
creditos anteriormente dados a favor da colonisação, e mais a somma de 
200$000. 

Havendo a vista que os Africanos Livres eram estrangeiros livres migrados forçosamente 

para o Brasil para o trabalho, a questão subjacente – já explicada pela teoria do 

embranquecimento, que foi a pedra de toque do racismo brasileiro – é saber por que não houve a 

mesma concessão de terras para os Africanos Livres. Isto é, a questão que jaz é saber qual era a 

justificativa para a diferença no tratamento. Enquanto os imigrantes europeus livres (tão 

analfabetos, não instruídos e sem domínio do idioma nacional, quanto os imigrantes africanos 

livres) ganhavam terras para que pudessem construir suas vidas, e pudessem efetivamente 

integrar o povo brasileiro, os Africanos Livres deveriam ficar sob “tutela” do Estado pelo 

período de 14 anos como compensação por sua libertação, que decorreu de uma redução 

criminosa e ilegítima (mesmo no direito da época) à escravidão (ARAÚJO. 2011). 

O questionamento final que se deve fazer é: caso um branco europeu fosse escravizado 

injustamente por um comerciante de escravos, e seu navio fosse capturado em águas brasileiras e 

sua carga dada como „boa presa‟, este escravo branco precisaria passar 14 anos de sua vida 

trabalhando forçadamente para o Estado (ou por quem lhe arrematasse o trabalho) como 

compensação por sua libertação? A pergunta é meramente ilustrativa, pois a resposta é 

sabidamente negativa. 

 

3.1.3. O Tratamento dado aos emancipados (libertos pela Lei Áurea) 

 

A Lei Áurea garantiu a alforria de todos os negros, e não sua libertação. O nome dado à 

lei é por si só é apoteótico: palavra „áurea‟ significa „de ouro‟ em latim, de aurum, Como visto, 

foi a iniciativa popular quem garantiu esta apoteose à lei. Era um momento cívico de libertação 

da sociedade, do qual todos os brasileiros queriam colaborar e participar, de certa forma. A 

menção ao efeito da lei ser de “alforria” de todos os negros e não de “libertação” se deve 

exatamente ao caráter apoteótico da lei. E à maneira pela qual a Princesa Isabel foi retratada 

posteriormente: como redentora de um vício de origem de todos os negros. A figura „redentora‟ 
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(que passou a ser o título da princesa desde então) traz em si o problema que é a humildade que 

os redentos devem demonstrar, como gratidão por sua redenção. Desnecessário é dizer que a 

(cobrança de) humildade unida ao estigma de inferioridade em relação a um povo, não poderiam 

trazer bons resultados. Os negros continuaram sendo vistos no Brasil como cidadãos de segunda 

classe, mesmo (e quiçá, principalmente) na República, que dependiam dos brancos para tudo, 

inclusive para lhes garantir a liberdade. 

A Princesa Isabel, com a assinatura da lei, passa a ter uma aura (palavra que também vem 

de „ouro‟ em latim) deificada, ou na realidade católica do Brasil: Santificada. (SCHWARCZ. 

2004: 1). Este foi um dos múltiplos problemas que a Lei 3.353 acarretou: o estigma (com duplo 

sentido) associado a sua signatária. Lilia Moritz Schwarcz (2004) ressalta que: 

Nos jornais e nas imagens de época, Isabel passa a ser retratada como uma santa 
a redimir os escravos, que aparecem sempre descalços e ajoelhados, como a 
rezar e a abençoar a padroeira. Já a princesa surge de pé e ereta, contrastada 
com a posição curvada e humilde dos ex-escravos, que parecem manter a sua 
situação  – se não mais real, ao menos simbólica. Aos escravos recém-libertos 
só restaria a resposta servil e subserviente, reconhecedora do tamanho do 
“presente” recebido. 
Estava inaugurada uma maneira complicada de lidar com a questão dos direitos 
civis. Sem a compreensão de que a abolição era resultado de um movimento 
coletivo, permanecíamos atados ao complicado jogo das relações pessoais, suas 
contraprestações e deveres: chave do personalismo e do próprio clientelismo. 
Nova versão para uma estrutura antiga, em que as relações privadas se impõem 
sobre as esferas públicas de atuação. 
Como se fôssemos avessos a qualquer associação com a violência, apenas 
reproduzimos hierarquias que, de tão assentadas, pareciam legitimadas pela 
própria natureza. Péssima lição de cidadania: a liberdade combinada com 
humildade e servidão, distante das noções de livre-arbítrio e de responsabilidade 
individual. (SCHWARCZ. 2004: 1) 

Mesmo hodiernamente, a historiografia da luta pela emancipação do povo negro não 

mostrará a correlação do processo emancipatório efetuado por abolicionistas e escravos 

insurgentes com a Lei 3.353 de 13 de maio de 1888. Elencando todo o processo legal que foi aos 

poucos garantindo liberdades aos negros, oficializado por legisladores brancos que figuram 

como patronos das leis – Lei Feijó, a Lei Eusébio de Queirós, Lei Rio Branco e Lei Saraiva-

Cotegipe – como os protagonistas do abolicionismo, em detrimento dos movimentos sociais, 

revoltas e fugas de escravos. Contudo, como fartamente visto, todas estas leis que foram sendo 

promulgadas possuíam a função de arrefecer os ânimos dos negros que cada vez mais se 

amotinavam, e a reduzir os danos à propriedade dos senhores de escravos, garantindo 

indenizações, e priorizando a liberdade de crianças que teriam que ser sustentadas por muito 

tempo antes de atingirem o ápice produtivo, e dos velhos que muitas vezes já eram improdutivos, 
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ou se encontravam às vésperas da improdutividade. Percebe-se, portanto, que até se chegar de 

fato à liberdade do povo negro ocorreu uma série de eventos que fizeram com que a tomada de 

decisão fosse feita através de pressão popular, exercida tanto por aqueles que se compadeciam da 

situação da escravidão, quanto por aqueles que sofriam com as revoltas causadas para o fim do 

regime escravocrata. Por esta razão, se escolheu o dia 20 de novembro (dia do assassinato de 

Zumbi dos Palmares – que figura como o segundo nome no Livro de Aço dos Heróis e Heroínas 

da Pátria, atrás apenas de Tiradentes) para se refletir sobre a Consciência Negra, e não o 13 de 

maio. 

 

3.2. Mão-de-obra obsoleta 

 

Enquanto os negros serviam apenas como mão-de-obra, tinham algum valor, que foi 

perdido quando passaram à condição de pessoas portadoras de direitos. O descarte dos negros no 

Estado brasileiro se deu de diversas formas. Nos casos das revoltas, mais iconicamente no caso 

da Revolta dos Malês, os líderes revoltosos foram “repatriados” para a África, para que não 

agissem como agitadores (GURAN. 2000). As terras que eram destinadas ao cultivo dos colonos 

também não foram destinadas aos libertos. Até – e quiçá, principalmente – o lugar físico do 

negro em um ambiente racista a excludente como o brasileiro era um não-lugar. O melhor que o 

negro poderia fazer, no pós-abolição para ajudar no desenvolvimento da nação era deixar de 

existir. Como resultado, a única alternativa que houve para as pessoas negras no Brasil, foi o 

aquilombamento. E serão estes os pontos analisados ao longo de cada um dos subitens deste 

item. 

 

3.2.1. Repatriamento 

 

Agudás, Amarôs, Anagôs, Sarôs, Kriôs e Tabons são diversos os nomes pelos quais são 

conhecidos os negros que foram escravizados na América e, após perderem a utilidade, 

“repatriados” na África. A política de „repatriamento‟, levada a cabo com mais vigor nos Estados 

Unidos da América – que fundaram um país apenas para isso, a Libéria (terra dos livres) – foi 

também utilizada no Brasil como política de embranquecimento da população brasileira. Em 

casos de revoltas (notadamente a Revolta dos Malês) o próprio Estado Imperial Brasileiro 

patrocinava degredo dos negros revoltados. Contudo, não foram só estes os casos de 

“repatriamento” utilizados no Brasil (GURAN. 2000). 
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Assim como a política de imigração de colonos europeus se deu através, majoritariamente 

de companhias privadas que traziam os imigrantes para cá, também foi realizada a propaganda 

de que uma vida melhor esperaria os negros na África, sua terra ancestral. E, irônica e 

perversamente, muitas das naves que foram utilizadas para trazer os negros para sofrer as agruras 

da escravidão no Brasil, serviram como instrumento para levá-los “de volta” para o “continente 

de origem”. 

Ademais, como bem pontuou Beatriz G. Mamigonian (2017), a Constituição Política do 

Império do Brasil, foi silente quanto à nacionalidade daqueles que, de fato, constituíam o 

Império do Brasil: 

Pela Constituição de 1824, os africanos ficaram excluídos da cidadania 
brasileira e, quando libertos, tinham direitos distintos dos de seus filhos e netos 
nascidos no Brasil. Ao contrário dos portugueses e de outros europeus, não 
tinham autoridades diplomáticas que os defendessem. (MAMIGONIAN. 2017: 
18). 

À epígrafe deste capítulo está a marcante oração que se encontra no primeiro parágrafo 

do livro „Raízes do Brasil‟, do sociólogo paulista Sérgio Buarque de Holanda (2015): "somos 

ainda hoje uns desterrados em nossa terra" (p. 35). Embora a frase tenha sido cunhada para 

todos os brasileiros, fazendo menção à (in)adequação do Brasil à cultura européia, vista então 

como superior. Quando Sérgio Buarque dá sua triste definição do laço do brasileiro com a sua 

terra mãe, esta definição se aplica (como o autor bem demonstra ao longo do seu texto) a todos 

os brasileiros: aos índios, esbulhados de suas terras ancestrais por invasores intercontinentais; 

aos brancos, sem maiores laços com a nova terram que ocuparam, senão o laço que existe entre 

metrópole e colônia, senhor e escravo; e os negros, esbulhados em sua terra natal, seqüestrados 

para uma terra estranha (que ainda não era a de seus captores) e negados do direito de 

pertencerem à esta nova terra à qual foram trazidos. Este triplo desterro é a principal marca que 

ainda persiste como herança do passado escravagista e colonialista. É seguro dizer que de todos 

os povos que se somaram na construção do Brasil os que mais sofreram com a imposição da 

cultura européia, foram os nativos indígenas e os negros. E entre estes dois, o povo mais 

desterrado é o negro. Pelo menos os indígenas podem reclamar a ancestralidade do solo 

brasileiro a período anterior à chegada dos portugueses e outros europeus. 

O desterro que sofre o negro no Brasil é intimamente ligado ao processo de 

embranquecimento. Deste processo incompleto resulta um aborto, um bastardo, um filho não-

querido que insiste em viver, apesar das tentativas de afogá-lo na pia batismal: o negro-mestiço, 

o mulato, o pardo. Inconscientemente ciente da condição de repulsa que evoca em seus pais, seu 
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país, sua pátria, este caboclo da terra não se identifica com ela, pois, por ela também não é 

querido. E, embora, esta seja a única terra que tenha, a única terra à qual pertença, não consegue 

se vincular a ela. 

Hannah Arendt (2013) ao abordar „O Antissemitismo‟, em seu clássico „As Origens do 

Totalitarismo‟, menciona idéia de Johann Gottfried von Herder (p. 94), pela qual o judeu é visto 

como uma espécie de “estrangeiro intercontinental” exótico. Herder, na Europa, se fascina com a 

adaptação da cultura deste “estranho povo da Ásia impelido para os nossos climas”. Naqueles 

idos do séc. XIX e início do séc. XX, na Europa, se viam os judeus como “asiáticos”. 

Fascinantes “estrangeiros” de outra origem vivendo como se europeus fossem a milênios. Este 

fenômeno é provavelmente o ponto mais icônico do antissemitismo: a negação aos judeus de 

seus status como “cidadãos” europeus. 

Como poderia um povo ser estrangeiro, extracontinental, alienígena, quando já se 

encontra instalado naquele continente há mais de dois mil anos? Esta idéia do “asiático 

despercebido” levou ao pensamento esquizofrênico de perseguição caracterizado pela frase: 

“eles estão entre nós”. No fim do séc. XIX, junto – e em resposta – à preocupação sobre a 

infiltração alienígena judaica, surgem os “Pans”: pangermanismo, pan-eslavismo. E, 

ironicamente, também o “pan-judaísmo”: o Sionismo. Movimentos que buscavam a depuração 

de suas “raças”, e conseqüente alijamento dos elementos estranhos. 

Tal qual, os judeus na Europa, os negros no Brasil eram, e ainda são, vistos como 

alienígenas. É fato que muitos negros no Brasil, durante o período escravocrata, eram recém-

chegados da África, e que não possuíam qualquer raiz no solo brasileiro. Mas esta também era a 

condição de muitos dos brancos que chegaram com o fomento à imigração, que não se 

constrangiam, nem eram constrangidos pelo poder dominante, quanto ao seu pertencimento à 

terra brasilis. 

A idéia do judeu enquanto asiático, se baseia na teoria, de base religiosa cristã, da 

tripartição das raças, com base nos três filhos de noé que povoaram o mundo após o dilúvio 

(Gênesis 7:6-7). Destarte, os descendentes de Sem, os semitas, seriam os asiáticos; os europeus 

seriam os descendentes de Jafé, e os africanos seriam os descendentes de Cam. Como na bíblia é 

dito que em virtude da falta de respeito de Cam com seu pai, seus descendentes seriam 

escravizados pelos descendentes de Jafé, esta teoria da tripartição racial surgiu como aliada para 

justificar a escravização de africanos pelos europeus. Neste contexto, a idéia da „Redenção de 

Cam‟, pautada igualmente no caráter redentor da Princesa Isabel e da assinatura Lei Áurea (o 

momento da beatificação) (SCHWARCZ. 2004), é o processo de embranquecimento, que 
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purificaria o pecado que manchava todos os seus descendentes. E foi por muito tempo a 

justificativa religiosa para o racismo branco europeu. 

 

3.2.2. Reforma Agrária 

 

A reforma agrária era uma preocupação dos abolicionistas. Não se veria finda a libertação 

dos escravos sem que estes pudessem desfrutar de meios de subsistência. Neste sentido, Manuel 

Correia de Andrade (1987) diz o seguinte: 

Os homens que fizeram a abolição sabiam que a simples libertação dos escravos 
não resolveria a situação destes nem a da Nação. Sabiam, igualmente, que essa 
medida deveria ser continuada e consolidada com a necessidade de condutos 
que levassem os libertos à propriedade da terra. (ANDRADE. 1987: 8-9) 

Contudo, os projetos de abolição, que posteriormente se transformariam em projetos de 

colonização de terras pelos ex-escravos, previam a concessão e ocupação de terras para os 

recém-libertos (ibid. p. 37). Contudo, com a queda do Império, engendrada pelos Barões da 

Lavoura que se sentiram traídos pela corôa que apoiou a Abolição, os projetos de colonização 

rural através da utilização de libertos foi desconsiderado “O governo republicano (…) não 

procurou tomar medidas que beneficiassem os recém-libertos, esquecendo-se dos projetos de 

Joaquim Nabuco, de André Rebouças e de João Alfredo, da transformação dos ex-escravos em 

colonos” (ANDRADE. 1987: 39). 

Como visto no item 3.1.2, a Lei de Terras favoreceu a concessão de terras para imigrantes 

estrangeiros, enquanto o direito pátrio ignorou a condição de imigrantes estrangeiros dos 

Africanos Livres. Porém não foi só este o prejuízo que a Lei n. 601 de 1850 trouxe à população 

negra. Logo em seus primeiros artigos a lei declara que o único título passível de aquisição de 

terras no Brasil passava a ser o título de compra da mesma: 

D. Pedro II, por Graça de Deos e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os 
Nossos Subditos, que a Assembléa Geral Decretou, e Nós queremos a Lei 
seguinte: 

Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que 
não seja o de compra. 

Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com paizes estrangeiros 
em uma zona de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas gratuitamente. 
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Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas 
derribarem mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com perda 
de bemfeitorias, e de mais soffrerão a pena de dous a seis mezes do prisão e 
multa de 100$, além da satisfação do damno causado. Esta pena, porém, não 
terá logar nos actos possessorios entre heréos confinantes. 

Contudo, a maioria dos libertos não possuía capital acumulado para a aquisição de terras, 

muitas vezes os que conseguiram acumular capital, acabaram por gastá-lo ao comprar própria 

liberdade. Assim, os ex-escravos simplesmente se estabeleciam em terras “sem dono” e 

passavam a constituir, naqueles locais, moradia. Essa posse poderia ser convertida em 

propriedade na forma do art. 5º: 

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por 
occupação primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem 
cultivadas, ou com principio de cultura, e morada, habitual do respectivo 
posseiro, ou de quem o represente, guardadas as regras seguintes: 

[…] 

Art. 8º Os possuidores que deixarem de proceder á medição nos prazos 
marcados pelo Governo serão reputados cahidos em commisso, e perderão por 
isso o direito que tenham a serem preenchidos das terras concedidas por seus 
titulos, ou por favor da presente Lei, conservando-o sómente para serem 
mantidos na posse do terreno que occuparem com effectiva cultura, havendo-se 
por devoluto o que se achar inculto. 

Entretanto, somente se convalidaria a posse em propriedade, desde que fosse a ocupação 

mansa e pacífica, e que os posseiros observassem os prazos estabelecidos para a formalização, 

art. 8º. Destas determinações surgem duas problemáticas, a primeira é que a mansidão da posse 

era muitas vezes turbada pelo interesse dos latifundiários de expansão de seus domínios. Correia 

de Andrade define desta a forma a problemática colocada: 

A grande extensão territorial, a baixa densidade demográfica e a vigência da Lei 
das Terras, de 1850, favoreciam a formação de grandes latifúndios 
subutilizados, onde grandes porções eram ocupadas com estabelecimentos 
esparsos de moradores, que deles dependiam econômica, social e politicamente. 
A pequena propriedade dificilmente subsistia próximo ao latifúndio, pois os 
latifundiários facilmente expandiam seus domínios, ora forçando a venda por 
parte dos pequenos proprietários, ora simplesmente expulsando-os da gleba que 
exploravam. Uma prática muito usada pelos latifundiários era a de soltar o gado 
nas plantações dos pequenos produtores, quando se aproximava a época da 
colheita, provocando a ruína destes. O pequeno produtor não tina a quem 
recorrer para pedir providências, uma vez que os grandes proprietários tinham o 
controle do poder político-administrativo. Desse modo, a grande propriedade se 
manteve e se expandiu em função do poder e da violência dos seus 
proprietários. Muitas vezes houve casos de lutas entre famílias de latifundiários 
pela posse da terra que se transformaram, também, em lutas políticas. A história 
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rural brasileira está marcada tanto pelo massacre das populações pobres – 
indígenas, negros, caboclos e mulatos – como pela luta entre as grandes 
famílias, sendo, a grande propriedade, o fruto da efetivação da violência. 
(ANDRADE. 1987: 40) 

O segundo problema que decorre da necessidade da mansidão e paz para transformar 

posse em propriedade é a existência dos quilombos. O problema se dá em razão do Alvará de 03 

de março de 1741 (complementado pela Provisão de 06 de março de 1741), emitido pelo Rei D. 

João V, que em seu epílogo (ao contrário dos preâmbulos que se tornaram mais comuns no 

século XIX) diz que é uma “Ley sobre os pretos calhambolas do Brazil, que forem achados em 

quilombos”, que é precedido pela seguinte redação20: 

Eu. El Rey. Faço saber aos que esse Alvará em forma de Ley virem, que sendo-
me prezentes os insultos que no Brazil cometem os Escravos fogidos, a que 
vulgarmente chamão calhambolas, passando a fazer o excesso de se ajuntarem 
em Quilombos; e sendo preciso acudir com remédios que evitem essa 
dezordem: Hey por bem, que a todos os Negros que forem achados em 
Quilombos estando nelles volumptariamente, se lhes ponha com fogo hua 
marca em hua espádua com a Lettra F, que para este efeito haverá nas 
Camaras, e se, quando for a executar esta pena, for achado já com a mesma 
marca, se lhe cortará hua orelha, tudo por simples mandado do Juiz de fora, ou 
ordinário da terra ou do Ouvidor da Commarca, sem processo algum, e só pela 
notoriedade do facto, logo que do Quilombo for trazido, antes de entrar para a 
Cadea. 

Não bastasse o problema que este alvará representava para estas comunidades originárias, 

muitos libertos possuíam círculos de sociabilidade com comunidades quilombolas, e quando se 

viram desprovidos de moradia e trabalho recorreram a estes laços de sociabilidade para se 

reestabelecerem. Apenas neste ano de 2018 houve o julgamento recente da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.239 no STF – Supremo Tribunal Federal, entendendo ser 

despicienda a necessidade do marco temporal, para a demarcação das áreas de quilombo, que 

consiste requisito necessário para a garantia à propriedade da terra pelas comunidades 

quilombolas em razão dos constantes deslocamentos causados pela violência rural contra estas 

comunidades – na regulamentação do texto do art. 68 do ADCT – Ato dos Dispositivos 

Constitucionais Transitórios, ato de teor constitucional anexo, e promulgado em conjunto, à 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, isto é, um século após a assinatura da 

Lei Áurea: 

                                                           
20 Não houve a reprodução de outros alvarás ou de legislação do anterior ao século XIX no presente trabalho, em 
razão da redação muito extensa e intrincada de seus textos. Contudo, este alvará é reproduzido em sua parte 
dispositiva i) em virtude de seu tamanho pequeno, se comparado com os congêneres; ii) para que se tenha um 
exemplo da redação de um alvará do século XVIII neste trabalho; iii) por sua importância temática; e iv) pela 
existência de diversas referências errôneas à sua redação original em outras fontes. 
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Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 
emitir-lhes os títulos respectivos. 

Em voto recente, abordando a questão da legalidade e constitucionalidade (e, ultima 

ratio: legitimidade) da política de cotas raciais para acesso a vagas destinadas a concorrentes, o 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, ao entender legítima a 

manutenção do sistema de reserva de vagas baseadas em caráter racial, disse que: “A 

meritocracia sem “igualdade de pontos de partida” é apenas uma forma velada de aristocracia” 

(Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 186). Neste sentido, faz-se 

mister a famosa passagem de Rui Barbosa (1997), na qual brilhantemente sintetiza, o princípio 

aristotélico da eqüidade ao dizer que: “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 

desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 

proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade” 

(BARBOSA. 1997: 26). No mesmo sentido, e mais especificamente em relação à questão da 

população negra José Sarney diz que: “tudo o que for feito para discriminar favoravelmente o 

negro será sempre incomensuravelmente menos do que o foi feito para discriminá-lo 

negativamente, e menos também do que é a discriminação que ainda sofre” (SARNEY. 2012: 5). 

Ainda assim, mesmo com a reserva de vagas, e políticas que visam a melhoria das 

discrepâncias raciais existentes no país, se deve observar que mesmo aqueles negros que saem do 

mesmo ponto de partida saem mais cansados. Sobre a “Preguiça do Povo Negro”, que o 

inferiorizaria, não é raro ouvir de um negro ou negra que este está cansado. A opressão sofrida 

diariamente, e muitas vezes engolida, faz com que o negro já parta para a “corrida” mais cansado 

do que os demais. Um jovem negro, ou uma jovem negra, ao terminar o ensino médio, já 

vivenciou tantas experiências negativas, que o cansaço que eles sentirão em relação aos demais 

competidores é bem maior. As teorias “científicas” da „preguiça tropical‟ são nada menos do que 

racismo, como pontuou Elisete Zanlorenzi, em seu trabalho „O Mito da Preguiça Baiana‟ (1998). 

 

3.2.3. Quilombismo 

 

Como a Abolição não teve o condão de combater as profundas desigualdades deixadas 

pela escravidão, formaram-se mais quilombos no pós-abolição, do que durante a escravatura. 

Como não havia onde conseguir trabalho, nem foi garantido o acesso à terra, coube aos negros, 

expulsos das propriedades onde foram escravizados, invadir terras diversas (públicas e privadas) 

para garantir a sobrevivência, fosse pela subsistência alimentar, fosse pela resistência contra o 



 

121 
 
 

aparato bélico formado para combatê-los, exatamente por não terem como se encaixar na 

realidade brasileira. 

A palavra „quilombo‟ significa „fortaleza‟ na língua dos bantos. Desde o século XVIII 

passou a ser utilizada genericamente como em lugar da palavra „mocambo‟, que significa 

„refúgio‟ na mesma língua – em razão do papel de resistência desempenhado pelo Quilombo dos 

Palmares, no século anterior – se aplicando, desde então, para todo tipo de refúgio que houvesse 

para os negros dentro do sistema racista vivenciado no Brasil (PEREIRA. 2010: 97). 

No século XIX, o movimento abolicionista brasileiro cria uma nova modalidade de 

quilombo, o „quilombo abolicionista‟ que foi um modelo de ativismo político havido ao fim do 

período escravagista no Brasil, no qual por atuação conjunta de abolicionistas e quilombolas, se 

engendrou uma rede de fugas e acobertamento das mesmas, levando-as a quilombos dentro dos 

limites urbanos, mas em suas “periferias”, três exemplos foram o Quilombo do Leblon, na zona 

sul do Rio de Janeiro, cujo líder era um português José de Seixas Magalhães, e contou com a 

colaboração de ilustres abolicionistas, dentre os quais o José do Patrocínio, João Clapp, Rui 

Barbosa, e em última instância da Princesa Isabel e de seu pai D. Pedro II. O Quilombo do 

Leblon foi um dos responsáveis pela encomenda da pena de ouro para a assinatura da Lei Áurea, 

em conjunto com a Confederação Abolicionista, e foi o neste local que se plantaram as camélias 

brancas, que se tornaram símbolo do abolicionismo, e que após a Abolição, foi adotado pela 

Família Real como um de seus símbolos. Bem como, houve o Quilombo Pai Filipe e o Quilombo 

do Jabaquara, ambos em Santos. Deste o líder era o abolicionista e negro liberto Quintino de 

Lacerda, e contou com o capital político de influentes como Silva Jardim e Vicente de Carvalho. 

Este processo, inicialmente intelectualizado e de caráter político passa a se tornar regra nos 

centros urbanos, resultando na emergência de diversos quilombos, ou espaços de acoitamento 

(ilegal) de escravos, que reconfiguram a face dos centros urbanos, incluindo pessoas negras 

como moradoras, e donas de casas, onde antes eram apenas propriedades (SILVA. 2000; 

PEREIRA. 2010). 

Em 1906 Francisco Franco começa o processo de embranquecimento arquitetônico da 

Cidade do Rio de Janeiro, capital da República. Este xará de Francisco Soares Franco (aquele 

que teorizou a extinção da raça negra, e embranquecimento do país, enquanto etapa para o 

progresso), foi o prefeito que mais provocou mudanças na paisagem humana da cidade até então. 

Francisco Franco Pereira Passos foi o „modernizador‟ do centro da cidade, que até hoje recebe 

loas, pelo „bota-abaixo‟, que foi a política de demolir os cortiços que havia no centro urbano do 

Rio, e serviam de moradia para a classe trabalhadora pobre, notadamente os descendentes de 
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escravos (MALAGUTI BATISTA. 2003: 155 e ss.). As Reformas Pereira Passos – como ficaram 

conhecidas – expulsaram os negros para longe dos olhos da aristocracia e burguesia que 

comandavam a República Velha. Em resposta a esta política de remoções os negros, novamente 

sem lugar, ocuparam os morros das cidades, criando as favelas; e as periferias – zonas distantes 

dos grandes centros urbanos – atuais subúrbio e Baixada Fluminense, fazendo que coexistissem 

no mesmo município duas cidades, a cidade européia, e a cidade quilombada. O conceito de 

„Cidade Quilombada‟ de Gizlene Neder (1997) preconiza que os quilombos – que durante o 

período colonial eram essencialmente rurais – ganharam contornos urbanos com a 

industrialização do país. Mais especificamente, estes “Quilombos Urbanos” demarcavam o 

limiar entre “civilização européia” e as “barbárie africana” nas metrópoles. Destarte, embora não 

houvesse uma segregação de direito (como as leis Jim Crow nos EUA, ou o Apartheid da África 

do Sul) o modelo de distinção entre brancos e negros no Brasil demonstrava uma segregação de 

fato. 

A demarcação de limites entre a civilização e a barbárie é o sintoma típico dos processos 

de pacificação nos diversos modelos imperialistas eurodescendentes. A começar pelo império 

por excelência, como classificariam Antonio Negri e Micheal Hardt (2001): o Império Romano. 

A „pax romana‟ (Paz Romana) era um termo utilizado pela República, e posteriormente pelo 

Império Romano, para indicar a seus cidadãos, e quaisquer pessoas que vivessem sob a égide de 

Roma, que nenhum mal lhas acometeria, tal qual, guerras civis ou invasões bárbaras. A idéia de 

„pax‟ era que sob o domínio romano, e sujeição dos conquistados e devoção dos cidadãos, não 

haveriam mais guerras de conquistas, e portanto reinaria a paz entre a Metrópole e suas colônias. 

O problema é que todos aqueles dos povos colonizados pelos romanos – celtas, germânicos e 

eslavos (os bárbaros) – que não aceitassem o domínio de Roma eram utilizados como mão de 

obra escrava na metrópole e nos territórios conquistados. Fato que, naturalmente, gerava revoltas 

– que majoritariamente eram contidas violentamente. Por ironia, a garantia da „Paz Romana‟ 

resultava no uso de cada vez mais violência pelo Império Romano. O mesmo fenômeno se 

repetiu em diversos outros momentos da história, e, dessarte, receberam a mesma alcunha, „pax‟, 

pela análise de sociólogos e historiadores. Os dois casos mais icônicos se referem a: i) o império 

que ditou as regras do mundo por um século, após o fim das guerras napoleônicas até a eclosão 

da Primeira Guerra Mundial (1815-1914), o Império Britânico, e sua „pax britannica‟; e ii) o 

outro é relativo à hegemonia estadunidense após a Segunda Guerra Mundial (1945), tendo raízes 

na Doutrina Monroe (1823) e agudizado após a queda da União Soviética (1991), período 

chamado de „pax americana‟. 
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No Brasil segregacionista a “pax eurocentrica”21 se impunha contra os bárbaros 

afrodescendentes que não se submetiam ao ideal de branqueamento, que era “lei” do Império (e 

posteriormente da República). Criminalizou-se, de fato e de direito, muito do que compunha a 

cultura negra, e que não se coadunava com valores europeus. Assim, coibia-se penalmente a 

prática de religiões de matriz africana – associadas ao crime de curandeirismo; bem como a 

maconha, o samba e a capoeira – associados à turbação à paz pública. Destarte, impôs-se sobre o 

negro brasileiro um controle policial, caracterizado pelo Direito Penal do Inimigo 

(ZAFFARONI. 2012). O direito aplicado pelo Império Romano contra os bárbaros, e que 

especificamente no caso da Cidade e do Estado do Rio de Janeiro foram caracterizados, 

hodiernamente, pela Política de Pacificação, cujo principal cartaz eram as UPPs (Unidades de 

Polícia Pacificadora). Esta política levou a um elevado número de mortandade de pessoas negras, 

em um período de „paz oficial‟. Essa é a característica da pacificação, enquanto ação militar 

(FRANCISCO DA SILVA. 2014; MALAGUTI BATISTA. 2015). 

Francisco (Franco), pessoa negra que lutava contra a política de pacificação e a 

militarização da vida nas favelas e subúrbios, e a conseqüente mortandade de negros, também 

exercia vereança do Município do Rio de Janeiro, e teria seu nome indicado a disputar o cargo de 

Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro, quando foi vítima de assassinato em 14 de março 

de 2018, com clara demonstração de execução, denotando o silenciamento de uma voz 

dissonante do sistema de morticínio dos negros e pobres no Brasil. Seu nome completo era 

Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco, que figura nesta pesquisa sob três 

aspectos: i) enquanto pesquisadora, citada ao longo do texto da pesquisa; ii) enquanto ativista 

política para a mudança da condição do negro22 no Brasil pós-abolição; e, muito tristemente, iii) 

enquanto dado analítico da violência e descartabilidade, que sujeitam as pessoas negras sob a 

égide da „pax eurocentrica‟. 

Por fim, Quilombismo é como Abdias do Nascimento (1980) batizou todo o processo de 

resistência – notadamente relativo às localidades e habitações, mas também podendo se aplicar a 

refúgios de preservação das religiões e culturas – havido pelas populações negras brasileiras. 

Este processo se agudiza no período final da escravidão, como movimento de resistência política, 

e no pós-abolição, em razão da rechaça dos poderes constituídos à integração negra que se fazia 

                                                           
21 Optou-se por não utilizar o termo „pax brasiliana‟, ou qualquer gentílico que remeta às populações brasileiras, 
pois as vítimas destes modelos de pacificação são do próprio povo brasileiro, que é muito mais diverso do que a elite 
eurocêntrica que o domina. 
22 Marielle Franco estava inserida em vários papéis inferiorizados e discriminados em nossa sociedade. Era mulher, 
negra, homossexual e favelada. E em sua vida lutou contra o preconceito e morticínio que se abatem sobre essas 
categorias, bem como de outras que não a incluíam, como o preconceito religioso, por exemplo (era católica). 
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iminente dentro da lógica adotada pelo abolicionismo brasileiro. Os quilombos passam a ser 

classificáveis em duas naturezas: i) como os refúgios e locais de resistência dos negros que 

fugiam da escravidão (sentido histórico); e ii) como os locais para onde migraram as populações 

remanescentes destas comunidades resistentes, após sucessivos conflitos pela posse e 

propriedade das diversas terras que habitaram ao longo do tempo. Isto é, alguns dos quilombos 

atuais, podem não corresponder fisicamente aos locais que lhes eram designados quando se deu a 

Abolição, exatamente, porque para resistir é necessário sobreviver às tentativas de massacre, o 

que levou às mudanças de locais de muitas destas comunidades tradicionais, tanto nos espaços 

rurais, quanto nos espaços urbanos (NASCIMENTO. 1980). 

 

3.3. Assimilação da população negra no Brasil 

 

O antropólogo Andreas Hofbauer (2003), se questiona se a política racial brasileira se 

pautava em „Segregar ou Extinguir‟ (p. 83), e, em dado momento, conclui que a política se 

baseava na extinção. No caso: Extinção através da Assimilação. Entretanto, à luz de outros fatos 

de controle social, exclusão e manutenção de sistema de morte do povo negro, é possível 

questionarmos se não estaríamos diante de um sistema de extermínio – sob uma ótica 

necropolítica. Isto é, de manutenção e reprodução de um sistema de morte para a extinção de um 

povo. Diante deste mínimo exposto, não há de se falar em integração. O que mais houve foi o 

contrário: a desintegração do povo negro no Brasil. O projeto que Francisco Franco chama de 

extinção é o que hoje chamamos de genocídio. 

 

3.3.1. Eugenia 

 

A Teoria de Francisco Franco, que pregava a extinção do povo negro, através dos 

intercasamentos, vista no primeiro capítulo, é interpretada pelo autor Andreas Hofbauer como 

um gérmen do movimento eugenista no pensamento brasileiro: 

[...] Tais convicções (…) se conformam perfeitamente às idéias de grandes 
pensadores do século XVIII, [Dessarte,] Franco desenvolve propostas políticas 
que visam a objetivos que mais tarde poderiam ser chamados de “eugênicos”. 
(HOFBAUER. 2006: 185). 

Em termos meramente semânticos „Eugenia‟ é o geral, do qual o „Embranquecimento‟ é 

específico. Mas em termos históricos os processos são diferentes. A ideologia do 

embranquecimento, que vigorou até o início do século XIX possuía uma característica 
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genealógica – desprovida de embasamento científico, possuindo traços sociais e, inclusive, 

religiosos. A adoção do termo „eugenia‟ já demonstra uma preocupação científica com o 

processo de embranquecimento. Isto é, o pensamento eugenista é fruto do cientificismo que 

surge século XIX, para se impor enquanto autoridade absoluta no início do século XX.  

Assim, ao se explicar as diferenças humanas, adota-se o conceito de raça, antes aplicado à 

botânica e à zoologia para classificar subespécies de animais e plantas. Esperava-se que essa 

classificação da humanidade, pudesse explicar a variedade humana. Objetivo que, contudo, não 

conseguiu ser sustentado cientificamente. O que não impediu que muito se acreditasse nesta 

“hipótese científica”. Que foi tão repetida ao ponto de virar verdade. E ainda hoje é comum 

encontrar pessoas que se prendam à classificação da humanidade pela diferença da cor da pele, 

sendo dividida basicamente em 3 cores: a raça branca, a raça negra e a raça amarela/vermelha. 

A partir do séc. XIX outros critérios, além da cor da pele, foram adicionados para 

embasar essa conceituação da humanidade: o formato do crânio (frenologia), do nariz, dos 

lábios, do queixo, et al. A mais notável obra deste cientificismo que hierarquizou as raças 

humanas é o „Essai sur l'inégalité des races humaines‟ (Ensaio sobre a desigualdade das raças 

humanas) do Conde Joseph-Arthur de Gobineau, que preconiza a superioridade de umas raças 

sobre as outras, em caráter científico, colocando a raça branca como a mais superior das raças, e 

a negra como a mais inferior, influenciando desde criminólogos, como Cesare Lombroso (que 

cria no atavismo homúnculo como causa para as degenerações físicas e mentais que geravam os 

criminosos de hoje), como diversos segmentos da sociedade – em que pesasse a oposição direta e 

tempestiva da obra „De l'égalité des races humaines‟ (Da Igualdade das Raças Humanas) do 

haitiano Joseph Anténor Firmin. É possível afirmar que sua mais nefasta influência foi sobre a 

Sociedade Thule, existente desde o séc. XIX na Europa (que tinha membros ilustres como um 

dos Irmãos Grimm), e que veio a se tornar, após a Primeira Guerra Mundial, a determinadora da 

política racial do, então recém-fundado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, 

o Partido Nazista. 

O início do século XX, marcado pela descoberta da ciência genética, que somou aos 

critérios físicos, os grupos sanguíneos, e a existência de certas doenças hereditárias, fez com que 

o cruzamento desses critérios gerasse a crença em centenas de raças e sub-raças. Depois desses 

episódios, a inoperabilidade dos critérios escolhidos para a classificação humana, levou os 

cientistas à conclusão de que a noção de que diferentes raças humanas atuais (convivendo ainda 



 

126 
 
 

nos dias de hoje23) não tinha base científica. Porém, essa invalidação do conceito de raça não 

significou a igualdade de todos os indivíduos, no imaginário popular. 

Este cientificismo pode ter sido impulsionado por Napoleão Bonaparte. Antes da Era 

Napoleônica, a França Revolucionária figurava como a primeira nação européia, colonialista, a 

garantir direitos a todos os homens (mas, não às mulheres) independentemente da cor/raça. 

Inclusive, os cabelos cacheados, encaracolados e crespos eram alvo de admiração, pois assim 

seriam os cabelos dos romanos à época da república romana (REISS. 2015: 73), que seria o 

perfil “racial” da Península Itálica anterior ao das invasões dos germânicos (lombardos, godos, 

alamanos, dentre outros). Contudo, Napoleão identificou a necessidade do capitalismo pré-

industrial de explorar mão-de-obra escrava, para a formação do capital acumulado 

primariamente, para poder ser competitivo com a Grã-Bretanha e demais potências, na produção 

em massa dos bens de consumo. E, portanto, quando engendrou seu projeto de reescravização do 

povo negro na França e em suas colônias, pode ter se valido de novas teorias, cientificistas, para 

legitimar a reescravização. O Imperador dos Franceses criou os Institutos de Pesquisa para 

competir com as Universidades (cujo pensamento, segundo ele, ainda se filiariam ao Ancien 

Régime), e pode ter utilizado-os como instrumentos para a propagação das teorias racialistas que 

justificaram a retomada da escravidão pela França. Essas idéias em movimento podem ter sido 

inclusive as responsáveis pela geração de pensadores como Arthur de Gobineau. Nesta toada, 

também é interessante verificar as denúncias, tanto do Kabengele Munanga (2004), quanto da 

Hannah Arendt (2012), sobre a racialização da Aristocracia Francesa, que olhava ao povo com 

desdém, por considerá-lo de outra raça: celta (gauleses), enquanto considerava a si mesma como 

membro da raça germânica (francos). Fato que legitimaria o regime excludente do Ancien 

Régime. 

No Brasil, o precursor do pensamento eugenista foi o médico Raimundo Nina Rodrigues, 

que morreu antes do início da Primeira Guerra Mundial, não ingressando na onda eugenista do 

entre guerras, sendo, contudo, um dos grandes pensadores nacionais que contribuíram para a 

formação deste pensamento. O fundador do Movimento Eugênico Brasileiro, porém, foi Renato 

Ferraz Kehl. Este movimento, sediado na Sociedade Eugênica de São Paulo, se correspondia 

com o movimento nazista na Alemanha, e acreditava na depuração da “raça” para o progresso 

nacional, e principalmente na supremacia “raça” branca enquanto uma verdade. 

                                                           
23 Conviveram com os humanos modernos (homo sapiens) outras raças humanas, como os Denisovanos (homo 
denisova) e os Neandertais (homo neanderthalensis), por exemplo (HARARI, 2016). 
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Por fim, o termo „raça‟ utilizado para se referir às diferenças humanas indicava a crença 

que diversas raças humanas convivem no período moderno, e desta noção decorreu a associação 

entre raça e hierarquia. Em que pese que exista toda uma teoria sociológica que respalde a 

utilização do termo „raça‟ enquanto categoria analítica (GUIMARÃES. 2008), o presente 

trabalho se filia à terminologia adotada pelo filósofo congolês, radicado no Brasil, Kabengele 

Munanga (2004), que entende ser melhor utilizar os termos povo e/ou população para pautar as 

diferenças humanas – ainda que sejam termo muito genéricos. Por este motivo a palavra “raça” e 

suas flexões são grifadas entre aspas neste trabalho. 

 

3.3.2. O mito da Democracia Racial 

 

A grande idéia que balizava a Democracia Racial seria a inexistência de ódio dos negros 

para os brancos após a escravidão, como havia nos Estados Unidos da América. Havendo uma 

distinção entre a Eugenia (Branqueamento) brasileira e o massacre promovido com bases em 

teorias, como a Doutrina do Destino Manifesto, nos EUA. No contexto da América Portuguesa, 

os negros trazidos da África ajudaram a construir um território marcado pela segmentação racial. 

Por essas razões, a escravidão no Brasil torna-se uma instituição mercantilista, respaldada pela 

Igreja Católica, com a finalidade de gerar mais lucro no comércio de escravos. O Brasil é 

formado através desse pilar, no qual por quase quatro séculos o negro era tido como escravo. 

Característica de uma sociedade que visava o lucro acima da condição humana. De certo, é 

indiscutível que por todas essas razões, a herança deixada pelo período escravocrata no Brasil é a 

discriminação de “raças”, e não a “Democracia Racial”. 

O mito da Democracia Racial tem uma utilidade prática, segundo Florestan Fernandes 

(2008). Para o autor no período escravocrata tal mito não teria nenhuma utilidade, a legitimação 

hierárquica da sociedade era seu fundamento. Foi, pois, no período republicano, no qual se 

valorizaria a igualdade entre os cidadãos que se fez necessário engendrar uma ideologia que 

deslocasse a responsabilidade da subalternização do negro, da exploração a qual era submetido, 

para a uma responsabilidade própria. Assim o mito: 

Primeiro, generalizou um estado de espírito farisaico, que permitia atribuir à 
incapacidade ou à irresponsabilidade do “negro” os dramas humanos da 
“população de cor” da cidade, com o que eles atestavam como índices 
insofismáveis de desigualdade econômica, social e política na ordenação das 
relações raciais. Segundo, isentou o “branco” de qualquer obrigação, 
responsabilidade ou solidariedade morais, de alcance social e de natureza 
coletiva, perante os efeitos sociopáticos da espoliação abolicionista e da 
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deteriorização progressiva da situação socioeconômica do negro e do mulato. 
Terceiro, revitalizou a técnica de focalizar e avaliar as relações entre “negros” e 
brancos” através de exterioridades ou aparências dos ajustamentos raciais, 
forjando uma consciência falsa da realidade racial brasileira. (FERNANDES. 
2008: 311) 

Sobre o interesse da elite dominante é válido ressaltar que: 

De um lado, havia a propensão em isentar aquelas elites, com os círculos sociais 
que elas representavam, de culpas objetivas pelo desfecho melancólico dos 
processos abolicionistas e republicano. […] De outro lado, a orientação 
alternativa de organizar e fomentar o caminho da integração racial democrática, 
colidia com os objetivos direitos e conscientes da política de expansão 
econômica com base nos interesses da grande lavoura e de suas vinculações 
com o crescimento econômico. […] 
Ou se sacrificavam os elementos egressos do trabalho servil, ou não se punha 
em prática a orientação alvitrada no fomento do trabalho livre e da substituição 
populacional. Dentro desse contexto, é fácil compreender por que os 
fazendeiros paulistas logo abandonaram as pretensões de reparação, associadas 
à libertação compulsória dos escravos, dando preferência ás medidas que 
ingeriam o Estado no financiamento da produção agrícola e, em particular, na 
intensificação das correntes migratórias europeias. (FERNANDES. 2008: 313-
314) 

Dessarte, verifica-se que no Brasil nunca existiu de fato uma Democracia Racial. O que 

houve foi a continuidade do modelo racista colonial, sob o manto de igualdade republicana. Uma 

das bases deste mito, que oporia o modelo brasileiro a modelos segregacionistas seria a 

miscigenação havida na formação do povo brasileiro. Contudo, como visto anteriormente, a 

“mistura de raças” era parte do modelo de embranquecimento adotado no Brasil. 

Neste sentido, é interessante verificar que a fórmula Cornélius de Pauw (de 1774) 

apresentado por Michèle Duchet, no Congresso Mundial das Raças em 1911, propondo o 

branqueamento de uma população: 

1. De um negro e de uma mulher branca nasce um mulato, meio-negro, meio-
branco de cabelos longos.  
2. Do mulato e da mulher branca provém o “quarteron” (¼ negro), queimado e 
de cabelos longos.  
3. Do „quarteron‟ e de uma mulher branca surge o “octavon” (1/8 negro) menos 
queimado que o „Quarteron‟.  
4. Do „Octavon‟ e de uma mulher branca vem um filho perfeitamente branco  
(HOFBAUER, 2003: 75). iii 

Para o teórico, o mesmo esquema pode ser utilizado para a finalidade inversa: 

1.De um branco e de uma negra surge o mulato de cabelos longos.  
2. Do mulato e da negra vem o „Quarteron‟, que é ¾ de negro e ¼ de branco. 
3. Desse „quarteron‟ e de uma negra provém o „Octavon‟, que é 7/8 de negro e 
meio-quarto de branco.  
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4. Deste „Octavon‟ e da negra vem, enfim, o verdadeiro negro de cabelos 
enrolados (HOFBAUER, 2003: 105). iv 

Neste contexto é interessante perceber que é a “raça” do homem era a que se queria 

limpar. Nos exemplos utilizados o homem é da “raça” a ser assimilada, enquanto a mulher é da 

“raça” a ser continuada – talvez essa teorização decorra, ainda que inconscientemente, da 

formação judaica: só é judeu o filho de judia. Portanto só seria branco o filho de mulher branca. 

Contudo, devido às dinâmicas sociais do Brasil, o que mais se viu foi a lógica exatamente 

inversa.  

Em que pese que para um homem negro ter uma mulher branca era uma demonstração de 

ascensão social (tanto no período analisado, quanto nos dias de hoje), este não era o tipo de 

arranjo padrão da maioria das famílias brasileiras. O que mais ocorreu, como se vê no quadro a 

„Redenção de Cam‟ (reproduzido a seguir), é um branco “aventureiro”, que se casa (ou, pelo 

menos, tem filhos) com uma mulher negra (que ficará feliz por estar com um branco). O 

contrário feriria muito a organização social brasileira, e quiçá latina, da época (e de hoje). Um 

homem negro, que quisesse a “mão” de uma mulher branca deveria ser excepcional, sob pena da 

família da pretendida não entregá-la a alguém de „casta‟ inferior. (HOFBAUER, 2003: 76-78). 

Nota-se aí a intersecção entre raça e gênero nas dinâmicas analisadas. 

Desta competição entre homens negros e branco pelas mulheres negras, e brancas, surge 

o conceito de „Falomaquia‟, que é utilizado pelo antropólogo Rolf Malungo de Souza (2013) 

para caracterizar a luta pelo prestígio da masculinidade entre homens negros e brancos no 

ocidente. O autor diz o seguinte na conceituação do termo:  

“[…]os homens negros se tornaram um obstáculo ao projeto de 
embranquecimento da nação, sonhado pela elite nacional. Eles eram o obstáculo 
que teria que ser removido e, para isso, se construiu um aparato eficaz que ecoa 
até hoje em vários segmentos de nossa sociedade. As representações de homens 
negros e brancos fazem com que estes dois grupos se coloquem em posição 
antagônica pela disputa pelo prestígio da masculinidade. Cabe lembrar que as 
interações entre homens, de qualquer grupo étnico são marcadas pela disputa 
entre homens de origem africana e europeia que têm características próprias, 
subjazendo, neste pugilato, todos os mitos criados em torno do pênis do homem 
africano, a sombra que o homem branco criou e que se voltou sobre ele mesmo, 
pois existia um “profundo medo cultural do negro figurado no temor psíquico 
da sexualidade ocidental” (Bhabha, 2003:71). Esta disputa (maquia) pelo poder 
(phallus) e prestígio conferidos pela masculinidade entre homens negros e 
brancos é o que eu chamo de falomaquia (Souza, 2010). Esta luta, às vezes, tem 
caráter de uma verdadeira titanomaquia, mas na maioria é um verdadeiro 
massacre.” (SOUZA. 2013: 40) 
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Desta idéia, de que a competição levou ao eventual conflito entre negros e brancos, é que, 

para o antropólogo, ocorreu o fim do projeto eugênico e de embranquecimento através da 

assimilação, e que começou a se efetivar de forma mais marcada o projeto de Genocídio. 

 

Figura 2: 'A Redenção de Cam'. Modesto Brocos. óleo sobre tela. 1895. 
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3.3.3. Genocídio 

 

Assimilação não é o mesmo que integração. Ao ser assimilado o corpo “estranho” perde 

suas características próprias para poder ser integrado. Portanto, não se pode dizer que se trata de 

uma verdadeira integração, mas sim de tudo o que foi descrito: eugenia. O estranho deve se 

adequar ao corpo, perder sua identidade, para que possa se fazer parte do todo. Aqueles que não 

perdem suas características indesejadas são excluídos. O genocídio não se dá somente através do 

aniquilamento dos corpos físicos (embora este venha sendo o modelo utilizado no Brasil), mas 

também através do genocídio cultural: o Epistemicídio. A episteme européia e eurocêntrica não é 

capaz de resolver os problemas que a colonização européia legou ao resto do globo, nem aos 

dilemas que a própria Europa sofria antes de iniciar o processo colonial. Se a Europa de bastasse, 

não teria colonizado os demais continentes do planeta Terra. E o epistemicídio pode ser 

entendido com duas faces: i) imperialismo Cultural, e ii) (des)apropriação Cultural (YOUNG. 

2014: 58) . Contudo este tema deverá ser melhor trabalhado em outro trabalho, sendo digno de 

nota o episódio que ficou conhecido como a „Quebra de Xangô‟ ocorrido no dia 02 de fevereiro 

de 1912 (dia de celebração à Orixá Iemanjá nas tradições das religiões brasileiras de matriz 

africana), na cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, que consistiu na destruição de 

diversos templos de cultos de matrizes africanas, vulgarmente chamados de “Xangôs” 

(RAFAEL. 2010: 290). 

No caso em tela a característica indesejada era a negritude. Era necessário que o negro se 

tornasse branco (ou que, pelo menos, deixasse de ser negro) para ser aceito na sociedade 

brasileira. Destarte, se pode entender que a assimilação não só não é o mesmo que integração, 

como é de fato seu oposto: a exclusão. Todo o quê não assimilado é eliminado. E ao longo do 

trabalho este traço se torna perceptível em nossa sociedade. 

Portanto, é possível se concluir que o Brasil optou por um projeto de extinção misto: 

parte por assimilação, parte por extermínio. O Extermínio, contudo não se deu de forma aberta. 

Utilizou-se a Necropolítica (MBEMBE. 2003). Para a melhor compreensão do conceito 

necropolítico, talvez seja necessário explicar o conceito de Biopolítica. A Biopolítica se 

caracteriza pela atuação em superestruturas. Os indivíduos inseridos nestas superestruturas são 

levados a agir da maneira esperada, em conformidade com a ação da estrutura e de todos os 

demais indivíduos que os rodeiam. Michel Foucault (2008) chama a intervenção em 

superestruturas de biopoder. O biopoder se caracteriza pela imposição do poder nas microesferas 

da sociedade. A diferença da Biopolítica para os meios tradicionais de exercício do poder, está 
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no fato de que dada a sua atuação nas estruturas, e não diretamente sobre os indivíduos, fica mais 

difícil para estes identificarem a origem do poder, e, portanto, organizar uma resistência à sua 

atuação. Em ultima ratio o objetivo da Biopolítica é a reprodução de um modo de vida. 

O conceito de Necropolítica decorre do conceito de Biopolítica. O termo foi criado pelo 

cientista político camaronês Achille Mbembe, em seu artigo 'Necropolitics', que começa com a 

seguinte passagem: 

O presente ensaio parte do princípio que a expressão definitiva de soberania 
reside, em grande parte, no poder e capacidade de ditar quem pode viver e quem 
deve morrer (MBEMBE. 2003: 1).v 

Mbembe conceituou o termo sob a influência do poderio da máquina de guerra 

estadunidense pós-'11 de setembro'. Entretanto, este conceito, em sua essência se refere às 

práticas imperialistas, e, portanto, pode ser verificado em diversos modelos de imperialismo 

existentes. O que inclui os modelos coloniais praticados pelos colonizadores europeus em 

diversas partes do globo. Se atendo a este último modelo, a filósofa mexicana Helena Chávez 

Mac Gregor traz a seguinte contribuição para o conceito: 

A importância da categoria da necropolítica era posicionar uma noção que 
permitiria gerar uma crítica ao modelo político de exceção, mostrando que a 
lógica da política como „administração e trabalho de morte‟ havia sido 
normalizada e que esta forma de trabalho de morte não era algo novo, mas que 
estava localizada em uma genealogia muito mais complexa, no coração do 
próprio projeto colonial e que aquilo que havia sido a produção de vidas 
desejáveis na plantation, era, em pleno século XXI, a regra. (MAC GREGOR. 
2013: 24).vi 

Enquanto, como visto anteriormente, a Biopolítica é a reprodução de um modo de vida de 

um determinado conjunto de indivíduos, ainda que este modo de vida resulte em diversas mortes 

dentro deste conjunto; a Necropolítica, por sua vez, é, senão, a reprodução de um modo morte de 

um determinado conjunto de indivíduos. Isto é, aquele conjunto de indivíduos cuja vida não 

interessa que se perpetue é administrado dentro de uma prática necropolítica, para que, dessarte, 

os elementos indesejáveis tenham sua população reduzida, até a eventual extinção. 

Embora o modelo necropolítico prime pela extinção através do extermínio, enquanto 

estratégia social, é possível perceber que houve uma mistura de práticas na aplicação do Plano de 

Extinção da Raça Negra no Brasil. Esta mistura se deu pela crença dos imperialistas no plano 

original: i.e. extinção por assimilação, aplicada em conjunto com a prática do extermínio. Se 

pode, portanto, entender que o caso em análise é um caso de Extinção misto. Isto é: „A Extinção 
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da Raça Negra no Brasil‟ vêm sendo aplicada tanto através da Assimilação, quanto através do 

Extermínio. 

Assim, se pode dizer que houve políticas de “extermínio ostensivo”, quais fossem a 

criminalização e controle por aparatos policiais levando a lógicas de extermínio, bem como a 

criação de condições cujo único resultado possível é a morte de quem esteja inserido: como 

oferecimento de serviço de saúde precário, falta de saneamento básico, dentre outras coisas. E as 

políticas de “extermínio indireto”, que se podem ser subdivididas em duas categorias: i) a 

violenta: realizada pelo auto-extermínio, através da instigação de grupos rivais a matarem o 

próprio povo, sem perceber (e.g.: Tráfico de Drogas, Guerras Tribais); e ii) não-violenta: causas 

que levam as populações vítimas do extermínio a cometerem suicídio, ou a adotarem práticas 

“suicidas”, ou, ainda, a adotarem práticas que deixem suas vidas mais curtas, como: o abuso de 

álcool e outras drogas, e o fenômeno da depressão em geral, por exemplo. 

Na concepção do jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni (2012), a definição de 

genocídio pode nos confundir. Sobretudo a utilizada no art. 2º da Convenção para a Prevenção e 

Sanção do Delito de Genocídio das Nações Unidas de 1948 (ratificada no direito pátrio através 

do Decreto n. 4.388 de 25 de setembro de 2002), que prevê o seguinte: 

Artigo 2º 

Na presente Convenção, entende-se por genocídio os atos abaixo indicados, 
cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, 
étnico, racial ou religioso, tais como:  

a) Assassinato de membros do grupo;  

b) Atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo;  

c) Submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a 
sua destruição física, total ou parcial;  

d) Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;  

e) Transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. 

O conceito legal apresenta algumas limitações, segundo o autor, pois omite a intenção 

dos grupos políticos e a intenção de destruir total ou parcialmente o grupo. A exclusão do 

massacre no conceito legal, porque este tem o objetivo de aterrorizar a população e não aniquilá-

la. O autor defende que a definição da ONU é arbitrária, na medida em que, encoberta o interesse 
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das grandes potências e encobre os genocídios. Ou seja, na verdade expressa apenas, uma 

manifestação de boa vontade da ordem internacional. 

Nesse contexto, de genocídio e massacre, o Estado tem um papel essencial e distinto em 

cada ação. No genocídio, há uma determinação estatal, enquanto que no massacre, o Estado pode 

ser também o responsável, mas na maioria das vezes ele é omisso. 

Os genocídios sempre ocorreram e se continuam ocorrendo é porque a política 
de um determinado Estado assim decide, seu poder punitivo executa e o resto 
dos Estados tolera ou olha com indiferença, e, às vezes, até mesmo os estimula. 
Suas condições indispensáveis são, pois, a decisão política interna e o espaço 
político internacional. Sem elas não há genocídio. Em cada massacre não são 
somente responsáveis os Estados que o cometem, mas também os que não 
atuam, os que se omitem, que são aqueles que dominam a política planetária 
internacional. (ZAFFARONI. 2012: 354) 

Assim, faz-se mister, pensar o conceito de massacre elaborado pelo autor em comento: 

Massacre […] é toda prática de homicídio de um número considerável de 
pessoas por parte de agentes de um Estado ou de um grupo organizado com 
controle territorial, na forma direta ou com clara complacência destes, levada a 
cabo de forma conjunta ou continuada, fora de situações reais de guerra que 
impliquem forças mais ou menos simétricas. (ibid.: 358) 

O massacre é, portanto, uma prática sistemática de homicídios múltiplos, onde esteja 

claro que a ação deriva de uma decisão política e que tende a se prolongar no tempo. A execução 

pode ser por agentes estatais e por um grupo que detém o controle territorial com autoridade 

centralizada. A verdade é que não há necessidade que a execução seja realizada por agentes 

estatais, porque o seu papel está mais relacionado à abstenção de intervir na prática – na omissão 

em exercer seu dever garantidor de direitos – do quê na execução dos indesejáveis. E por fim, 

Zaffaroni (2012) defende que a guerra, por muitas das vezes tem sido mobilizada para disfarçar o 

massacre. Não dá para se pensar em guerra se a força não for simétrica, isto é, se o material 

bélico não for equivalente entre os grupos. “Não existe este requisito quando os grupos só 

podem causar baixas notoriamente inferiores às que seu oponente pode causar, como as 

pretensas guerras coloniais” (ZAFFARONI. 2012: 358). 

Neste sentido, o autor afirma que as “chamadas guerras coloniais não passaram de 

ocupações policiais de território” (ZAFFARONI. 2012: 364). Estabelecendo uma relação com o 

colonialismo brasileiro e a guerra ou a produção de massacres, o autor aponta que: 

A exploração posterior se traduziu em trabalho escravo e transporte de africanos 
indefesos, sem se importar com o custo em vidas humanas. Nossos territórios 
formam enormes campos de concentração e trabalho forçado sob controle 
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territorial policial dos colonizadores; não houve guerras, não houve forças 
enfrentadas simetricamente armadas. (ZAFFARONI. 2012: 365) 

Este conceito é exemplificado de forma ímpar no caso do „Massacre de Porongos‟, 

também conhecido como a „Traição de Porongos‟. Em 1835 as Províncias da Região Sul do 

Brasil, sob a liderança de Bento Gonçalves da Silva, se levantaram contra o Império, no que 

ficou conhecido como a Revolução Farroupilha. A revolução previa a instauração de um regime 

republicano, em oposição ao imperial – e contou com a colaboração do revolucionário 

internacional Giuseppe Garibaldi, o Herói de Dois Mundos, em razão dos ideais que proclamou. 

Contudo, a República Juliana era controlada pelos grandes latifundiários do sul que se rebelavam 

contra a política tributária imperial. Quando foi feito o ajuste desta questão, e se preparavam as 

duas partes para o fim das hostilidades, restava ainda outro problema: os Lanceiros Negros 

(SALAINI. 2006: 13). 

Os lanceiros negros eram uma tropa de elite, formada por escravos emancipados pelo 

governo sulista, para que lutassem em prol da revolução. Por saberem que sua liberdade 

dependia da independência da República Juliana, estes tropeiros combateram ferozmente as 

tropas imperiais, e eram considerados grandes heróis da revolução. Contudo, sua existência 

geraria um enorme desconforto nas relações entre as províncias sulistas e a política escravocrata 

que seria restaurada. Dessarte, o General David Canabarro destacou os Lanceiros Negros, em 14 

de novembro de 1844, para localidade distinta das demais tropas. E o Barão de Caxias (futuro 

Duque de Caxias), em carta endereçada ao Coronel Francisco Pedro de Abreu manda que o 

ataque seja realizado no exato local onde estariam os Lanceiros Negros, desguarnecidos, que 

foram massacrados, e os sobreviventes escravizados. (SALAINI. 2006: 37). Este episódio é 

talvez o mais claro caso de massacre, dado através da relação assimétrica de armas, por Estado 

“estrangeiro”, com a indiferença (no caso traição) do governo que deveria protegê-los, dentro do 

território brasileiro (ZAFFARONI. 2012: 354). 

Dessarte, é possível se entender que no Brasil houve uma política de Genocídio do negro, 

também permeada por práticas de massacre como as previstas por Zaffaroni (2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Se alguém deve ser indenizado, indenizem os escravos!” 

Ruy Barbosa 

 

O título do presente trabalho é “130 anos da Lei Áurea”, e não „130 anos da Abolição da 

Escravatura‟, pois ainda há escravidão (ainda que ilegal) no Brasil, e porque ainda não houve a 

integração à formação nacional dos descendentes daqueles que eram escravos legalmente: os 

negros. Este trabalho vem ao fim propor algumas medidas a serem efetivadas enquanto políticas 

nacionais, para serem praticadas efetivadas e cobradas não somente pelas autoridades públicas, 

mas por todos os cidadãos. Esta propositura vem de parte da base do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Direito: enquanto tradicionalmente as ciências sociais se dedicam a 

analisar os problemas nos quais está inserida a sociedade sem ter uma necessidade de propor 

algo efetivo para a superação do problema analisado, o direito muitas vezes se avoca a missão de 

“sanar o mundo” (nas palavras de Sanín Restrepo), sem muitas vezes ter uma compreensão 

realmente profunda dos problemas os quais pretende tratar. Para unir estas duas características 

que se dá a confluência entre Sociologia e Direito*. 

Diante de tudo que se analisou ao longo do trabalho, é possível concluir que o “Plano de 

Extinção da Casta Negra” para o “melhoramento do Brasil”, idealizado por Francisco Franco, há 

quase dois séculos, vem sendo plenamente aplicado. E é possível perceber o quanto a crença de 

que os negros são elementos indesejados que devem ser purgados da sociedade se manteve, em 

que pese que antes a purga fosse feita através de assimilação biológica – pelo processo 

conhecido como embranquecimento, ou branqueamento –, e que agora se dá, não somente desta 

forma, mas também por meio do massacre das pessoas negras. 

As elites escravagistas brasileiras utilizaram as leis abolicionistas como forma de garantir 

o “direito” às “indenizações” pela liberdade dos cativos, houvesse a vista que em toda a América 

Latina a escravidão já havia terminado, dessarte, sendo certo por questões nacionais e 

internacionais aconteceria no Brasil. 

Como visto, a aprovação da Lei Áurea, com apenas dois artigos, sem a previsão de 

indenização aos ex-senhores de escravos, não foi benesse. Foi para romper o ciclo, já claro 

àquela época, que as leis abolicionistas favoreciam mais os senhores do que os escravos. As 

elites acreditavam que controlando a República seria mais fácil de conseguir as “indenizações”, 
                                                           
* N.A.: E a piada de corredores conclui: “…, não se propõe nenhuma solução para os problemas, como na 
Sociologia; nem se pesquisa nada profundamente, como no Direito”. 
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plano frustrado, por Rui Barbosa, que conforme a epígrafe desta conclusão, disse que se 

deveriam ter indenizado os (ex-)escravos. Sendo impossível fazê-lo diante do tempo 

transcorrido, a propositura que se faz neste trabalho é que se indenizem seus descendentes, que 

herdaram muito do dano causado àqueles que viveram no cativeiro. O significado da palavra 

indenização é restaurar o dano. E sem dúvida muito dano foi, e vem sendo, causado aos 

descendentes dos escravos no Brasil. 

As formas de sanar estes danos basicamente passam pelo cumprimento das leis, nos dias 

de hoje. Elenquemos três para exemplificar os pleitos que foram atendidos em âmbito legislativo, 

que, contudo, não foram ainda plenamente executados: i) o ensino da história e da cultura negra 

nas escolas e universidades; ii) a garantia de reserva de vagas em universidades públicas e 

concursos públicos; e iii) a garantia da propriedade às comunidades quilombolas. A estes pleitos 

juridicamente positivados, também se faz necessário pensar estratégias que reduzam a 

mortandade de negros nos mais diversos conflitos armados em todo o país. Assim como 

igualmente se faz necessário levar este debate para além do campo acadêmico. Por campo 

acadêmico se deve entender não só a localidade, como toda a forma e ritualística, bem como 

todo jargão em si, do qual o presente trabalho é parte óbvia, mas que pretende ir além. 

Por fim, o trabalho vem expor o fato de que a Abolição não teve o condão de acabar, de 

fato, com a inferiorização do povo negro no Brasil, pois o processo legalista abolicionista estava 

inserido numa dinâmica de Racismo Estrutural, não só da sociedade brasileira, mas de toda a 

sociedade pós-colonial internacional. E no Brasil, este modelo global se valeu inicialmente do 

projeto de embranquecimento da população, e posteriormente do massacre físico das pessoas 

negras, como forma de promover a extinção, i. e. o genocídio, da população negra. 
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TRADUÇÕES LIVRES DOS TRECHOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
i
  Tradução livre, do livro. No original, em espanhol: “[…]existe en una colectividad una norma que dice "Todos 

deben obedecer a X", acompañada de una actitud normativa generalizada de aceptación […]. No nos engañemos: 
esto es el 'soberano', el 'poder constituyente originario' o la 'autoridad suprema' con toda la verborrea que les 
acompaña usualmente. Se trata simplemente de la constatación fáctica de que una sociedad acepta una regla o un 
conjunto de reglas. Suponemos que hay un soberano o poder o autoridad suprema de facto simplemente porque 
hay un gran número de individuos que aceptan ciertas reglas. El hecho definitorio es entonces un hecho 
sociológico que se expresa en esta aceptación.” (LAPORTA. 2007: 81). 

ii
  Tradução livre, do livro. No original, em espanhol: “Para autores como Amartya Sen es evidente que existe una 

línea histórica directa en Occidente, un afán permanente […]. Lo que identifica este institucionalismo 
trascendente es la necesidad de reducir la divergencia, la multiplicidad del mundo a partir de su colapso a la 
unidad edificando instituciones justas. Se trata de la ciencia para curar el mundo, para aplacar la naturaleza, la 
primera y más temible naturaleza, la humana. Una ciencia del derecho para contener la geografía desmesurada 
de las pasiones humanas y someter al uno, al Estado, la inmensa multiplicidad de mundos nuevos, […] como 
permanente amenaza de destrucción de la nueva arquitectura geométrica europea. Se trata al final de enrejar la 
diversidad para poder amaestrarla como campos subordinados de la razón, se trata de reducir la abundancia, el 
desorden, la multiplicidad a la armonía y la unidad, pero tras esta armonía se esconde la exclusión como 
consecuencia de un proyecto ideológico de homogeneización cultural y política. Un gigante con garras de acero 
que aniquila la diferencia.” (SANÍN RESTREPO. 2011: 23). 

iii
  Tradução livre, do esquema. No original, em francês: 

 “1. D´un Nègre et d´une femme blanche naît le mulâtre à demi-noir, à demi-blanc à longs cheveux. 
 2. Du Mulâtre et de la femme blanche provient le quarteron basané à cheveux longs. 
 3. Du quarteron et d´une femelle blanche sort l´octavon moins basané que le Quarteron. 
 4. De l´Octavon et d´une femme blanche vient un enfant parfaitement blanc”. (HOFBAUER, 2003: 75). 

iv
  Tradução livre, do esquema. No original, em francês: 

 “1.D´un Blanc et d´une Négresse sort le Mulâtre à longs cheveux. 
 2. Du Mulâtre et de la Négresse vient le Quarteron, qui a trois quarts de noir et un quart de blanc. 
 3. De ce quarteron et d‟une Négresse provient l´Octavon, qui a sept huitième de noir et un demi-quart de blanc. 
 4. De cet Octavon et de la Négresse vient enfin le vrai Nègre à cheveux entortillés”. (HOFBAUER, 2003: 105). 
 

v
  Tradução livre, do artigo. No original, em inglês: “This essay assumes that the ultimate expression of 

sovereignty resides, to a large degree, in the power and the capacity to dictate who may live and who must die.” 
(MBEMBE. 2003: 1). 

vi
  Tradução livre, do artigo. No original, em espanhol: “La importancia de la categoría de necropolítica era 

posicionar una noción que permitiera generar una crítica al modelo político de la excepción mostrando que la 
lógica de la política como administración y trabajo de muerte se había normalizado y que esta forma de trabajo 
de muerte no era algo nuevo sino que estaba localizada en una genealogía mucho más compleja, en el corazón 
mismo del proyecto colonial y que aquello que había sido la producción de vidas desechables en la plantación, 
era, en pleno siglo XXI, la regla.” (MAC GREGOR. 2013: 24). 


