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RESUMO 
 

 
 
Este trabalho procura investigar os aspectos da memória da abolição da escravidão conforme 

ela foi tratada pela imprensa de Santa Catarina, pelo Instituto Histórico e Geográfico 

Catarinense e pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro na ocasião do cinqüentenário 

daquela data, comemorado no ano de 1938. Levando-se em conta a profunda influência do 

passado escravista no desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira, a importância 

que as discussões sobre raça e nacionalidade haviam desempenhado no ambiente intelectual 

do Brasil ao longo da República Velha e as intensas agitações que alteraram o panorama da 

política brasileira na década de 1930, a data do cinquentenário se mostrou uma ocasião 

particularmente propícia para reflexões sobre a memória e o passado nacional.  Através da 

leitura de notícias e resenhas históricas publicadas por jornais de Santa Catarina, bem como 

de discursos pronunciados em sessões solenes nos Institutos Históricos e Geográficos, se 

procurará observar as linhas de pensamento que nortearam as interpretações e representações 

feitas naquele ano de 1938 a respeito da escravidão no Brasil e do processo emancipacionista 

ao longo da segunda metade do século XIX, que culminou com a assinatura da lei de 13 de 

maio de 1888. Mediante o cruzamento dessas fontes com uma bibliografia centrada na análise 

das feições do abolicionismo brasileiro e de seus desdobramentos durante os primeiros anos 

da república, objetiva-se examinar de que forma a memória do conturbado período em que se 

extinguiu a escravidão legal no Brasil foi evoluindo e sendo ressignificada ao longo do 

período republicano, até chegar aos anos de Vargas e ao Estado Novo, em 1938. 

 

 

Palavras-chave: 

Santa Catarina; Abolição; Memória; Cinqüentenário da Abolição; Estado Novo; 

Comemorações; IHGSC; IHGB; 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to investigate aspects of the memory of the abolition of slavery as it was 

treated by the press of Santa Catarina, the Historical and Geographical Institute of Santa 

Catarina (IHGSC) and the Historical and Geographical Institute of Brazil (IHGB) on the 

occasion of the fiftieth anniversary of that date, celebrated in 1938. Taking into account the 

profound influence of the slave past in developing the economy and society of Brazil, the 

importance that discussions about race and nationality had played in the intellectual 

environment of Brazil along the República Velha and the intense upheavals that altered the 

landscape of Brazilian politics in the 1930s, the date of the fiftieth anniversary proved to be a 

particularly auspicious occasion for reflection on memory and the national past. By reading 

reviews and news stories published by newspapers of Santa Catarina, as well as speeches at 

formal sittings in the Institutes, it will be attempted to follow the lines of thought that guided 

the interpretations and representations made in that year of 1938 regarding the slavery in 

Brazil and the emancipationist process during the second half of the nineteenth century, 

culminating with the signing of the law of May 13th, 1888. By crossing these sources with 

studies focused on analyzing the features of the Brazilian abolitionism and its development 

during the early years of the republic, the objective is to examine how the memory of a 

troubled period in which legal slavery in Brazil was extinguished, had been evolving and 

being re-signified throughout the republican period, until the years of Vargas and the Estado 

Novo in 1938. 

 

Keywords 

Santa Catarina; Abolition; Memory; Fiftieth Anniversary of the Abolition; Estado Novo; 

Commemorations; IHGSC; IHGB; 
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1. Introdução. 

 

Apesar de a escravidão, suas transformações e sua extinção na segunda metade do 

século XIX serem dos assuntos mais diletos da historiografia brasileira, seus desdobramentos 

e conseqüências naquele final de século, ou nos cinqüenta ou cem anos que se seguiram, não 

desfrutam do mesmo prestígio dentro da disciplina histórica. A preocupação com o legado e a 

influência da escravidão na sociedade brasileira do século XX é geralmente creditada a 

pesquisas com enfoque na sociologia e antropologia cultural, disciplinas para as quais 

entender a etiologia dos lugares sociais ocupado pelos brasileiros de origem africana e mestiça 

é de grande importância para tentar esclarecer alguns dos grandes problemas do Brasil 

contemporâneo. 

O presente trabalho procura partir da importância do processo abolicionista brasileiro 

para tentar refletir o lugar que ele passou a ocupar na memória nacional nos anos seguintes, 

usando como janela as comemorações do cinqüentenário da lei áurea em 1938 e tendo como 

objetivo final realizar uma aproximação entre dois momentos distintos da história nacional 

que a princípio podem parecer desconexos, mas que através da leitura crítica e interpretação 

de fontes característica da pesquisa histórica revelam possuir vínculos muitos particulares. 

De fato, para além da distância de meio século que os separam, suficientemente 

pequena para que os contemporâneos da abolição ainda estivessem vivos para relembrá-la de 

maneira vívida, e suficientemente grande para que as inevitáveis apropriações e reconstruções 

da memória já tivessem realizado seu processo característico de ressignificação do passado, os 

anos de 1888 e 1938 são particularmente importantes por se situarem imediatamente antes e 

imediatamente depois de grandes eventos da história nacional que ensejavam a construção de 

mitos políticos que dessem conta de sustentar suas diferentes concepções de história e 

sociedade. 

Ambas as datas também se situam entre momentos em que a participação popular 

havia sido decisiva no encaminhamento dos eventos, embora de maneiras distintas. Se durante 

os últimos anos da década de 1880 a mobilização dos escravos e das camadas médias logrou 

triunfar sobre os interesses dos proprietários e da classe política conservadora precipitando o 

fim do trabalho escravo, o momento imediatamente posterior, em que se dissolveu a 

instituição monárquica e em que se instaurou o regime republicano foi de procurar esvaziar o 

sentido daquela luta. De fato, como aponta Renata Figueiredo Moraes em trabalho sobre os 

usos do passado na construção dos símbolos e heróis no maio de 1888, os próprios 

contemporâneos daquele ano pareciam imbuídos de um sentimento de que, finda aquela fase 
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turbulenta da história nacional, “todo o passado deveria ser passado”,1 sentimento que as 

elites republicanas iriam levar ao extremo após derrubarem o regime monárquico, ao procurar 

insistentemente sepultar as idéias de pressão e participação popular que a campanha 

abolicionista na sua fase radical parecia sugerir, fechando com seus argumentos do racismo 

científico dirigidos contra a imensa população de origem africana e mestiça do país o círculo 

de uma república liberal e excludente. 

Já os anos de 1930 representaram um ponto de inflexão fundamental na história do 

Brasil do século XX. Se durante as primeiras quatro décadas do regime republicano o povo 

das ruas somente lograva romper as barreiras do cenário político na forma de sublevações e 

revoltas dirigidas contra o projeto civilizador da República Velha, as profundas 

transformações advindas com a tomada do poder por Getúlio Vargas pareciam prometer pela 

primeira vez a inclusão da classe trabalhadora no jogo político nacional, e a primeira fase da 

chamada “era Vargas”, analisada neste trabalho sob o ponto de vista das organizações negras 

do estado de São Paulo, mostrou-se um período de admirável agitação política e intelectual, 

onde os mais diversos setores da sociedade brasileira procuraram reivindicar seus espaços e 

fazer valer a sua importância. Mais do que isso, a década de 1930 até o momento da 

instauração da ditadura do Estado Novo foi um período onde se procurou redefinir o que era o 

Brasil e quem eram os brasileiros, e embora a partir de 1937 esse esforço de construção da 

identidade nacional tenha se tornado prerrogativa do governo autoritário e centralizador 

comandado pelo presidente Vargas, as idéias instigadas por aquele período tão efervescentes 

continuaram vivas e influenciando a sociedade brasileira nos anos seguintes. 

 

Seria neste ambiente da política simultaneamente conciliatória e autoritária do 

Estado Novo que se passaria o cinqüentenário da abolição, embora se devam fazer ressalvas 

no sentido do perigo de se padecer de anacronismo ao analisar as comemorações utilizando a 

perspectiva do regime que havia sido instaurado havia poucos meses. De fato, o que se 

procurará investigar é em que medida a memória da campanha abolicionista ainda carregava 

as idéias que haviam se enraizado nos primeiros anos do regime republicano, resultado de 

uma batalha pela memória daqueles acontecimentos que começou a ser travada imediatamente 

após sua conclusão. A imagem do abolicionismo brasileiro naquele ano de 1938 seria 

tributária tanto dos esforços da intelectualidade conservadora da República Velha quanto do 

                                                
1 MORAES, Renata Figueiredo. A abolição da escravidão: história, memória e usos do passado na construção de 
símbolos e heróis no maio de 1888. In: SOIHET, Rachel et al. Mitos, projetos e práticas políticas: memória e 
historiografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. pp 97-98. 
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ambiente político e intelectual da década de 1930, tornando-se essencial compreender ambos 

os contextos do ponto de vista das discussões sobre raça e cidadania que vinham sendo 

desenvolvidas nos últimos cinqüenta anos. 

Por fim, o cinqüentenário da abolição será analisado pela perspectiva do estado de 

Santa Catarina, sob a ótica da sua imprensa e aquela que na década de 1930 seria a sua 

principal instituição de pesquisa, coleta e sistematização do conhecimento histórico, o 

Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, utilizando também o ambiente do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro para contrapor visões e esboçar um panorama mais amplo 

das imagens e representações da escravidão e do abolicionismo brasileiro, cinqüenta anos 

depois da lei Áurea. A opção pela abordagem dos institutos históricos se justifica por terem 

sido eles os principais agentes de produção e sistematização da história pátria entre o final da 

monarquia e a década de trinta. 

O ponto de vista de um estado que em fins da década de 1930 se apresentava como 

muito mais branco em comparação com o resto do Brasil, onde a imigração européia logrou 

transformar profundamente o panorama demográfico da sociedade, e onde a escravidão era 

vista como de pouca importância no desenvolvimento econômico da região é extremamente 

valioso no sentido de dimensionar a forma com que a memória da instituição escravista e da 

sua extinção no ano de 1888 foi tratada por aqueles que nos cinqüenta anos anteriores 

produziram e divulgaram o conhecimento histórico. 
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2. Escravidão, abolição e cidadania: 1888-1930. 

 

Embora o estudo da escravidão - e da sua importância como elemento de profunda 

influência no desenvolvimento social, econômico e político do Brasil – seja talvez o campo de 

mais profícua produção bibliográfica e mais caloroso debate acadêmico na historiografia 

contemporânea do país, a preocupação com análises especialmente centradas nas 

conseqüências de longo prazo do processo emancipacionista e nas transformações sociais 

experimentadas pelas populações de origem africana ao longo dos mais de cem anos desde a 

abolição do regime escravocrata é atitude “relativamente recente” entre os historiadores 

brasileiros.2 

Apesar de ser possível observar com muita clareza uma intensa produção intelectual 

que floresceu nas primeiras décadas após a abolição, e que tinha como principal preocupação 

a influência da “raça” no passado e nos destinos do Brasil, a herança da escravidão levou 

muitos anos até deixar de ser tratada sob uma ótica cientificista por uma elite intelectual assaz 

desejosa de ajustar teorias e conceitos oriundos da Europa ao estudo da sociedade brasileira e 

começar a ser problematizada com maior rigor metodológico pelas diversas disciplinas de 

ciências humanas, num processo que de certa forma foi análogo ao desenvolvimento das 

grandes instituições de ensino superior no país ao longo da primeira metade do século XX. 

Isso, no entanto, não quer dizer que os primeiro cinqüenta anos após o treze de maio 

de 1888 sejam forçosamente rotulados como minguados de reflexões objetivas sobre o 

passado escravista do Brasil. Pelo contrário, esse período fornece um rico panorama de como 

não apenas as classes políticas e os intelectuais e homens de letras, mas também as 

populações urbanas e rurais de origem africana do país lidaram com um sem-número de 

problemas que afloraram a partir do momento em que sua condição jurídica, suas relações de 

trabalho, sua economia e sociedade foram radicalmente transformadas com a extinção da 

escravidão. 

É essencial, portanto, delimitar as principais experiências históricas vividas entre a 

abolição e os primeiros anos de existência do regime republicano no Brasil, no campo das 

idéias, do debate político e na vivência coletiva e individual dos cidadãos que estiveram no 

centro deste período histórico (grosso modo entre o ano de 1888 e a segunda metade da 

década de 1930), a fim de entender a que ponto as concepções e idéias acerca da experiência 

                                                
2 RIOS, Ana Maria Lugão; MATTOS, Hebe Maria. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no 
pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 17 
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da escravidão foram se modificando até culminar com as comemorações do cinqüentenário da 

abolição, em pleno Estado Novo, no ano de 1938. 

Retornando à década de 1880, que sob todos os aspectos viu o definhamento e 

colapso final da instituição da escravidão no Brasil, é possível apontar uma miríade de 

disputas e embates que definiriam o tom não apenas da campanha abolicionista da época, mas 

que continham em si a semente de futuras cisões e rupturas que iriam surtir pesada influência 

no futuro do país. 

Tais embates não se limitaram às tribunas onde os intelectuais abolicionistas 

defendiam sua causa em inflamados discursos, como fez crer a memória que a historiografia 

do início do século XX fixou do abolicionismo como um movimento de pessoas com 

ilustração superior como Rui Barbosa, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, defendendo os 

escravos de uma instituição degradante e antinatural. Ao contrário, as grandes convulsões 

foram vivenciadas pelos escravos e ex-escravos nos seus espaços de vivência e trabalho, no 

meio urbano e rural. Aqueles abolicionistas, seguidores do movimento iniciado por Nabuco 

em 1880 com a criação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, tinham uma idéia bem 

definida de como deveria ser conduzida a luta política pela extinção do cativeiro. Suas 

concepções apontavam que 

 
[...] o movimento deveria se restringir ao âmbito das elites e das camadas 
médias urbanas, na busca de uma solução pacífica, deliberada no interior da 
comunidade de cidadãos, entre os homens livres, em suma, de modo a não 
trazer transtornos à ordem social.3 
 

Essas lideranças, além disso, “reprovaram os grupos dissidentes que levaram a 

questão às senzalas, promovendo fugas e levantes”,4 exibindo uma preocupação de que a luta 

pela abolição acabasse extrapolando os limites do debate político organizado, travado no 

âmbito das tribunas legislativas e dos comícios e pelos representantes letrados da sociedade 

brasileira, e começasse a ser encampado pelos próprios escravos, cujo sentimento de revolta 

com sua condição poderia acabar causando a sempre temida convulsão da “ordem social”. 

Tais preocupações revelaram-se não apenas reais, mas amplamente visíveis ao se 

levar em consideração o quadro da sociedade brasileira nas regiões que, apesar da lei de 1871 

e das legislações da década de 1880, ainda apresentavam uma grande concentração de cativos, 

como o Recôncavo Baiano, o Vale do Paraíba e as grandes lavouras de café do oeste paulista. 

                                                
3 VENTURA, Roberto. Estilo tropical: história cultural e polêmicas literárias no Brasil 1870-1914. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1991. p. 133. 
4 Idem, p. 133. 
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Ao investigar as últimas décadas da escravidão no Recôncavo, Walter Fraga Filho 

apresenta um painel das profundas tensões entre a população cativa da região e os senhores de 

engenho, tensões essas que freqüentemente desaguavam em revoltas e crimes que exigiam a 

intermediação da justiça.5 

O Recôncavo Baiano de fins da década de 1880 apresentava uma mistura perigosa: 

de um lado, escassez de mão-de-obra escrava, diminuição da produção açucareira, e senhores 

de engenho extremamente relutantes em perder seu controle sobre os escravos restantes. Do 

outro, uma população de cativos pouco dispostos a sofrer passivamente punições ou castigos 

físicos nas mãos dos senhores e cada vez mais imbuídos de suas próprias concepções sobre 

trabalho e igualdade, amparados por tribunais de justiça que tendiam a arbitrar as disputas por 

alforrias em favor dos escravos, refletindo o sentimento comum de repulsa à escravidão das 

classes médias urbanas da Bahia – sentimento esse fortemente reproduzido pela imprensa. 

O resultado foi a intensificação de fugas das fazendas e de episódios de violência 

contra senhores e feitores, além uma participação ativa dos escravos remanescentes no 

Recôncavo na diminuição da produção dos engenhos, através da sua recusa em extrapolar 

aquilo que julgavam ser uma jornada de trabalho justa, diminuindo de forma proposital o 

ritmo de trabalho e exigindo espaço e tempo para cultivar suas próprias terras. 

Mais do que esse protagonismo dos escravos baianos na construção da sua liberdade, 

os anos de 1887 e 1888 viram o surgimento de uma onda de “abolicionistas de última hora”, 

quando em vista do já acentuado êxodo dos cativos e da radicalização do movimento 

abolicionista, uma grande quantidade de senhores se puseram a alforriar os seus já minguados 

plantéis num esforço de tomar para si as rédeas de um processo que naquela altura já se 

mostrava inevitável: 

No final de 1887, os senhores começaram a conceder alforrias coletivas sob 
condição ou gratuitas. Os jornais deram grande publicidade a esses atos 
como prova de desprendimento e de espírito humanitário. Na verdade, era 
uma forma de antecipar-se à decisão do Império de abolir o cativeiro. Era 
também um meio de conter a crescente insatisfação da população cativa e 
evitar distúrbios na produção. A “emancipação concedida” no apagar das 
luzes do cativeiro foi uma tentativa de arrancar o respeito e a “perene 
gratidão” dos antigos escravos.6 
 

No sudeste do país, um processo bastante parecido se desenvolvia nas fazendas de 

café de São Paulo, cujos fazendeiros relutavam em serem alijados da sua força de trabalho 

tanto quanto os senhores de engenho baianos. 

                                                
5 FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910). 
Campinas: Editora da Unicamp, 2006. 
6 Idem, p. 113. 
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Em seu estudo sobre a grande lavoura em Rio Claro, Warren Dean apresenta o 

mesmo quadro de fugas, dando conta de que entre junho de 1885 e março de 1887 (um 

período de 21 meses) 471 escravos deixaram de constar nos registros da região,7 

representando uma média de mais de cinco fugas por semana no referido período. Aliados a 

isso também estavam presentes os conflitos judiciais por alforrias e a resistência ao trabalho, 

sendo que este último fator nos últimos meses de 1887 havia de fato chegado à proporção de 

uma “revolta geral”.8 

Diante dessa situação – decerto bastante aterradora do seu ponto de vista - os 

fazendeiros de café procuravam desesperadamente conter a emancipação dentro dos limites de 

suas próprias esferas de influência, desde a oferta de alforrias a termo até a libertação de 

plantéis inteiros, sempre procurando neste caso dar a devida publicidade nos jornais locais, 

mandando publicar matérias e editoriais em tons triunfalistas. 

Esse ambiente de completa desorganização no mundo rural e de tentativas dos 

senhores de conquistar a gratidão dos escravos concedendo a liberdade que já era 

praticamente um fato consumado e procurando enredá-los novamente na teia do 

patriarcalismo foi um traço definidor tanto do momento da abolição quanto da memória que 

iria se formar posteriormente sobre a luta que levou à extinção da escravidão. Tocando no 

ponto específico da província de São Paulo, George Andrews assinala que  

 
Embora os fazendeiros pudessem tentar reivindicar os créditos da abolição, 
os observadores contemporâneos e posteriores reconheciam-na como “uma 
vitória do povo – poderíamos acrescentar – uma conquista dos negros livres 
e escravos”. Pela primeira vez na história brasileira, um movimento de 
massa triunfou sobre os interesses oligárquicos.9 

 
Por todo país, os recém alforriados, a população de libertos e seus descendentes, os 

integrantes do movimento abolicionista e o restante da sociedade rejubilava-se, tomando as 

ruas em vibrante agitação. O povo em geral e os ex-escravos encontravam-se num estado de 

tremendo entusiasmo e os jornais destacavam o caráter eminentemente popular não apenas 

das comemorações de momento, mas também do próprio movimento em prol da abolição. Na 

Bahia, as manifestações “impressionaram os observadores da época, pela quantidade de 

pessoas que ocuparam a rua”.10 Em diversas localidades, as festas chegaram a durar muitos 

dias, incluindo romarias a sítios de devoção dos antigos escravos, passeatas dos clubes 

                                                
7 DEAN, Warren. Rio Claro: um sistema brasileiro de grande lavoura, 1820-1920. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1977. p. 140. 
8 Idem, p. 141. 
9 ANDREWS, George Reid. Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). Bauru: EDUSC, 1998. p. 75. 
10 FRAGA FILHO, 2006, p. 126. 
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abolicionistas, fogos de artifícios, sambas organizados nos terreiros dos recém-libertos e 

demonstrações efusivas de gratidão e afeto dirigidos ao Império, em especial à Princesa 

Isabel, que logo passou a receber a alcunha de “redentora”. 

Por outro lado, outros contemporâneos do primeiro dia treze revelavam grande receio 

em relação às comemorações e aos significados que a festa poderia tomar no futuro: a súbita 

afluência às ruas de uma multidão de milhares de pessoas, cuja grande maioria experimentava 

a vida sem quaisquer impedimentos pela primeira vez era vista por muitos como algo 

temerário e que anunciava “funestas conseqüências”.11 

Para aqueles que haviam acabado de alcançar sua liberdade, bem como aqueles que 

já a experimentavam há mais tempo e que tomaram as ruas do país para comemorar a Lei 

Áurea – e em especial para seus filhos e netos que mais tarde iriam experimentar diretamente 

as conseqüências do fim do cativeiro - o fruto daquela atmosfera dos últimos anos da 

escravidão foi o desenvolvimento de uma concepção muito particular do que significava a 

liberdade. Os anos de escravidão incutiram nas gerações de cativos da segunda metade do 

século XIX um profundo sentimento de repulsa em relação a ameaças, castigos físicos, 

execução de trabalhos considerados degradantes e – acima de tudo – à contingência de não 

poderem regular quando e como iriam trabalhar. Tal sentimento se traduziu em alguns 

padrões de conduta que a partir de treze de maio de 1888 levariam os ex-senhores de escravos 

por todo o Brasil a ficar genuinamente surpresos. 

 

Em entrevistas realizadas com netos e bisnetos de escravos do Vale do Paraíba 

fluminense e mineiro, a abolição aparece nas memórias dos descendentes da última geração 

de cativos como “um divisor de águas, verdadeiro recurso de periodização e um marco entre 

dois tempos: o do cativeiro e da liberdade”.12 Longe de serem construções fortuitas, essas 

lembranças passadas de geração em geração há mais de cem anos traduzem de maneira 

bastante aproximada o que representou a lei de treze de maio não somente para os últimos 

escravos, mas também para a toda população de origem africana que já não se via mais eivada 

pela marca da escravidão. 

Na outra ponta das antigas relações, a abolição despertou nos ex-senhores 

sentimentos que iam desde o rejúbilo oportunista por terem com suas alforrias em massa 

“antecipado o inevitável e terminado com a escravidão”,13 até a mais profunda desilusão ao 

                                                
11 FRAGA FILHO, 2006, p. 126. 
12 RIOS; MATTOS, 2005, p. 44. 
13 ANDREWS, 1998, p. 73. 
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constatar que todo um mundo de tradições, calcado na obediência e gratidão da força de 

trabalho das fazendas havia ruído. No Recôncavo, “houve quem deixasse de achar sentido na 

vida, a se ver privado dos serviços dos antigos cativos”,14 enquanto que na zona rural do 

estado do Rio, a memória dos descendentes de escravos registra um fazendeiro transtornado 

que se pôs a chorar após transmitir a notícia a seus escravos que dali em diante eram livres.15 

No entanto, o sentimento geral parecia oscilar entre a surpresa e o ceticismo, como 

aponta Walter Fraga no caso exemplar da Bahia, onde muitos dos senhores de engenho se 

viram absolutamente perplexos como o novo padrão de conduta dos libertos e suas recém-

adquiridas atitudes e linguagem que feriam de forma contundente regras de comportamento e 

deferência que de tão antigas, pareciam incapazes de deixar de existir: 

 
Em diversos engenhos, os ex-escravos negaram-se a receber a ração diária, a 
seguir para o trabalho no canavial e a trabalhar sem remuneração. Ao 
afirmarem o status de livres, muitos passaram a expressar-se numa 
linguagem que os ex-senhores consideraram “atrevida” e “insolente”. 
Naqueles dias, palavras e atos facilmente ultrapassaram os limites do que os 
ex-senhores entendiam como etiquetas de respeito de deferência. Poucos 
senhores não guardaram daqueles momentos amargas recordações da 
maneira como seus cativos passaram a se comportar.16 
 

Nas fazendas de café do Rio de Janeiro, ex-senhores e administradores das fazendas 

de café se mostravam “profundamente despreparados”17 para negociar coletivamente com os 

ex-cativos que recusavam as propostas de parceria, os valores do salário e o ritmo de trabalho 

propostos. Isso se dava porque, de forma geral, tanto nas zonas rurais de grande lavoura de 

café no sudeste quanto de açúcar no nordeste, o trabalhador egresso da escravidão se tornara 

“excessivamente exigente e sempre pronto a rechaçar condições de trabalho que lembrassem a 

escravidão”.18 No Recôncavo, um fazendeiro reclamava das “cabeças exaltadas”19 dos 

libertos, pela dificuldade de firmar acordos de trabalho com os mesmos. Nessas 

circunstâncias, muitos deles – juntamente com suas famílias - abandonaram ostensivamente 

os engenhos de açúcar do Recôncavo sem dar satisfação aos administradores, prática que em 

anos posteriores foi identificada como forma de pressionar por melhores salários.20 

                                                
14 FRAGA FILHO, 2006, p. 132 
15 RIOS; MATTOS, 2005: 214. 
16 FRAGA FILHO, op. cit., p. 129. 
17 RIOS, Ana Maria Lugão; MATTOS, Hebe Maria. Para além das senzalas: campesinato, política e trabalho 
rural no Rio de Janeiro pós-Abolição. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes da; GOMES, Flávio dos Santos (Org.). 
Quase-cidadão: histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. p. 
60. 
18 FRAGA FILHO, op. cit., p. 238. 
19 Idem, p. 221. 
20 Idem, p. 237. 
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Um traço marcante dessa atitude de inconformidade com propostas de trabalho que 

lembrassem as condições da época da escravidão foi a grande mobilidade das famílias de 

origem africana no final do século XIX e início do século XX - em outro exame sobre as 

memórias passadas pelos últimos libertos aos seus filhos e netos, Ana Rios e Hebe Mattos 

identificaram esse traço como a “maldição da mobilidade”.21 O esforço para conseguir 

trabalhar “sobre si” e a penúria experimentada nas fazendas (salários baixos, péssimas 

condições de trabalho, saúde e habitação) arrastava muitas famílias em peregrinação de 

acordo com as safras, condições econômicas ou a simples promessa de uma oportunidade de 

trabalho digna ouvida de um conhecido ou um viajante de passagem. 

Além disso, existia sempre a vaga possibilidade de conseguir um pedaço de terra 

para viver e trabalhar sem depender dos contratos e do arrendamento das propriedades dos 

fazendeiros. Se para Warren Dean “a abolição e a reforma agrária tenham sido ligadas por uns 

poucos abolicionistas”22 e nunca tenha sido um tema central da campanha pelo fim da 

escravidão, os ex-escravos não deixaram de esperar ansiosamente pela oportunidade de 

receber ao menos uma parte da terra onde trabalharam durante tanto tempo. Tal oportunidade 

foi se tornando cada vez mais longínqua com a crescente demonização da mão-de-obra de 

origem africana, tachada de preguiçosa, sem ambição e com “um juízo exagerado do próprio 

valor”.23 O fim do Império visto como redentor que se bateu para redimir a raça negra no 

Brasil, o advento da República oligárquica e o início da densa imigração européia no começo 

do século XX anunciou um horizonte ainda mais carregado para os descendentes de escravos 

do Brasil. Muitos deles voltaram suas esperanças para as grandes cidades. 

 

Ao delimitar as formas com que herança da abolição foi tratada ao longo das 

primeiras décadas de regime republicano, é interessante tentar identificar o que a ordem 

liberal abraçada pela República, e que acertou em cheio as populações de origem africana do 

Brasil com seus pressupostos científico-raciais, suas políticas de exclusão e seu aparato 

judicial inicialmente esperava dos cidadãos libertos do cativeiro. 

Ao analisar o programa de emancipação britânico na Jamaica na segunda metade do 

século XIX, Thomas C. Holt identifica todo um conjunto de idéias a respeito da transição do 

trabalho escravo para o trabalho livre tecido pelas autoridades do Reino Unido, apontando que 

os responsáveis pela condução daquele processo tinham grandes expectativas de que 

                                                
21 RIOS, Ana Maria Lugão; MATTOS, Hebe Maria. O pós-abolição como problema histórico: balanços e 
perspectivas.In: Revista Topoi. Rio de Janeiro: UFRJ: vol. 5, nº 8, pp. 170-198, 2004. p. 181. 
22 DEAN, 1977, p. 147. 
23 Idem, p. 149. 
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permanecendo nas plantations e aceitando as condições de salário dos fazendeiros ingleses, 

“seu trabalho [dos libertos] seria motivado pelo refinamento de seu gosto e pela expansão de 

seu desejo de possuir bens materiais”.24 Na fala dos administradores coloniais, os ex-escravos 

deveriam desenvolver a partir do trabalho diligente toda uma disciplina burguesa de padrões 

de consumo, esferas sexuadas de atividade doméstica e deferência à devida autoridade. 

Ignorando tanto as especificidades culturais dos jamaicanos quanto a herança que 

trouxeram dos anos do cativeiro, foi grande a frustração dos ingleses ao constatar que aqueles 

tinham pouco interesse nos alegados benefícios que a liberdade vitoriana lhes dispunha, e 

como resultado, uma rápida virada no pensamento colonial britânico levou a uma 

desqualificação da mão-de-obra de origem africana da ilha, com a disseminação do 

estereótipo do quashee: o jamaicano “preguiçoso, moralmente degenerado, licencioso e sem 

preocupações do futuro”.25 

É impossível fazer uma comparação entre a Jamaica da metade do século XIX e o 

Brasil de fins do mesmo século, principalmente porque a preocupação com o aspecto social da 

população egressa da escravidão raramente fez parte do discurso das elites republicanas antes 

da década de 1920, e mesmo alguns próceres do abolicionismo, apesar de se mostrarem 

confiantes na capacidade dos afro-brasileiros de contribuir substancialmente para o progresso 

econômico do país, não deixavam de transparecer algumas das idéias sobre raça e 

miscigenação que iriam amadurecer dali a poucos anos. Sobre Joaquim Nabuco, Thomas 

Skidmore pontua que este 

 
[...] não deixava dúvidas de que seu alvo era um Brasil mais branco. Era 
suficientemente honesto para dizer que, se tivesse vivido no sec. XVI, ter-se-
ia oposto à introdução de escravos africanos, da mesma maneira como se 
opunha agora ao plano da “escravatura asiática” – a proposta de importar 
trabalhadores chineses para substituir os escravos. Na sua opinião era uma 
lástima que os holandeses não tivessem permanecido no Brasil pelas alturas 
do século XVII.26 
 

Ao mesmo tempo, seu contemporâneo José do Patrocínio já mencionava algumas 

idéias que iriam fazer parte do pensamento racial do século que se aproximava, como a 

natural aptidão do povo brasileiro de conduzir a miscigenação e fundir todas as raças numa 

                                                
24 HOLT, Thomas C. A essência do contrato. In: COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C.; SCOTT, Rebecca J. 
Além da escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 109. 
25 Idem, p. 123. 
26 SKIDMORE, Thomas. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1976. p. 37. 
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só, e de como essa aptidão logrou ao longo da história diminuir o “preconceito de raças” no 

Brasil, em comparação com os Estados Unidos por exemplo. 27 

Não obstante, o que realmente chocou os ex-senhores de escravos no meio rural, 

ajudando a fixar as concepções dos intelectuais conservadores e da classe média urbana do 

início do século XX de negros e mulatos como preguiçosos, degenerados e libertinos (tanto 

quanto o estereótipo do quashee jamaicano), não foram tanto as teorias raciais que já 

começavam a aportar no Brasil vindas da Europa, mas o fato de que, na cabeça dos libertos 

brasileiros, “a idéia de liberdade fundia-se perigosamente com a noção de igualdade”,28 de 

forma que essa população egressa da escravidão utilizava com freqüência os significados da 

experiência do cativeiro para formar suas próprias idéias sobre a liberdade. 

Passada ao longo das gerações até bem depois do treze de maio de 1888, a memória 

dos tempos da escravidão tendia a definir esta instituição como “ausência absoluta de direitos 

e de alternativas personalizadas de rompimento com esta condição, através da aquisição de 

direitos pessoais ou privilégios. Neste contexto, a libertação teria significado a transformação 

definitiva daqueles privilégios efetivamente em direitos”.29 

Tais direitos chegaram a ser pleiteados formalmente nos meses que seguiram à 

abolição, como em abril de 1889, quando uma comissão formada por libertos do Vale do 

Paraíba enviou uma petição ao então jornalista Rui Barbosa onde denunciava que a lei 1871 – 

 
[...] que previa recursos do governo imperial e principalmente 
responsabilidade dos proprietários de escravos em relação àqueles nascidos 
livres e beneficiados pela lei – pouco havia sido cumprida, especialmente no 
caso da parcela do imposto a ser destinada à “educação dos filhos dos 
libertos”. A carta da comissão de libertos terminava com um alerta: “Para 
fugir do grande perigo que corremos por falta de instrução, vimos pedi-la 
[educação] para nossos filhos e para que eles não ergam mão assassina para 
abater aqueles que querem a República, que é liberdade, igualdade e 
fraternidade”.30 

 
Essa procura em afirmar direta ou indiretamente os direitos e prerrogativas que 

foram conquistados pela população negra ao longo do processo abolicionista tornar-se-ia um 

dos pontos principais da experiência de seus descendentes ao longo da primeira república. E 

foi contra essas populações descendentes de africanos que a maior parte da intelligentsia 

republicana voltou o seu aparato intelectual de forma a desqualificá-las como raça e negar-lhe 

a cidadania. O próprio programa político do Partido Republicano tratava a abolição de 

                                                
27 SKIDMORE, 1976, p. 40. 
28 FRAGA FILHO, 2006, p. 130. 
29 RIOS; MATTOS, 2004, p. 188. 
30 GOMES, Flávio dos Santos. Negros e política (1888-1937). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p 10.  
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maneira superficial na década de 1870, quando esta aparecia como a última questão numa 

plataforma de seis pontos destacados,31 ocorrendo uma valorização somente a partir de 1880, 

com a radicalização do movimento abolicionista. 

Tendo como base o interior da província de São Paulo as idéias republicanas 

irradiaram-se com grande ímpeto em direção aos centros urbanos de país. Em 1888, a força 

política dos republicanos era tal que a abolição - conforme é consenso na historiografia 

nacional - representou o golpe de misericórdia na instituição monárquica brasileira, apeada do 

governo só 16 meses depois. Restava então a difícil tarefa de consolidar o novo regime. 

 

Os embates ideológicos entre as lideranças políticas antes e depois de 1889 sobre que 

modelo de República haveria de ser implantada no Brasil não podem deixar de ser 

relacionados com o tipo de nação (do ponto de vista demográfico) que o Império - e por 

extensão a instituição escravista - havia deixado como herança aos novos governantes: uma 

população essencialmente de origem africana, mestiça ou indígena, cuja extensa maioria vivia 

no campo e do campo, era pobre, iletrada, não tinha acesso a terra e se via cada vez mais 

apartada dos processos eleitorais, numa tendência que se tinha se iniciado com as reformas de 

1881 e acentuou-se ao longo da República Velha. 

O quadro era um pouco menos lúgubre nas grandes cidades do país, onde subsistia 

uma classe média composta de pequenos proprietários, funcionários públicos, profissionais 

liberais, jornalistas, professores e estudantes (aos quais começavam a se juntar em grandes 

levas os imigrantes europeus), que estariam em tese devidamente preparados para participar 

das decisões políticas do país. Ainda assim, eram numericamente sobrepujados por um 

extenso proletariado urbano que em cidades como Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo 

convivia com falta de instrução, baixos salários e péssimas condições de habitação. As classes 

baixas urbanas, via de regra, eram tratadas como uma turba perigosa e naturalmente 

predisposta a se deixar levar pelos instintos mais baixos. Tal paisagem demográfica levou o 

biólogo francês Louis Couty a afirmar em 1881 que do ponto de vista político, o Brasil “não 

tem povo”.32 

Foi essa “falta de povo” concluída pela intelectualidade positivista e republicana 

mediante o contraste entre o panorama social do Brasil e as noções idealizadas que estes 

tinham a respeito das nações industrializadas da Europa que levou aquelas a descartar formas 

                                                
31 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Retrato em branco e negro: jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final 
do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 73. 
32 CARVALHO, José Murilo de. Os três povos da República. In: Revista USP. São Paulo, nº 59, set/nov. 2003, 
pp. 96-115. p. 98. 
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de governo que previssem a inclusão de mesmo uma parte da população brasileira na 

participação política. A república liberal, inspirada no modelo norte-americano e defendida 

pelo paulista Alberto Sales não convinha àquelas classes médias que anteviam a possibilidade 

de utilizar o aparato estatal herdado do Império em seu benefício. A ausência do 

“individualismo anglo-saxão”33 como explicação da inabilidade dos brasileiros para coordenar 

uma sociedade política eficiente também foi apontada por pensadores do período. A opção 

por uma república jacobina, nos moldes da Revolução Francesa e defendida por Silva Jardim 

era fundamentalmente utópica, já que as virtudes republicanas que capacitavam os cidadãos a 

participarem da vida política raramente eram identificadas entre a população brasileira em 

geral. 

Sob a importante influência dos militares, a solução encontrada foi a “república 

sociocrática positivista” de Miguel Lemos e Teixeira Mendes, com suas idéias de separação 

entre Igreja e Estado, um executivo forte e centralizador e a ordem e o progresso orientados 

por uma ditadura republicana onde diante da inexistência de “capacidade cívica”34 da 

população em geral, o governo era encampado pelos mais capazes. Mas acima de qualquer 

outro traço definidor, foi a crença inabalável na capacidade da ciência e da técnica de orientar 

o progresso e os destinos da nação que influenciou amplamente as doutrinas racialistas que 

iriam tomar conta da cena intelectual brasileira ao longo dos primeiros anos da República, 

surtindo grande influência na maneira com que a herança africana do país seria tratada nos 

cinqüenta anos seguidos ao fim da escravidão. 

 

Embora as teorias raciais estivessem sendo formuladas na Europa desde a primeira 

metade do século XIX, a extensa utilização do trabalho escravo no Brasil e a importância 

deste trabalho para a economia nacional impediu que aquelas teorias tivessem uma difusão 

mais significativa no país antes do fim da escravidão. Mas o treze de maio de 1888, junto com 

a crise financeira e as diversas revoltas populares que eclodiram nos primeiros anos da 

República fez com que os intelectuais e homens de ciência brasileiros começassem a adotar 

seriamente aquele pensamento e a tentar utilizá-lo como instrumento para transformar o país. 

Na virada do século XIX para o século XX, o novo ímpeto na empreitada colonial na 

África e a diferença de progresso econômico cada vez maior entre os países do norte da 

                                                
33 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. p. 30. 
34 CARVALHO, 2003, p. 99. 
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Europa e as regiões tropicais levaram a uma onda de valorização dos pressupostos raciais para 

explicar a história e o desenvolvimento futuro das nações. 

Roberto Ventura aponta que as teorias de determinismo climático de Thomas Buckle 

e determinismo racial de Arthur de Gobineau começaram a ser assimiladas no Brasil pela 

chamada “geração de 1870”, formada por escritores, bacharéis e críticos literários ligados às 

mais tradicionais instituições de ensino superior do país, na esteira das acaloradas discussões 

sobre a necessidade de pôr fim ao trabalho escravo, do futuro que aguardava o Brasil com o 

fim da tutela sobre aqueles milhões de indivíduos e do efeito que sua liberação teria sobre o 

país. 35 Já em 1871, Sílvio Romero, 

 
[...] adepto da crença na inferioridade das raças formadoras da nacionalidade 
brasileira e de seu povo mestiço, afirmava a condição "bestamente atrasada" 
e "bestamente infecunda" dos ameríndios e a natureza "estupidamente 
indolente" e "estupidamente talhada para escravo" dos "selvagens africanos", 
que explicariam "o nulo desenvolvimento de nossas letras e a nenhuma 
originalidade do nosso gênio" [...].36 

 
Sendo crítico literário, Romero evidentemente lamentava muito mais a falta de 

talento artístico dos seus conterrâneos do que outras habilidades de ordem mais prática. Mas 

conforme se avizinhou o fim do Império, o caráter fundamentalmente degenerado atribuído à 

população de origem africana passou a ganhar novos tons que tendiam a insistentemente 

ressaltar a inaptidão para o trabalho dos egressos do cativeiro, que livres da disciplina de 

trabalho imposta pela instituição escravista tendiam quase sempre a cair num estado de 

ociosidade e indolência com conseqüências extremamente nocivas para o desenvolvimento 

econômico e para o corpo social da nação. 

No Brasil foram as ciências médicas e biológicas que mais se debruçaram sobre os 

problemas da raça, mas de uma maneira muito distinta de outras partes do mundo. Enquanto 

na África colonial e nos Estados Unidos as teorias relacionadas com o determinismo biológico 

serviam para traçar linhas de hierarquia e separação entre as raças, condenando a 

miscigenação e estabelecendo “linhas de cor” dentro daquelas sociedades, no Brasil a 

convivência desde há séculos com a miscigenação levou a uma interpretação muito particular 

por parte dos cientistas brasileiros das teorias raciais européias, servindo a propósitos que iam 
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da “justificação de uma espécie de hierarquia natural à comprovação da inferioridade de 

largos setores da população”.37 

Dentro do contexto da impaciente busca do progresso pela modernidade republicana, 

o “experimento brasileiro” da miscigenação era interpretado de maneira peculiar pelos 

homens de ciência da época. Ao mesmo tempo em que a imensa população negra e mestiça do 

país era vista como um flagelo que tolhia o desenvolvimento da nação, o sentimento de 

patriotismo do qual estavam imbuídos aqueles homens não os deixava esmorecer pelo 

panorama árido, e suas esperanças passaram a ser depositadas na mesma miscigenação que 

tanto lhes preocupava, como forma de ao longo de duas ou três gerações depurar o “mascavo 

humano” do Brasil até o ponto de finalmente o país tornar-se uma nação branca e civilizada. 

A tese do branqueamento obteve sanção científica e apoio institucional no início do 

século XX quando João Batista de Lacerda, diretor do Museu Nacional compareceu ao 

Primeiro Congresso Universal das Raças em Londres, em 1911, apresentando o relatório O 

Métis ou Mestiços no Brasil. Neste relatório, Lacerda sentenciava a inferioridade dos mestiços 

em relação aos negros no tocante a sua capacidade como mão-de-obra, embora os dotes 

físicos e intelectuais dos últimos fossem superiores.38 Suas observações em relação ao Brasil 

do início do século davam conta de que o “baixo instinto de civilização” dos mestiços quando 

confrontado com a superioridade das raças de origem ariana através de casamentos inter-

raciais concorreria para a erradicação destes no prazo máximo um século. Numa conclusão 

espantosa, a mesma erradicação aguardava o elemento negro, já que a falta de recursos 

materiais e as péssimas condições de vida a que vinham sendo sujeitos desde o fim da 

escravidão eram a certeza de sua eventual extinção. 

Esse otimismo em relação à perspectiva de um país mais branco era endossado pela 

freqüente comparação com a sociedade norte-americana onde “a separação das raças 

‘superior’ e ‘inferior’ era sistema muito bem institucionalizado”, e que por esse motivo estava 

fadada a padecer dividida entre as raças branca e negra, ao contrário do Brasil onde estas se 

amalgamavam para o bem da nação.39 De fato, do ponto de vista das relações raciais, os 

diversos olhares de pensadores brasileiros sobre a sociedade dos Estados Unidos 

influenciaram intensamente a produção intelectual sobre o assunto ao longo da primeira 

metade do século XX desde o “ideal do branqueamento” da primeira república até a 
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“democracia racial” dos anos 1930, num caminho que foi percorrido da mesma forma pelos 

intelectuais norte-americanos que observaram as relações raciais brasileiras. 

Tais comparações invariavelmente passavam pela interpretação das experiências 

escravistas dos dois países, e um dos primeiros textos do século que já apontava as distinções 

entre a experiência escravista brasileira e norte-americana foi Nos Estados Unidos: 

impressões políticas e sociais, de 1900, escrito por Manuel de Oliveira Lima, jornalista, 

diplomata e membro da Academia Brasileira de Letras que serviu como embaixador do Brasil 

nos Estados Unidos. A obra de Oliveira Lima, partindo do pressuposto que a presença dos 

descendentes de africanos nas Américas é essencialmente “um mal”, aponta em retrospecto 

para as piores condições dos trabalhadores escravos no sul dos Estados Unidos em 

comparação com o Brasil, em decorrência da predisposição natural das raças latinas em 

afeiçoar-se das “raças inferiores” ao contrário de desprezá-las, acrescentando também a 

sugestão de que o governo encetasse esforços para trazer mais imigrantes europeus, com o 

objetivo de corrigir a “extrema mestiçagem” e impedir o “alastramento de raças inferiores”.40 

 

No Brasil, os efeitos desta “mestiçagem excessiva” despertaram atenção especial de 

juristas e médicos, que conjugaram suas respectivas leituras e interpretações sobre a “questão 

da raça” para compor um argumento dotado de alicerces científicos que simultaneamente 

justificasse e tentasse institucionalizar as diferenças sociais do país. 

Sua fonte de inspiração foi um grupo importante de médicos e juristas italianos 

liderados pelo médico Cesare Lombroso que, através de várias obras publicadas ao longo da 

segunda metade do século XIX com grande repercussão internacional, procurou sistematizar 

seu pensamento criminalista, baseado fundamentalmente na rejeição à idéia clássica de que o 

ato criminoso está circunscrito dentro da liberdade individual (significando que o delinqüente 

comete o crime por sua própria escolha, ou por uma série de escolhas). Ao contrário, 

postulava a existência de um tipo de “delinqüente nato” cuja tendência à prática criminosa era 

atestada por fatores ambientais, traços fenotípicos (tamanho dos membros e do crânio 

interpretados pela frenologia) e predisposições genéticas e raciais. Munindo-se destes dados 

era possível compor um perfil-padrão do indivíduo cujo atavismo físico e mental seria 

evidente e tornaria fácil sua identificação, isolamento e eventual punição.41 Tal perspectiva 

cativou profundamente um setor expressivo dos cientistas e pensadores da época, pois pela 
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primeira vez se oferecia a possibilidade de um “tratamento científico do criminoso” com o 

intuito de proteger e a sociedade.42 

O pensamento da “escola italiana” aparece no Brasil em fins do século XIX, quando 

João Vieira de Araújo, professor da Faculdade de Direito do Recife começa a ensinar as teses 

lombrosianas aos alunos da faculdade e a defendê-las em artigos publicados em revistas do 

Rio de Janeiro. Ao longo do início do século XX, diversos pensadores e cientistas brasileiros 

como Viveiros de Castro e Cândido Mota escrevem obras profundamente influenciadas por O 

homem delinqüente, obra máxima de Lombroso publicada em 1876. Seu mais conhecido 

defensor brasileiro, no entanto, viria do caldeirão étnico da Bahia, e da Faculdade de 

Medicina de Salvador: o médico legista, psiquiatra, professor e antropólogo maranhense 

Raimundo de Nina Rodrigues – ele próprio um mulato. 

Em 1894, no ensaio As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil , o 

pensamento racial de Nina Rodrigues atinge um ponto radical, quando propõe uma 

reformulação da legislação penal para que esta solucionasse o grande problema do país: “a 

‘inexistência de uniformidade étnica’ e a excessiva mistura da população brasileira”.43 O autor 

aponta que as gerações resultantes da “excessiva mistura” estavam condenadas a padecer de 

alcoolismo, epilepsia, loucura, e toda uma coleção de outras doenças físicas e psíquicas que 

via de regra compunham o perfil dos criminosos colhidos pela justiça. A única saída era 

esquecer o crime e atentar para o criminoso, pois era impossível aplicar a mesma legislação 

penal para raças com níveis diferentes de evolução.44 Conforme Nina Rodrigues afirmava 

categoricamente, “não pode ser admissível em absoluto a igualdade de direitos, sem que haja 

ao mesmo tempo, pelo menos, igualdade de evolução”.45 Assim, 

 
Se as características raciais locais influíam na gênese dos crimes e na 
evolução específica da criminalidade no país, conseqüentemente toda a 
legislação penal deveria adaptar-se às condições nacionais, sobretudo no que 
diz respeito à diversidade racial da população.46 
 

Além das propostas de reformar a legislação da República de maneira a acomodar as 

diferenças étnicas da população, a partir dos anos 1920 os projetos de uma política eugênica 

começam a ganhar força nas publicações médicas do país, especialmente na Bahia.47 Era 

preciso “cuidar das raças”, e as sugestões iam desde a introdução da educação física como 
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forma de aperfeiçoar corpos e mentes até a “profilaxia matrimonial”, que visava evitar 

casamentos entre indivíduos que carregassem doenças transmissíveis ou sinais dos diversos 

tipos de loucura identificáveis. No entanto, o que invariavelmente acabava dando alento a 

quase todos os estudiosos que de uma forma ou de outra se abatiam com a degeneração racial 

do Brasil do século XX era sempre a miscigenação, cujo resultado final ao cabo de algumas 

gerações era finalmente homogeneizar o caudal de etnias que atrapalhava o desenvolvimento 

do país. 

Embora amplamente assimiladas e defendidas pela intelectualidade da época, as 

interpretações deterministas da herança africana do Brasil não fizeram coro único na época. 

Vozes dissonantes e fortemente imbuídas de um novo tipo de nacionalismo que atingiria seu 

ponto máximo dali a pouco mais de uma década se faziam ouvir, como o jornalista e político 

sergipano Gilberto Amado, que em seu discurso de posse como deputado federal em 1916, 

intitulado As instituições políticas e o meio social no Brasil, atacava as certezas exageradas a 

respeito das diferenças entre as raças e propunha uma análise histórica dos problemas do 

Brasil, ou o educador mineiro Basílio de Magalhães que à mesma época se punha a louvar o 

ímpeto desbravador da civilização mestiça gestada no Brasil através de quatro séculos nos 

seus livros didáticos.48 

Ao entrar a década de 1920, as preocupações em relação à raça sofrem um ponto de 

inflexão, de uma visão pessimista do presente para a preocupação em agir de forma concreta 

para transformá-lo. É o advento do discurso higienista, que não vê tanto a mestiçagem como 

fruto do atraso intelectual dos brasileiros e sim a insalubridade em que vivem as populações 

pobres e, por extensão, de origem africana do país. 

Como aponta Lilia Schwarcz, mais do que um projeto legítimo de adaptar de maneira 

original doutrinas e ideologias de origem estrangeira à realidade brasileira a fim de fundar 

uma ciência capaz de exercer um papel de transformação na sociedade, as teorias raciais 

desempenharam um papel muito mais importante no Brasil: 

 
Em meio a um contexto caracterizado pelo enfraquecimento e final da 
escravidão, e pela realização de um novo projeto político para o país, as 
teorias raciais se apresentavam enquanto modelo teórico viável na 
justificação do complicado jogo de interesses que se montava. Para além dos 
problemas mais prementes relativos à substituição da mão-de-obra ou 
mesmo à conservação de uma hierarquia social bastante rígida, parecia ser 
preciso estabelecer critérios diferenciados de cidadania.49 
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Assim, para os ideólogos e defensores da República, era extremamente difícil 

conviver com o passado escravista do Brasil, visto como retrógado e causa direta dos males 

que se abateram durante séculos sobre o país e que ainda surtiam seus efeitos nefastos sobre a 

sociedade republicana. Porém, no sentido que essa mesma escravidão “moldou condutas, 

definiu hierarquias sociais e raciais, forjou sentimentos, valores e etiquetas de mando e de 

obediência”,50 era ainda mais difícil para os defensores da modernidade aceitar uma possível 

quebra dessas hierarquias e condutas de deferência. As teorias do determinismo racial, as 

tentativas de estabelecer “critérios diferenciados de cidadania” e a constante expectativa de 

que a miscigenação trouxesse um futuro mais branco e civilizado para o país vinham ao 

encontro das necessidades da intelectualidade positivista e republicana de descaracterizar a 

ameaça representada pelo imenso apelo público com que a campanha abolicionista havia se 

imbuído na sua fase mais radical, e que no início da República se traduzia no crescente 

aumento das tensões entre ex-escravos e senhores no campo e na cidade. 

 

De fato, as grandes cidades brasileiras que experimentaram o crescimento econômico 

e populacional característico do início do século XX constituem espaços privilegiados para 

observar as tensões sociais que emergiram com a virada do século, e que estavam 

intimamente ligadas com o passado escravista do Brasil. Álvaro Nascimento atenta, por 

exemplo, para o fato de que a expressiva presença de negros na Marinha de Guerra brasileira 

desde a Lei do Ventre Livre teve relação direta com a Revolta da Chibata liderada pelo 

marinheiro negro João Cândido, pois os castigos corporais contra os quais os marinheiros se 

revoltaram eram um “símbolo marcante da escravidão e dos signos que ela carregava”,51 

assim como também o eram algumas condições de trabalho rejeitadas por ex-cativos e seus 

descendentes na zona rural. 

Em São Paulo, George Andrews aponta para o fato de que a política imigratória do 

governo do estado entre os anos de 1900 e 1920, promovendo uma inundação do mercado de 

trabalho com imigrantes europeus surtiu um efeito devastador na mão-de-obra negra da maior 

cidade do país, posto que os recém-chegados eram invariavelmente preferidos para os postos 

da nascente indústria em detrimento aos descendentes de escravos, que conforme já foi 

salientado, tinham como regra a busca constante da igualdade de direitos idealizada em 

conseqüência do fim da instituição escravista. 
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Na Bahia, conforme atesta Wlamyra de Albuquerque, os jornalistas, pensadores e 

autoridades civis da cidade de Salvador se mostravam cada vez mais incomodados com a 

crescente “barbarização” dos festejos pela Independência e o dois de julho baiano, quando a 

imensa população negra e mestiça da cidade conduzia festejos e conferia significados próprios 

às comemorações cívicas, contrariando o ideal de civismo e cultura urbana civilizada das 

classes superiores.52 

A experiência urbana das populações de origem africana na República Velha aparece 

de maneira particularmente intensa quando focalizada do ponto de vista individual, como 

realizado por Joseli de Mendonça ao analisar a trajetória de vida do advogado carioca 

Evaristo de Moraes. Mulato de origens humildes, Evaristo trabalhou e estudou por conta 

própria desde muito jovem, participou da militância abolicionista e republicana durante a 

adolescência e trabalhou como rábula criminalista até formar-se advogado, tendo nesse meio 

tempo publicado centenas de obras, entre livros, artigos jurídicos, ensaios históricos e suas 

memórias da prática do direito.53 

Como rábula, esteve envolvido em diversos casos que colocaram em evidência o 

projeto civilizador das elites cariocas do início do século, como a defesa de prostitutas 

expulsas de forma arbitrária do centro da cidade pela polícia em 1896, de lideranças sindicais 

das manifestações operárias da cidade entre 1903 e 1908, de marinheiros envolvidos na 

Revolta da Chibata em 1910 e até do próprio pai, no caso célebre em que foi acusado de 

violar menores que acolhia em seu próprio asilo de caridade. 

Mais do que defender ferrenhamente as principais causas sociais de seu tempo, 

Evaristo viveu intensamente o clima político e cultural do início da República, e esteve no 

centro dos grandes debates sobre raça e cidadania travados durante este período, sem escapar 

“da malha fina tramada com os fios do racismo que vicejava na sociedade onde viveu”.54 

Em 1921, época em que a crítica à mestiçagem arrefecia, mas o ideal do 

branqueamento continuava “firmemente entrincheirado no seio da elite”,55 a imprensa 

repercutiu em nível nacional a notícia de que uma empresa norte-americana, a Brazilian-

American Colonization Syndicate, a quem recentemente haviam sido oferecidas concessões 

territoriais no estado do Mato Grosso, estaria recrutando norte-americanos negros para 

trabalhar no Brasil. A notícia causou sobressaltos em diplomatas e legisladores brasileiros, 
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que redigiram o Projeto de Lei nº 209 de 1921, que virtualmente proibia a entrada de 

imigrantes negros no Brasil. Embora jamais tenha sido posto em votação, o projeto teve a sua 

constitucionalidade questionada na época, e por esse motivo foi analisado por uma comissão 

do Instituto dos Advogados do Brasil, cujo parecer final Evaristo foi incumbido de avaliar. 

Os três pareceristas da comissão atestaram a constitucionalidade do projeto de lei 

baseando-se num intrincado raciocínio, que ao mesmo tempo em que negava preconceitos ou 

distinções raciais no Brasil que justificassem o impedimento da entrada de indivíduos negros 

de outras nacionalidades no país, acabava por defender o projeto de lei sob o argumento de 

que era bem vindo todo imigrante “de bons costumes e pacífico”, coisa que o negro norte-

americano não era, pois nos Estados Unidos constituía “uma ameaça contínua à tranqüilidade 

social”, podendo trazer essa mesma ameaça para o seio da nação brasileira, criando 

antagonismos raciais num país onde eles não existiam. Sua preocupação não era com a 

“pretidão das epidermes” e sim com a “pretidão das suas almas”.56 

Evaristo atacou com toda sua verve os paradoxos discursivos dos pareceristas: 

 
Não esperava, dizia ele, que “vicejasse no Instituto dos Advogados do Brasil 
– com tantos homens que outrora defenderam a raça negra – a prevenção 
yankee contra o negro”. E, dizendo que, ao contrário do que se propalava, 
“não havia essa imensidão de negros pretendendo migrar para o Brasil”, 
ridicularizava o temor manifesto pelo projeto e pelo parecer que analisava: 
“sosseguem, pois, temerosos da avalanche preta. Ela não virá denegrir a 
alvura do Brasil”.57 
 

Mesmo rechaçadas, as idéias que nortearam o projeto estavam profundamente 

enraizadas na cultura das classes políticas do país, já que ao longo da década de 1920, 

sucessivos ministros das Relações Exteriores orientaram extra-oficialmente seus cônsules nos 

Estados Unidos a negarem vistos de entrada para negros daquele país. Mesmo em 1923, um 

projeto-irmão da Lei nº 209 restringindo a entrada de colonos negros no Brasil foi 

apresentado pelo deputado mineiro Fidélis Reis à Câmara Federal.58 

Em seus escritos sobre a questão racial no país, privilegiado pela sua posição de 

mulato bem-sucedido, de cultura superior e grande influência no meio jurídico nacional, 

Evaristo se mostrava profundamente cético a respeito das teorias raciais e eugenistas de sua 

época. Além disso, considerando-se um herdeiro do abolicionismo e por extensão de todas as 

lutas que desaguaram na libertação em 1888, da qual ele foi testemunha ocular, era um 
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persistente opositor de quaisquer tentativas por parte das autoridades legislativas ou policiais 

de institucionalizar as desigualdades herdadas do tempo da escravidão. 

Como historiador diletante publicou importantes obras onde externou preocupações 

com rigor metodológico e imparcialidade que eram raras no ambiente intelectual de sua 

época. Em seus escritos sobre o abolicionismo em particular, procurou ressaltar a importância 

do processo legislativo e das instituições jurídicas na extinção do cativeiro: 

 
Se em A escravidão africana – obra em que tratou especialmente das 
questões referentes à legislação sobre o tráfico – o destaque para a ação das 
autoridades judiciárias se associava fundamentalmente à “ação coativa”, ou 
seja, acionando a lei para coibir o tráfico ilegal, em A campanha 
abolicionista, a ênfase estava na maneira com que essas mesmas autoridades 
interpretaram a lei e a aplicaram, protegendo os escravos e criando 
jurisprudência. 
[...] Dessa forma, a lei teria desempenhado um papel fundamental na 
determinação da forma com que a transformação se realizou, possibilitando 
que a “evolução” seguisse seu melhor curso, dentro da ordem e com a 
manutenção da harmonia. No caso da abolição, a lei era ainda mais relevante 
porque, tendo a propaganda abolicionista atingido também os escravos, fez 
surgir neles a “consciência do seu valor pessoal”, a crença de que era “lícita 
e possível a reação”.59 
 

A lucidez com Evaristo analisa o processo abolicionista brasileiro em sua fase dita 

“radical”, entre 1879 e 1888, e presente na principal compilação de suas pesquisas sobre o 

assunto publicado em 1933 sob o título A escravidão africana no Brasil é extremamente 

relevante ao se procurar entender a influência que aquele tumultuado período da história 

brasileira teria nas décadas seguintes. 

Se como já foi apontado, havia uma preocupação das classes políticas e intelectuais 

que conduziram o abolicionismo brasileiro a partir de 1871 de que aquela luta extrapolasse o 

âmbito das discussões parlamentares, travadas entre homens ilustrados e bem-preparados para 

comandar uma questão de tamanha importância e tomasse a direção de fugas e levantes que 

concorreriam para a convulsão da ordem social, o historiador Evaristo de Moraes revela o 

quanto esse temor era fundado. Embora sua obra de 1933 seja uma história política da gradual 

extinção da escravidão legal no Brasil, de 1831 a 1888, fica evidente em seu texto a maneira 

como a partir da década de 1880, os políticos do império não conduziram o abolicionismo, e 

sim foram conduzidos por ele. 

Evaristo aponta que mesmo tendo a intensificação da campanha abolicionista a partir 

de 1881 logrado abalar o país inteiro, os empedernidos interesses escravistas representados no 

parlamento permaneceram intransigentes no seu receio de que a extinção do trabalho escravo 
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fosse acarretar uma total desestruturação da vida econômica e social do país, e que foi 

somente a partir do momento em que temeram que a torrente representada pelas debandadas 

massivas de cativos em direção a refúgios como a Serra de Cubatão em São Paulo, e as 

retiradas de fazendas seguidas por incêndios de canaviais como em Campos, no Rio de 

Janeiro, representassem uma ameaça às próprias instituições políticas do Brasil que 

finalmente começaram a transigir, carregados pela onda abolicionista que unia escravos e 

libertos, jornalistas e intelectuais, magistrados e o exército.60 O contexto das deliberações 

finais na sessão onde seria aprovada a lei de 1888 era de uma câmara “como que sitiada” pelo 

clamor popular, o que fez da tão celebrada Lei Áurea, nas palavras do autor, nada mais do que 

“um gesto oficial, forçado pelas circunstâncias”.61 

É impossível não atentar para o quão traumáticos foram esses acontecimentos para as 

elites políticas do Brasil, pela primeira vez acossadas por um movimento popular de 

extraordinário vigor, e de como o receio de que campanhas do mesmo tipo novamente 

viessem a influenciar em assuntos de competência das classes ilustradas da nação foram 

decisivos na elaboração dos projetos políticos subseqüentes. A república oligárquica e 

excludente, o racismo científico defendido pelos intelectuais daquele início do século XX, as 

expectativas de que a miscigenação resultasse num país mais branco e civilizado, são todas 

idéias que carregam em si um tanto daquele convulsionado período em que a escravidão caiu 

junto com a monarquia. 

Um adolescente à época daqueles acontecimentos, Evaristo atravessou grande parte 

do regime republicano que se sucedeu batendo-se constantemente contra a desqualificação e 

marginalização dos herdeiros daquela liberdade de 1888, os negros e mulatos, estivadores, 

operários e prostitutas dos subúrbios do Rio, sempre com fé inabalável no rigor da justiça e na 

sua capacidade de transformação social. 

Ganhando respeito e notoriedade, com o fim da República Velha foi escolhido para 

compor a equipe do Ministério do Trabalho de Lindolfo Collor, envolvendo-se diretamente na 

elaboração das primeiras leis trabalhistas elaboradas pelo governo de Getúlio Vargas. 

Se para o mulato carioca de origens humildes a experiência da década de 1930 seria 

de certa forma “a história se cumprindo”,62 para os milhões de descendentes de africanos a 

década de Vargas – e a década do cinqüentenário - seriam da história se reinventando. 
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3. Era Vargas, Brasil e Santa Catarina no Cinqüentenário. 

 

 

Quem mandava aqui era eles, eles que eram donos do mundo... a Princesa 
Isabel acabou com o cativeiro, mas depois continuou o aperto ainda. Quem 
derrubou um bocado desse aperto foi Getúlio Vargas, em 1930, foi 
derrubando, derrubando, derrubando e acabou com o cativeiro... até acabou 
com o aperto, não é cativeiro não, é o aperto. 
[...] Em 30 que houve a libertação, que antes disso, de 30, os fazendeiros 
ainda prendiam os camaradas à força. Botava na frente, levava a cavalo... 
não tinha lei. Depois que o Getúlio acabou com esse negócio... botou lei, lei, 
lei até que mataram ele depois. Quem botou a lei foi o Getúlio, antes não 
tinha lei não. 
 

Joaquim Elias – Seu Julião, RJ, 27/10/199563 

 

Ah, minha irmã... o Getúlio adiantou nosso povo. O Getúlio começou a lei, 
com Getúlio tinha lei, irmã. Não existia lei antes do Getúlio não, irmã. 
[...] O povo, a gente era bicho. Olha aqui: não foi a Princesa Isabel que nos 
libertou não. Ela assinou, irmã, mas não fez nada não, irmã. Ela assinou a 
libertação, mas quem nos libertou do jugo da escravatura, do chicote, do 
tronco, foi Getúlio, Getúlio Dorneles Vargas. 

 
Cornélio Cancino, RJ, 9/05/199564 

 

Os depoimentos acima, integrantes do acervo do Laboratório de História Oral e 

Imagem da Universidade Federal Fluminense e apresentados por Hebe Mattos e Ana Lugão 

Rios em Memórias do Cativeiro são determinantes para compreender a extensão da influência 

da Revolução de 1930 e do Estado Novo sobre o imaginário nacional, e em particular sobre o 

segmento da população brasileira que nas primeiras décadas do século XX vinha lutando 

contra o passado e os estigmas da escravidão, ainda muito recente na memória do país. 

Em seu conjunto, os relatos selecionados revelam uma divisão categórica: se até a 

chegada da década de 1930 o cotidiano dos filhos e netos de ex-escravos era marcado por uma 

extrema mobilidade em busca de melhores condições de trabalho, dificuldade em alcançar um 

melhor padrão de vida e convivência com a arbitrariedade (e por vezes violência) dos 

fazendeiros e proprietários de terra, após a Revolução de 1930 ocorre uma inflexão no tom 

dos relatos, que de forma unânime passam a exaltar as enormes contribuições sociais que o 

governo Vargas teria proporcionado para suas famílias, contrapondo o período de bonança e 
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justiça que se inaugurou com os tempos difíceis que se seguiram ao fim do cativeiro, 

especialmente as três primeiras décadas do século XX. 

É certo que muito desta profunda devoção à era Vargas não foi somente fruto 

imediato de quaisquer transformações sociais efetivas que tenham ocorrido na década de 

1930, mas está diretamente relacionada ao pós-1937, e à bem-sucedida tarefa da máquina de 

propaganda estadonovista, constituída principalmente pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda e o Ministério do Trabalho, de construir o maior e mais eficiente mito político da 

história do Brasil. A extensão do sucesso deste empreendimento pode ser identificado no 

relato de Cornélio Cancino quando este afirma que “não existia lei antes do Getúlio”. É 

inclusive curioso observar tamanha admiração de um agricultor pela era de justiça 

proporcionada pelo presidente já que, conforme aponta Ângela de Castro Gomes, as benesses 

da legislação trabalhista de Vargas não eram estendidas aos trabalhadores do campo.65 

Embora os debates historiográficos em torno da Revolução de 1930 tendam a se 

polarizar, tendo de um lado a interpretação de “ruptura” com os antigos modelos políticos e 

econômicos e do outro a tese da “continuidade” na forma de uma simples troca de poder entre 

oligarquias regionais,66 ao observar a trajetória do pensamento racial brasileiro, da 

historiografia nacional a respeito da escravidão e da experiência das populações de origem 

africana ao longo do século XX, é impossível não observar uma profunda mudança a partir de 

1930, especialmente nos anos imediatamente subseqüentes à chegada de Vargas ao poder. 

Sob todos os aspectos, foi uma época em que muitas idéias sobre a herança escravista do 

Brasil foram abandonadas e tantas outras foram criadas para se arraigarem fortemente no 

imaginário nacional. 

O próprio uso do termo “revolução” parece apropriado para definir a época a partir 

deste ponto de vista. Vavy Pacheco Borges aponta a analogia feita por Sérgio Buarque de 

Holanda em seu Raízes do Brasil de 1936 entre o processo iniciado em 1888 e os 

acontecimentos de 1930: uma revolução “à brasileira”, lenta e pacífica, cujo fim seria liquidar 

os “fundamentos personalistas” que durante séculos impediram o pleno desenvolvimento do 

país.67 Não é fortuito que o pensamento de um dos maiores intelectuais brasileiros do século 

XX esteja de certa forma contido nas falas de camponeses de origem africana do Vale do 

Paraíba, que de forma quase unânime identificam a Revolução de 1930 com “libertação”, 

“leis” e “justiça”. 
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O marco dessa virada de pensamento que correu paralelamente às transformações 

sociais advindas com a Revolução foi o destaque alcançado pela obra de Gilberto Freyre, 

principalmente seu livro Casa grande e senzala de 1933, cuja influência se faria sentir no 

Brasil e no mundo de sua época, bem como nas comemorações do cinqüentenário da Abolição 

que seriam realizadas dali a cinco anos. É de fato impossível entender o tom das 

comemorações de 1938 sem atentar para a profunda influência que suas principais idéias 

tiveram para o cenário intelectual da década de 1930: a concepção de uma sociedade 

paternalista, baseada no poder patriarcal com ênfase nas relações pessoais - onde a extensão 

do domínio escravista e a intensa miscigenação entre as raças foram interpretadas como 

resultado de uma relação amena entre senhores e escravos. Mais do que esse caráter peculiar 

da escravidão brasileira, de “moderação e doçura” dos senhores em relação aos escravos em 

comparação com outros países onde também imperavam regimes escravistas, outros dois 

aspectos sobremaneira importantes seriam extraídos da obra de Gilberto Freyre e 

incorporados aos debates nos anos seguintes. 

De um lado, a antropologia cultural de Gilberto Freyre inaugurou uma nova era na 

história e na sociologia brasileiras, ao atentar pela primeira vez para a importância decisiva da 

herança africana para a evolução da sociedade nacional, provocando uma “mudança de curso 

das idéias pseudo-científicas sobre a inferioridade da raça negra, ao destacar de modo incisivo 

as raízes africanas e a importância destas na cultura brasileira” de forma que em todos os 

grandes estudos de história e sociologia posteriores, essa herança cultural jamais deixaria de 

ser tratada como fator crucial.68 

Por outro lado, a obra de Freyre ajudou a cristalizar o conceito (embora para muitos 

não passe de um mito) de “democracia racial”. Em suas linhas mais gerais, a tese sustenta ser 

o Brasil 

[...] uma terra inteiramente livre de impedimentos legais e institucionais para 
a igualdade racial, e em grande parte (particularmente em comparação com 
os Estados Unidos) também isento de preconceito e discriminação raciais 
informais. A nação oferece a todos os seus cidadãos – negros, mulatos ou 
brancos – uma igualdade de oportunidade virtualmente completa em todas as 
áreas da vida pública: educação, política, empregos, moradia. Por isso, os 
afro-brasileiros desfrutam de oportunidades para se aprimorar e da liberdade 
para competir com seus concidadãos na luta por bens públicos e privados, 
em grau desconhecido em qualquer outra sociedade multirracial do mundo.69 
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Muito embora a realidade social do país desmentisse esse quadro de igualdade de 

direitos e condições, o tom simultaneamente conciliatório e autoritário da política brasileira 

durante o Estado Novo foi um terreno especialmente fértil para a consagração dessa idéia a 

respeito da história do Brasil: um caldeirão étnico que serviu para amenizar as diferenças 

raciais durante a vigência da escravidão e liquidá-las com o seu fim. Numa sociedade onde 

emergiam novos valores de trabalho e patriotismo, o conceito de uma sociedade solidária, sem 

distinções entre raças e composta apenas de trabalhadores conscientes do seu dever para com 

a nação era extremamente útil para fins de propaganda política. No entanto, seria apenas com 

a instauração da ditadura do Estado Novo em 1937 que tal conceito (depurado de seus 

aspectos mais radicais de esquerda e direita) seria sistematizado pela máquina de propaganda 

varguista e utilizado como poderosa ferramenta política. Ainda no começo desse percurso, o 

início da Era Vargas traduzir-se-ia num momento de grande agitação política e intelectual, na 

qual a população negra do Brasil veria uma oportunidade de se fazer ouvida. 

 

De fato, os primeiros anos da década de 1930 revelam-se como o ponto alto de um 

longo processo de organização da vida associativa das populações negras de todo o país, 

especialmente em São Paulo, onde o crescimento industrial dos anos 1930 atraiu um grande 

contingente de trabalhadores nacionais e estrangeiros, estabelecendo tensões e disputas pelo 

trabalho e por espaços de sociabilidade. Flávio dos Santos Gomes aponta para o nascimento 

entre o início do século XX e o estabelecimento do Estado Novo de uma verdadeira “classe 

dos homens de cor” no estado de São Paulo, baseada em clubes, associações e ligas 

recreativas e fortemente amparada por dezenas de jornais e periódicos que dialogavam 

intensamente com as idéias que agitavam a cultura e a política da época. Apesar de ter sido 

protagonizada pela pequena fração da população negra alfabetizada da época, a imprensa 

negra paulista desempenhou um importante papel ao produzir durante o período 

 
[...] interpretações diferenciadas sobre os problemas político-sociais do país 
através de um olhar reflexivo. Isso porque, ao fazê-lo, inseria-se num cenário 
em que grande parte dos projetos políticos de “direita” ou de “esquerda” 
preferia ignorá-la – como seguiu fazendo a imensa maioria das narrativas 
historiográficas do período.70 

 
Mesmo antes do clima de possibilidades e expectativas instaurado pela Revolução, a 

intelectualidade negra de São Paulo expunha suas idéias a respeito da necessidade do 

progresso da raça negra no Brasil. Em 1925, O Clarim d’Alvorada, de São Paulo, propunha a 
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realização de um Congresso da Mocidade dos Homens de Cor, e um ano depois, era criado o 

Centro Cívico Palmares. Originalmente dedicado à formação de uma biblioteca comunitária, 

 
A organização logo progrediu e passou a patrocinar encontros e conferências 
sobre questões de interesse público, e em 1928 lançou uma campanha para 
derrubar um decreto do governo que proibia aos negros ingressar na milícia 
do Estado, a Guarda Civil. O Centro foi bem-sucedido ao requerer do 
Governador Júlio Prestes que suspendesse o decreto, e depois o convenceu a 
derrubar uma proibição similar que impedia as crianças negras de participar 
de uma competição patrocinada pelo Serviço Sanitário de São Paulo para 
encontrar o bebê mais “robusto” e eugenicamente desejável do Estado.71 
 

Além dessa atuação destacada de reivindicação de direitos, os pensadores dos 

movimentos negros ainda articulavam-se constantemente com seus pares norte-americanos, 

realizando um intercâmbio de idéias onde eram postas em contraste suas diferentes visões a 

respeito de mobilização política, raça e cidadania. Em Mães pretas, filhos cidadãos, artigo 

onde é discutido o envolvimento da intelectualidade negra do Rio de Janeiro e São Paulo em 

torno da proposta de construção de um monumento em homenagem à Mãe Preta na cidade do 

Rio, Micol Siegel, demonstra como as noções de fraternidade e harmonia racial, corroboradas 

através da comparação com a realidade muito mais lúgubre das relações entre negros e 

brancos nos Estados Unidos, já apareciam como eixo mais visível da fama internacional do 

país já na década de 1920, muito antes de serem popularizadas pela obra de Gilberto Freyre: 

 
O jornal Progresso [em 1928] publicou a opinião vigente de um viajante 
hindu teosofista que afirmava que os brasileiros demonstravam ter mais 
“fraternidade” que qualquer outro povo que ele havia conhecido; [em 1926] 
Gervasio Moraes, de O Clarim criticou a KKK e o ódio racial norte-
americano, enquanto exaltava seu país, onde “o negro brasileiro estende a 
mãe da fraternidade aos seus irmãos brancos...”. Os linchamentos e outros 
horrores das relações raciais norte-americanas, lembrou um autor do jornal 
Progresso em 1929, ficavam bem longe do fraternal.72 

 
Embora, conforme aponta Siegel, a disseminação dessa “ideologia da fraternidade” 

pudesse funcionar como um obstáculo a impedir que a hierarquia social vigente no país fosse 

seriamente questionada, os escritores afro-brasileiros que militavam na vicejante imprensa 

negra da época enxergavam na idéia um meio oportuno de fazer valer suas reivindicações de 

cidadania. 

O ponto alto da ebulição política em torno da exaltação dos valores e da 

reivindicação do avanço econômico, moral e intelectual da gente negra do país seria o ano de 
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1931, quando foi fundada em São Paulo a Frente Negra Brasileira, fruto de uma convergência 

das aspirações de intelectuais e jornalistas que vinham militando em periódicos da imprensa 

negra como o Progresso e o Clarim d’Alvorada e propondo a organização de instituições que 

apoiassem as causas sociais dos afro-brasileiros, como o Centro Cívico Palmares e o 

Congresso dos Homens de Cor. Seus arquitetos e edificadores eram, sob todos os aspectos, 

pertencentes ao que se poderia denominar de “elite negra”: a pequena parcela da população de 

origem africana do Brasil que além de letrada era também ilustrada, como os jovens 

jornalistas José Correia Leite, Gervásio de Moares e Jaime de Aguiar, e a parcela menor ainda 

dos que, logrando romper barreiras sociais ainda mais rígidas, haviam conquistado um 

diploma acadêmico, como o dentista Francisco Lucrécio, o bacharel em direito Raul Joviano 

do Amaral e o filósofo e professor Arlindo Veiga dos Santos. 

Surgida num momento de grave crise econômica e agitação política, a FNB 

rapidamente angariou milhares de seguidores: embora sua base fosse centrada em São Paulo e 

Santos, foram abertas filiais na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A 

razão para tamanha adesão à causa da gente negra do Brasil, segundo Flávio Gomes foi que 

para a população negra, “costumeiros períodos de dificuldades estavam então mais do nunca 

acompanhados de expectativas de mudanças”.73 Não seria exagero afirmar que da mesma 

forma que o 1889 despertou grandes esperanças nos libertos em relação ao seu futuro dentro 

da nova sociedade que se prometia igualitária, o 1930 também se revelou como um momento 

emblemático, quando 

Juntamente com os trabalhadores brancos e com a classe média branca, os 
negros clamaram para ser incluídos na participação política mais ampla que 
aquela revolução parecia pressagiar. Uma reportagem de um dos principais 
jornais negros sobre os encontros de organização da Frente comentou sobre a 
atmosfera palpável de esperança e expectativa. “A reunião de ontem à noite 
foi realmente notável, tanto sob o ponto de vista de assistência, que foi 
vultosíssima, quanto pelos discursos oferecidos... Sente-se visivelmente uma 
consciência nacional despertando entre os negros brasileiros, impelindo-os a 
uma participação mais direta na vida social a política do país...”.74 
 

Contando com diversos departamentos como instrução e cultura, musical, médico, de 

imprensa, esportivo, de artes e ofícios, jurídico-social, doutrinário e de comissão de moços, a 

Frente se propunha, conforme ditavam seus estatutos registrados em novembro de 1931, a 

realizar “a união política e social da Gente Negra Nacional, para a afirmação dos direitos 

históricos da mesma, em virtude da sua atividade material e moral no passado e para 

reivindicação de seus direitos sociais e políticos, atuais, na comunhão brasileira” ao mesmo 
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tempo que almejava a “elevação moral, intelectual, artística, técnica, profissional e física, 

assim como assistência, proteção e defesa social, jurídica, econômica e do trabalho da Gente 

Negra”.75 

Através do seu periódico oficial a partir de 1933, A voz da raça, a Frente 

constantemente se posicionou a respeito das questões que agitaram a cena política do Brasil e 

do mundo durante a década de 1930, além de atuar também como “grupo de pressão e lobby 

em questões que envolvessem a discriminação racial”.76 Em 1932, por exemplo, a FNB 

atacou a questão do impedimento ao ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo (que 

passou de formal a velado depois da já mencionada campanha do Centro Cívico Palmares em 

1928), chegando a apelar diretamente ao Presidente Vargas que, “após receber uma delegação 

da liderança da Frente, ordenou à Guarda que alistasse imediatamente 200 recrutas negros”.77 

Em 1933, Arlindo dos Santos Veiga, presidente da entidade, foi lançado como 

candidato a deputado constitucional, simultaneamente a outro candidato negro, José Bento de 

Assis, que no ano anterior havia participado da Revolução Constitucionalista como 

comandante da Legião Negra de São Paulo. A candidatura de Assis surgiu como um 

contraponto ao pensamento predominante da FNB, na época extremamente influenciado por 

Santos Veiga, cuja formação católica e ultraconservadora fez com que se aproximasse do 

integralismo e dos fascismos emergentes, além de ser um veterano militante da causa 

monarquista. Seus discursos à época da campanha e mesmo depois, ao longo do restante da 

década, eram profundamente nacionalistas, contrários à imigração e denunciatórios do perigo 

do bolchevismo, em contrapartida ao tom mais conciliatório de Bento de Assis, cuja 

abordagem da questão racial propunha “um segundo treze de maio” para o negro brasileiro.78 

Nenhum dos candidatos alcançou sucesso no pleito. 

Entre os anos de 1933 e 1936, dissidências da militância negra paulista passaram a 

criticar com freqüência o projeto político da Frente, que era cada vez mais influenciado pelo 

conservadorismo de seus líderes, muito embora seu alcance não se estendesse muito além da 

capital paulista, já que o núcleo de Santos “apoiava o Partido Socialista nas eleições e 

mantinha fortes ligações com o Sindicato dos Portuários”.79 A criação de uma pequena Frente 

Negra Socialista evidenciou esse afastamento da FNB dos setores moderados e de esquerda 

do movimento negro paulista, ao mesmo tempo em que suas diatribes contra estrangeiros e 
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bolcheviques se tornavam cada vez mais enérgicas, bem como seu apoio aos regimes 

totalitários em ascensão.80 

Embora essa radicalização política dificultasse a unificação dos interesses da gente 

negra do Brasil, 

A FNB continuaria em 1935 e 1936, quando se transformou em partido 
político. Havia mesmo a perspectiva de um partido com representação 
nacional. Mas em 1937, veio o Estado Novo de Getúlio Vargas, fechando 
partidos e associações políticas. Foi um duro golpe para a FNB. Houve 
mesmo um refluxo nas associações negras existentes. De um lado, o medo 
da perseguição; de outro, a decepção diante da impossibilidade de uma 
organização nos moldes políticos partidários.81 
 

Raul Joviano do Amaral, um dos idealizadores da Frente em 1931, ainda tentou, por 

pouco tempo, “manter a organização, sob forma não-partidária, com o nome de União Negra 

Brasileira”,82 mas sem o apoio dos antigos militantes, a entidade acabou sucumbindo, 

ironicamente, às vésperas do treze de Maio. Iniciava-se a partir dali, um dos pontos altos do 

autoritarismo político no Brasil do século XX, com o fechamento do Congresso Nacional, 

extinção dos partidos políticos e censura à imprensa. O Departamento de Propaganda e 

Difusão Cultural fundando em 1934 evoluiria no final de 1939 para o Departamento de 

Imprensa e Propaganda, órgão máximo de censura e divulgação da ideologia do Estado Novo.  

A promulgação de uma constituição autoritária e centralizadora em 1937 colocava 

extraordinários poderes nas mãos do chefe do poder executivo, fazendo desta segunda fase do 

governo de Getúlio Vargas 

 
[...] um período durante o qual as liberdades políticas e intelectuais estavam 
severamente circunscritas e não havia vias institucionais para a expressão de 
dissidência e oposição políticas. As organizações de massa capazes de 
constituir uma ameaça ao governo eram reprimidas (destino final do 
movimento integralista) ou mantidas sob o controle firme do Estado (caso 
dos sindicatos).83 

 
Seria nessa peculiar conjuntura que o cinqüentenário do treze de maio seria 

comemorado. A imensa maioria da sociedade civil, suas associações e organizações e suas 

respectivas imprensas haviam percorrido em maior ou menor grau de intensidade o caminho 

                                                
80 George Reid Andrews aponta para existência na FNB de uma “milícia” policial inspirada nos Camisas Verdes 
de Plínio Salgado, comandada por Pedro Paulo Barbosa (além da adoção do lema “pela família, pelo país e por 
Deus”, acrescentado de “pela raça” ao final). Cf. ANDREWS, 1998, pp. 238-239. 
81 GOMES, 2005, p. 66. 
82 FAUSTO, Boris. O crime do restaurante chinês: carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.130. Embora efêmera, a União Negra Brasileira teve importante atuação 
no episódio tratado pelo autor, contratando o jovem advogado Paulo Lauro para defender Arias de Oliveira, 
acusado de assassinar quatro pessoas no Carnaval de 1938. 
83 ANDREWS, op. cit., p. 240. 
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de contestação à velha ordem representada pela República Oligárquica e apoio ao movimento 

de 1930. Mas poucas escaparam ilesas do torvelinho de radicalização política da década, e 

muitas delas – a exemplo da Frente Negra Brasileira – foram pulverizadas pela guinada 

antidemocrática representada pelo estabelecimento do Estado Novo. 

O racismo científico já havia sido espanado dos grandes círculos intelectuais do país, 

tendo sido gradualmente desacreditado primeiro, a partir da década de 1920, por um discurso 

de cunho higienista que pregava a aplicação de uma “medicina social” para sanar os males e 

doenças que degeneravam o corpo social, e depois, a partir da década de 1930, pelo cativante 

discurso de Gilberto Freyre, de louvor à miscigenação e do vigoroso argumento de que o 

Brasil é um país que “se define pela raça”.84 A importância da herança africana para o Brasil 

já era reconhecida, e a mistura entre as raças que havia marcado os quatro séculos anteriores 

de história já não era mais vista como uma mancha ou empecilho ao desenvolvimento, e sim 

como motivo de orgulho e traço definidor da nacionalidade. 

Em suma, os afro-brasileiros já tinham o seu lugar no passado reconhecido, muito 

embora no presente esse reconhecimento fosse muito mais difícil de ser alcançado. 

Imprensado pelo início de um regime que rapidamente se equipava para consolidar e expandir 

a sua influência, conquistando corações e mentes por todo o país aparecia o treze de maio, 

completando cinqüenta anos. Um momento encorajante para reflexões a respeito de um 

passado tão recente e que provocava tanto desassossego. 

 

O estado de Santa Catarina que testemunharia o treze de maio de 1938 apresentava 

no final daquela década duas características que o distinguiam do restante do país, no sentido 

de definir o contexto social no qual a sua imprensa e suas instituições de elaboração do saber 

iriam produzir e reproduzir interpretações a respeito da data da abolição. 

Em primeiro lugar, a utilização da mão-de-obra escrava na província de Santa 

Catarina sempre foi significativa ao longo do século XIX. Ao se levar em conta 

levantamentos populacionais feitos entre 1797 e censo de 1872, o percentual de escravos em 

relação à população livre sempre oscilou entre aproximadamente 20% a 22% da população 

total da província, com um decréscimo significativo acontecendo somente a partir das 

reformas de 1871, quando no censo do ano seguinte a população escrava baixou para cerca de 

9,3% do número total de habitantes, um número que ainda assim pode ser considerado 

                                                
84 SCHWARCZ, 1993, p. 247. 
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expressivo levando-se em conta o crescimento da população livre, principalmente de 

imigrantes.85  

Embora considerável do ponto de vista quantitativo, a presença de escravos em Santa 

Catarina era relativamente pequena em comparação às grandes regiões agroexportadoras do 

nordeste e sudeste do país, onde a cultura extensiva da cana-de-açúcar e do café resultou 

numa demanda muito maior e mais constante pela mão-de-obra escrava, e onde a população 

de escravos africanos e crioulos, especialmente durante a primeira metade do século XIX, 

geralmente representava um terço de todos os habitantes. A presença de escravos no estado 

esteve, portanto, vinculada a uma realidade econômica específica, de pequena produção 

comercial voltada para o mercado interno de abastecimento,86 fazendo com que tanto em 

observações de contemporâneos da escravidão quanto em estudos históricos ao longo da 

maior parte do século XX a escravidão em Santa Catarina tendesse a ser menosprezada em 

comparação com o restante do país.87 

Em segundo lugar, o estado de Santa Catarina às vésperas do treze de maio 

apresentava uma população que nos últimos cinqüenta anos havia se “embranquecido” numa 

proporção muito maior do que o resto do país, ao menos no que pode ser auferido através da 

análise de dois censos cuja distância em anos corresponde de maneira aproximada aos 

cinqüenta anos passados desde a Lei Áurea: o de 1890 e o de 1940. Neles, podem ser 

observadas diferenças expressivas em relação às modificações das composições étnicas da 

sociedade brasileira e catarinense, segundo aponta a tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 PEDRO, Joana Maria et al. Negro em terra de branco: escravidão e preconceito em Santa Catarina no século 
XIX. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988. p. 19. 
86 Idem, p. 16. 
87 LEUCHTENBERGER, Rafaela. Novas perspectivas para a historiografia do trabalho em Santa Catarina. 
Revista Esboços. Florianópolis, UFSC, v. 14, nº 17, 2007. pp. 106-108. 
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Tabela 1: Percentual da população brasileira e catarinense por raça em 1890 e 1940. 
 

 BRASIL SANTA CATARINA  

Cor 1890 1940 1890 1940 

Brancos 43,97% 63,47% 84,78% 94,44% 

Pretos e Pardos 56,03% 35,84% 15,22% 5,55% 

Amarelos - 0,59% - 0,00% 

De cor não declarada - 0,10% - 0,01% 

 
Fonte: IBGE. Recenseamento geral do Brasil [1º de Setembro de 1940], Série nacional, volume II. Rio de 
Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950. p. 1. & IBGE. Recenseamento geral do Brasil [1º de Setembro de 
1940], Série regional, parte XIX – Santa Catarina. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1952, p.1. 
 

 
Conforme pode ser observado, se o Brasil do final do século XIX estava muito longe 

do sonho de “europeização”, com mais da metade de sua população composta por pretos e 

pardos, o estado de Santa Catarina apresentava uma realidade inteiramente distinta: sua 

população declaradamente branca era de vultosos 84% do total, enquanto a população de 

origem africana ainda se fazia sentir de maneira considerável, com cerca de 15%. Cinqüenta 

anos depois, no entanto, essa diferença se tornou ainda mais acentuada: sob o tremendo fluxo 

da imigração européia que desde os idos do século anterior vinha transformando a sociedade e 

a economia brasileiras, o percentual da população branca de Santa Catarina saltou para 

impressionantes 94%, enquanto que no cômputo da população nacional, o percentual de 

brancos suplantou o de negros e mestiços, alcançando bem mais do que a metade – cerca de 

63% da população total. 

Com todas as ressalvas que devem ser feitas no tocante à coleta de dados e à 

metodologia de pesquisa de ambas as contagens populacionais, é impossível não atestar que a 

população de origem africana do estado de Santa Catarina sofreu um acentuado decréscimo, 

seja em comparação a época imediatamente subseqüente ao fim da escravidão, seja em 

comparação com a realidade nacional. O fluxo da imigração européia na primeira metade do 

século XX não foi suficiente para fazer com que o Brasil deixasse de ser uma nação 

essencialmente mestiça, como atestam os seus mais de 14 milhões de cidadãos pretos e pardos 

em 1940, em relação a uma população total de 41 milhões. Já em Santa Catarina, cuja 

população no mesmo censo ultrapassou 1.1 milhão de habitantes, pouco mais de 65 mil 

declararam-se pretos ou pardos. Em suma, sua população negra e mestiça passou de cerca de 

15% em 1890 para cerca de 6%  às vésperas do treze de maio de 1938. 
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Com base nesses dados, pode-se concluir que a imigração européia em Santa 

Catarina mostrou-se extremamente bem-sucedida não somente no sentido de povoar e 

desenvolver economicamente a região, mas também de transformar profundamente as 

características dos seus habitantes. Os milhares de imigrantes que afluíram em direção ao 

território catarinense ao longo do século XIX atuaram não como fator de 

“embranquecimento” e “diluição” da população negra e mestiça como esperavam os teóricos 

do racismo científico, mas como força demográfica, no sentido de impor como principal 

característica da população do estado de Santa Catarina a presença de cidadãos brancos e de 

origem européia. 

É analisando as repercussões do treze de maio de 1938 na imprensa catarinense que 

essa imposição de uma grande maioria branca se torna particularmente evidente, no trato que 

seus veículos de comunicação deram à data e na importância com que viam as comemorações 

da abolição naquele ano. O painel de periódicos consultados inclui os principais centros 

urbanos do estado na época: além da capital do estado, as comemorações do cinqüentenário 

foram repercutidas em jornais de Joinville, Blumenau, Laguna e Rio do Sul. Em menor 

escala, também jornais de Canoinhas e Porto União, na divisa norte de Santa Catarina 

publicaram matérias e notícias acerca do cinqüentenário, além de Jaraguá do Sul e Brusque, 

cidades com forte presença de imigrantes alemães. 

Pela sua importância como grandes centros urbanos da região sul, foram as 

imprensas de Florianópolis (com os jornais O Estado, Diário da Tarde e A Gazeta) e Joinville 

(com os jornais A Notícia e Jornal de Joinville) que realizaram as coberturas mais amplas a 

respeito da data. Com seu maior número de publicações - três grandes jornais mais o Diário 

Oficial do Estado – e pela proximidade com o Instituto Histórico e Geográfico de Santa 

Catarina, a imprensa florianopolitana foi quem deu a cobertura mais diversificada a respeito 

do cinqüentenário, publicando notas a respeito das comemorações organizadas pelo Instituto 

Histórico e Geográfico de Santa Catarina e matérias referentes à história da escravidão no 

Brasil enquanto os jornais de Joinville (secundados pelas publicações das outras sete cidades) 

se concentraram na reprodução de resenhas históricas, artigos de opinião (na maioria sem 

autoria identificada) e notícias a respeito das comemorações realizadas no Rio de Janeiro. 

Neste aspecto repousa um dos indícios da invisibilidade ao qual foi sujeitado o 

passado escravista de Santa Catarina naquele ano de 1938, fruto da pesada influência que sua 

população majoritariamente branca parecia surtir nos veículos de comunicação: com exceção 

de Florianópolis – cujas publicações serão referidas em separado no próximo capítulo em 

conjunto com as comemorações do IHGSC – nenhum jornal do estado publicou qualquer 
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notícia, resenha ou artigo especificamente sobre a escravidão onde ela estava mais próxima, 

quer em suas respectivas regiões, quer no estado de Santa Catarina como um todo. Ao 

contrário, as notícias concernentes ao cinqüentenário apareciam quase todas em artigos de 

escopo amplo sobre a história da escravidão no Brasil ou reproduções de notas da imprensa 

nacional a respeito dos eventos que ocorriam na capital, todas eivadas de um tom oficial, 

recendendo à censura do Estado Novo. Não raro, as mesmas notas eram reproduzidas em 

jornais diferentes, com alguns dias ou semanas de diferença. 

Além disso, por circunstâncias peculiares, o pouco trato dado ao cinqüentenário da 

abolição não foi apenas específico no caso da quase ausência de uma “abolição em Santa 

Catarina”, mas também quantitativo, no sentido de que as manchetes de todos os grandes 

jornais do estado (e com certeza de todos os grandes jornais do país) preferiram repercutir 

naquela semana um acontecimento de maior comoção: na madrugada do dia 11 daquele mês 

de maio, um grupo de 80 integralistas sob o comando do Tenente Severo Fournier havia 

atacado o Palácio da Guanabara no Rio de Janeiro, com o intuito de depor o presidente 

Vargas, sendo repelidos pela própria guarda do palácio e pelos familiares do presidente, no 

episódio que ficou conhecido como a “intentona” ou levante integralista de 1938. 

Nos dias subseqüentes daquela semana, a atabalhoada tentativa de golpe de estado da 

Aliança Integralista Brasileira tomou de assalto as manchetes de todos os jornais de Santa 

Catarina, deixando as notícias a respeito do treze de maio em segundo plano. Eram chamadas 

impactantes referindo-se “criminosa intentona”88 e atestavam estar a capital federal “banhada 

em sangue”.89 Impõe-se, portanto, a análise criteriosa das entrelinhas desta imprensa, 

carregada pelos excessos do patriotismo e enevoada pelo peso da censura do Estado Novo. 

 

Cronologicamente, menções a respeito do cinqüentenário da abolição aparecem tão 

cedo quanto o mês de fevereiro daquele ano, na forma de notas a respeito da Cruzada 

Nacional da Educação, uma campanha de salvação pública contra o analfabetismo criada em 

1932 com apoio das forças armadas, da indústria e comércio nacionais, e que visava angariar 

fundos para construção de escolas pelo país.90 Seus organizadores naquele ano de 1938 viram 

no treze de maio uma carga de simbolismo muito útil para a causa, conforme atesta uma nota 

do Correio do Sul de Laguna no dia 6 de fevereiro, reproduzida um mês depois n’O Comércio 

                                                
88 CAPITAL Federal banhada em sangue. O Estado, Florianópolis. 12 de mai. 1938. p. 1. 
89 A REVOLUÇÃO integralista. A Gazeta, Florianópolis. 13 de mai. 1938. p. 1. 
90 PAIVA, Vanilda. História da educação popular no Brasil: educação popular e educação de adultos. São 
Paulo: Edições Loyola, 2003. p. 131. Embora a bibliografia sobre a CNE seja escassa mesmo em obras sobre 
história da educação, tudo leva a crer que ela foi encampada pelo Ministério da Educação em algum momento ao 
longo da década de 1930. 
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de Porto União. Sob o título “A Cruzada Nacional de Educação e suas realizações”, os breves 

parágrafos de tom oficial davam conta da intensa atividade com que a Cruzada vinha se 

preparando para as comemorações de maio, introduzindo uma analogia propícia entre o 

flagelo do passado e o flagelo do presente: 

 
As commemorações do 13 de Maio feitas pela Cruzada, têm sentido 
symbolico: celebrar a data da extinção do elemento servil, extinguindo o 
analphabetismo. 
Assim, entre outras solennidades, pretende-se, este anno, inaugurar em cada 
municipio, pelo menos, tres escolas primarias, além de outras, pelos 
Governos dos Estados, ou sejam, cerca de 5,000 escolas. 
[...] Tudo faz prever que as commemorações do cincoentenario da abolição 
da escravatura, este anno, tenham um brilho excepcional e um resultado 
pratico incalculavel em favor da libertação dos escravos da ignorancia, que é 
a mais util e mais patriotica de todas as campanhas em favor da grandeza do 
Brasil.91 
 

Adjetivos como “patriótica”, “necessária” e “brilhante” espalhavam-se por diversas 

notas similares publicadas ao longo dos meses de abril e maio em jornais de todo o estado, 

sempre aparecendo de maneira idêntica com alguns dias de diferença em jornais diversos, o 

que indica que provavelmente se tratavam de comunicados divulgados pelo Departamento de 

Propaganda e Difusão Cultural ou algum outro órgão governamental com o intuito de exaltar 

as realizações do governo. 

De fato, a abolição nesses artigos aparece somente como pretexto tanto para a 

propaganda quanto para exaltações patrióticas, estabelecendo um padrão que será seguido por 

quase todos os demais artigos que noticiaram as comemorações do dia treze envolvendo 

autoridades oficiais. Dificilmente deixavam de aparecer enaltecimentos por algum ato de zelo 

patriótico ou reverências à figura do presidente Vargas. Em outra nota, publicada pela 

primeira vez no início de abril n’O Comércio de Porto União e depois reproduzida em jornais 

de Laguna e Canoinhas, aparecem feitos ainda mais altaneiros da Cruzada, cuja obra às 

vésperas do cinqüentenário  

 
[...] tornou-se um verdadeiro patrimônio da nacionalidade e ela, num grande 
e extraordinário esforço, pretende comemorar aquela data com a inauguração 
do maior numero possível de escolas primarias em todos os municipios do 
país. A Cruzada dirigiu a cada Prefeito Municipal uma circular, apelando no 
sentido de que sejam inauguradas ao menos trez escolas municipais. 
[...] Por aí se ve que é apenas uma questão de bôa vontade e de patriotismo. 
Prefeitos há que escreveram dizendo ser a situação financeira da prefeitura 

                                                
91 A CRUZADA Nacional de Educação e as suas realizações – Como será comemorada a grande data de 13 de 
Maio. Correio do Sul, Laguna. 6 de fev. 1938. p. 4. 
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muito precária, mas que vão economisar n’outras despezas para com essa 
economia abrir escolas.92 

 
Os matizes intensamente patrióticos dessas notas põem em evidência duas 

características que serão recorrentes nos demais textos veiculados pela imprensa a respeito 

das comemorações oficiais da data, na forma de pequenos press releases oriundos do Rio de 

Janeiro: o apelo constante ao civismo e uma velada indiferença pelos aspectos históricos da 

abolição. Longe de ser encarada como uma data capaz de gerar reflexões sobre o passado e 

presente do país, o treze de maio era visto mais como uma oportunidade de celebração cívica, 

na qual invariavelmente o governo enxergava o ensejo para celebrar a si mesmo. 

No tocante à cobertura das comemorações oficiais no Rio de Janeiro, coube ao jornal 

A Notícia de Joinville (o mais prolixo dos periódicos do estado no tocante a publicações sobre 

o cinqüentenário) a maior emissão de notas da Agência Nacional sobre o programa oficial de 

comemorações celebrado no Rio de Janeiro. Entre os dias 1º e 14 de maio, informações a 

respeito das cerimônias aparecem esparsamente distribuídas entre as páginas do jornal. 

Logo no início do mês, uma nota inusitada dá o tom das prioridades colocadas pelo 

Estado Novo no tocante às celebrações ao informar que, “no próximo dia 13 de Maio, as 

classes patronaes e trabalhistas prestarão uma homenagem ao presidente Getulio Vargas, por 

motivo do 50º aniversário da Abolição da Escravatura”.93 Reitera-se a homenagem que será 

feita ao presidente cinco dias depois, quando outra nota (onde mais uma vez celebram-se os 

feitos da Cruzada Nacional de Educação) alerta para a realização de “uma grande parada 

trabalhista em homenagem ao presidente da República”.94 

As notícias a respeito das comemorações organizadas pelo governo central 

curiosamente não apareceram nos três grandes jornais de Florianópolis, talvez pelo motivo de 

a capital tiver estado envolvida em suas próprias celebrações em conjunto com o IHGSC. No 

entanto, as reportagens publicadas pelos demais jornais do estado (principalmente A Notícia 

de Joinville) permitem divisar de maneira aproximada o roteiro das celebrações organizadas 

pelo governo Vargas, onde se torna evidente que o cinqüentenário da abolição não foi 

realmente visto pelo Estado Novo como uma celebração da memória do abolicionismo ou da 

escravidão, e sim como um subterfúgio para solenizar a figura do presidente, tendo como 

pano de fundo a efeméride da abolição. 

                                                
92 AS BRILHANTES comemorações do meio centenário da abolição. O Comércio, Porto União, 3 de mar. 1938. 
p. 6. 
93 CINCOENTENARIO da Abolição; Uma homenagem ao presidente da Republica. A Notícia, Joinville. 1º de 
mai. 1938. p. 5 . 
94 AS COMMEMORAÇÕES do 13 de Maio; Milhares de escolas serão inauguradas no paiz. A Notícia, 
Joinville, 6 de mai. 1938. p. 3. 
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Determinada a suspensão do expediente às 14 horas pelo próprio presidente, o dia 13 

de maio viu, no Palácio do Catete, cerca de “30 mil trabalhadores” prestando a já referida 

homenagem à Getúlio Vargas, que na mesma oportunidade teria recebido uma mensagem 

“conferindo-lhe o título de grande bem-feitor da Cruzada Nacional de Educação”.95 Na 

ocasião, a multidão de dezenas de milhares de cidadãos pertencentes às classes trabalhistas 

manifestou o seu grande apreço ao presidente, e demonstrou “intenso jubilo por ter o ilustre 

chefe da nação escapado ileso, na criminosa intentona dos camisas-verdes”.96 

Associando entretenimento e civismo, o Departamento de Propaganda e Difusão 

Cultural irradiou uma “peça fonocênica”97 de autoria do dramaturgo Joracy Camargo 

intitulada “A Lei Áurea”.98 Uma sessão cívica no Teatro Municipal do Rio foi organizada 

pelos então luminares da antropologia nacional, Artur Ramos e Edgar Roquette-Pinto, com 

discursos e apresentação de canto orfeônico com regência de Heitor Villa-Lobos. No 

programa ainda constou, segundo reportava A Notícia mais de uma semana depois 

 
[...] a inauguração de uma placa com a ephigie da princeza Izabel, no antigo 
edificio do Paço Imperial, onde hoje funcciona o Departamento dos Correios 
e Telegraphos, á praça 15 de Novembro. Á essa cerimônia, além de 
innumeras personalidades officiaes e pessôas da sociedade estiveram 
presentes a exma. Senhora Dª Darcy Vargas, esposa do presidente da 
Republica e o principe d. Gastão de Orleans, neto da princeza D.Isabel. 
Outra das cerimonias commemorativas foi a missa solemne mandada 
celebrar na Igreja de Nossa Senhora do Rosario.99 

 
A primeira dama ainda participou de um evento pitoresco realizado nos jardins do 

Palácio do Catete, quando em companhia de netas da princesa Isabel, ofereceu um chá a ex-

escravos mantidos por instituições de caridade da capital. 

Um dos atos mais eivados de significado daquele dia, no entanto, não seu deu no 

âmbito de paradas, sessões ou inaugurações, e sim através de um decreto assinado por Getúlio 

Vargas no sentido de “oficializar” o 13 de maio como data nacional a ser comemorada em 

                                                
95 AS COMMEMORAÇÕES do 13 de Maio; Já está organizado o programma official. A Notícia, Joinville. 7 de 
mai. 1938. p. 3. 
96 AS COMMEMORAÇÕES do “Dia da Abolição” no Rio. Barriga Verde, Canoinhas. 16 de mai. 1938. p. 4. 
97 CINCOENTENARIO da abolição da escravatura; Parada trabalhista em homenagem ao Presidente – 
Irradiação da “A Lei Aurea” de Joraci Camargo – Inauguração de escolas. Correio do Povo, Jaraguá do Sul. 7 
de mai. 1938. p. 1. 
98 Joracy de Camargo ficou conhecido durante o Estado Novo por seus dramas históricos, entre os quais constam 
títulos como Retirada de Laguna e Proclamação da República. Cf. FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de 
Almeida Neves (Org.). O Brasil Republicano, v. 2; O tempo do nacional-estatismo: do início da década de 1930 
ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 163. 
99 50 ANNOS de liberdade e igualdade; As commemorações, no Rio, do meio centenario da abolição. A Notícia, 
Joinville. 21 de mai. 1938. pp. 3-10. A nota ainda trazia uma fotografia, “curioso flagrante” do príncipe Gastão 
ajoelhado ao lado de um “cidadão carioca, descendente de escravos”. 
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todo o país, conforme ditava o primeiro dos seus três artigos. São outros dois, no entanto, que 

carregam a maior carga de simbolismo: 

 
[...] art. 2° - em sinal de reconhecimento da nação para com a princeza 
Izabel, augusta signataria da lei aurea, o governo federal, por intermedio do 
Ministerio a Educação, providenciará para que seus restos mortaes, bem 
como os do Conde d’Eu, seu perclaro consorte, sejam transferidos da Europa 
para o Brasil e, ainda com a cooperação dos poderes municipaes do Distrito 
Federal e particulares, lhe seja erigido em praça publica, na capital do paiz, 
um monumento que recorde o glorioso feito á que se acha vinculado o seu 
nome, art. 3° - em todas as escolas primarias, secundarias, normaes e 
profissionaes da Republica, em um dos dias da semana do cincoentenario da 
lei aurea, serão feitas prelecções sobre as grandes figuras da historia da 
patria, de cuja actuação e influencia decorreu a abolição da escravatura, bem 
como sobre a segnificação politica e moral desse magno acontecimento.100 
 

Escrevendo sobre as ambigüidades das relações entre raça e nacionalidade durante o 

Estado Novo, Olívia Maria Gomes da Cunha alerta que embora os objetivos oficiais do 

governo estadonovista estivessem diretamente de acordo com o desejo de erguer monumentos 

e lembrar as grandes figuras pátrias como exposto nos artigos acima, os festejos levados a 

cabo pelo país tomaram as mais diferentes direções e enfoques. Em Alagoas, por exemplo, 

organizou-se uma sessão “histórico-literária” com abolicionistas e escritores do estado, 

enquanto que em São Paulo, o Departamento de Cultura da cidade - então sob o comando de 

Mário de Andrade – enveredou por um programa de cunho antropológico, que visava a 

exaltação das contribuições “folclóricas”, “raciais” e “musicais” que os descendentes de 

africanos haviam legado ao país.101 

Um ponto, no entanto, era comum a todas as abordagens a respeito da data: uma 

espécie de aflição subjacente em se lidar com a história de uma instituição que nos últimos 

cinqüenta anos tinha sido vista e interpretada como fonte inesgotável de infortúnios para o 

corpo social da nação e de atraso em relação ao restante do mundo. Embora ao longo daquela 

década de 1930 o discurso racialista tivesse perdido grande parte da sua força, suas linhas 

gerais ainda serviam de base para teorias higienistas e de “profilaxia social” que enxergavam 

uma nação enferma que precisava ser curada. Falar de abolição, então, significava 

necessariamente falar de escravidão, o que equivalia a encarar a espinhosa realidade dos 

milhões de cidadãos de origem africana do país, que durante os últimos 50 anos conheceram 

um processo de acentuada marginalização social. 
                                                
100 O CINCOENTENARIO da lei Áurea; Commemorações determinadas pelo governo. Um monumento á 
princeza Izabel. Transferencia de seus restos mortaes. A Notícia, Joinville. 14 de mai. 1938. p. 1. 
101 CUNHA, Olívia Maria Gomes da. Sua alma em sua palma: identificando a “raça” e inventando a nação.  In: 
PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 
1999. pp. 259-260. 
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Figura 1: Onipresente nos textos, a princesa aparece estampada n’A Notícia do dia 14 de maio. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Uma semana antes das comemorações (e poucos dias antes da “Intentona”) o Correio do 
Povo de Jaraguá do Sul anuncia os festejos em homenagem ao Presidente. 7 de maio de 1938. 
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Figura 3: No Rio, a colocação da placa em homenagem à “princesa redentora” contou com a 
participação da Sra. Darcy Vargas e “outras pessoas de destaque”. A Notícia, Joinville, 21 de maio de 
1938. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Mais tarde, o flagrante pitoresco. Durante a missa, o príncipe de Orleans “ajoelhou-se ao 
lado de um descendente de escravos”. A Notícia, Joinville, 21 de maio de 1938. 
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Assim, para as abordagens culturalistas e antropológicas “falar de escravidão se 

revelava um perigoso recurso, uma vez que pretendia-se dignificar planos da cultura e da 

história de um povo, de uma raça, de uma civilização, cujo, cujos indivíduos eram quase 

sempre vistos através das lentes da desqualificação social”.102 

A forma com que esta inquietação em tratar o passado de forma crítica afetou as 

comemorações do cinqüentenário fica muito evidente ao se analisar textos e resenhas 

históricas publicados ao longo da semana do 13 de maio, que apresentam uma invulgar 

uniformidade na forma com que cumprem ao pé da letra os artigos enunciados no decreto do 

presidente Vargas, de cultuar as “grandes figuras da história da pátria” e a “significação 

política e moral deste grande acontecimento”, ao mesmo tempo em que tornam praticamente 

invisíveis os seus principais protagonistas. 

No estado “branco” de Santa Catarina, onde essa invisibilidade foi particularmente 

acentuada, a história da abolição nas páginas dos jornais foi apresentada principalmente por 

ensaios históricos de autoria não identificada, nos quais em nenhum momento foram 

conjugadas “escravidão” ou “abolição” com a história de Santa Catarina. 

Uma única exceção foi o jornal Cidade de Blumenau, que no dia seguinte ao 13 de 

maio publicou um artigo onde foi apresentada uma importante informação a respeito da 

relação histórica da famosa colônia alemã com a escravidão. Sob o título de “Escravos e 

analphabetos”, celebrando primeiramente o auspicioso ato de redenção da raça negra 

praticado pela princesa Isabel, para depois congratular como de praxe o alcance da Cruzada 

Nacional de Educação, o artigo encerra em tom orgulhoso: 

 
Não queremos deixar passar a data da aboliçõa da escravatura sem uma grata 
menção ao benemerito fundador de Blumenau. 
Como o humilde jangadeiro Nascimento – que teve a ousadia de negar 
transporteaos navios carregados de mercadoria humana que ancoravam ao 
largo, com linda phrase “Nesta terra não desembarcarão escravos!” – o dr. 
Hermann Blumenau em seu contracto com o Governo Imperial estabeleceu 
uma clausula que merece ser recordada. Na nova colonia não seria 
permittida a existencia de escravos. 
Pode-se, por isso, dizer com orgulho que em Blumenau nunca existiram 
escravos.103 
 

Investigando a política de colonização da Primeira República no vale do Itajaí, Giralda 

Seyferth esclarece o fato de que a proibição de entrada de escravos não havia sido imposta por 

Hermann Blumenau, mas era uma interdição do governo imperial aos imigrantes europeus 

                                                
102 CUNHA.  In: PANDOLFI, Dulce (Org.), 1999, p. 259. 
103 ESCRAVOS e analphabetos; “Aqui nunca desembarcarão escravos” – o dr. Hermann Blumenau e a 
escravatura. Cidade de Blumenau, Blumenau. 14 de mai. 1938. p. 1. 
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que datava de fins de 1840,104 e que foi veementemente apoiada pelo fundador da colônia em 

seus textos de propaganda para atrair imigrantes a partir de 1850, nos quais argumentava que 

ao não entrarem em contato com o flagelo da escravidão, os teuto-brasileiros não seriam 

sujeitados à desmoralização que atingia o restante da sociedade brasileira, já que à época, do 

ponto de vista de observadores estrangeiros, imperava “a imagem negativa do Brasil como 

país escravista e da escravidão como fonte de corrupção e aviltamento do trabalho”105. 

Quase cem anos depois, esta imagem da escravidão como uma instituição de 

aviltamento e degradação reinaria de maneira categórica nos artigos e resenhas históricas 

veiculadas pelo estado, na maioria das vezes de autoria desconhecida e muitas vezes, como é 

possível especular, oriundos da imprensa da capital ou de São Paulo, e que já haviam passado 

pela aprovação dos órgãos de censura do Estado Novo. 

Muito parecidas na forma, as resenhas praticamente seguem um roteiro-padrão: abre-

se com uma congratulação à data, à qual segue-se um ato de contrição pela duração 

prolongada da instituição e sua crueldade inerente (com a lúgubre enumeração das desgraças 

suportadas pelos cativos). Passa-se então a listar as grandes datas que precipitaram a 

libertação gradual dos escravos, geralmente começando com a proibição do tráfico em 1850, 

para finalmente chegar-se ao ápice de 1888, onde a figura da princesa Isabel é pintada em tons 

triunfais, como se toda a história brasileira no século XIX convergisse para a iniciativa 

pessoal da Princesa de assinar a lei Áurea. 

Tal é o modelo que se observa em quatro artigos, pinçados de jornais de Joinville, 

Brusque e Rio do Sul, publicados alguns dias antes ou imediatamente após o 13 de maio, nos 

quais impera uma história monumental da pátria, de grandes vultos perpetrando grandes atos 

de desapego, sem rupturas e sem convulsões, e onde os escravos e libertos aparecem como um 

coletivo indistinto a rejubilar-se pela grandiosidade do ato de libertação. É assim que expõe 

Acary Fiuza Lima, escrevendo em A Notícia de Joinville, no dia 6 de maio. Inicia-se com o 

relato da sofrida situação dos cativos trazidos d’África para trabalhar nas lavouras do Brasil: 

 
O negro era tratado e vivia, mesmo, como animal, tendo a tortura-los 
constantemente o barbaro instrumento de disciplina, manejado com vigor e 
brutalidade pelas mãos asperas e calejadas do “feitor”. 
Sem patria, sem lar, sem direitos de especie alguma, o negro curvou-se 
resignado ao seu infame captiveiro na impossibilidade em que estava, pela 
sua fraca expressão numérica, de tentar uma revolta que o libertasse.106 

                                                
104 SEYFERTH, Giralda. Imigração, ocupação territorial e cidadania: o vale do Itajaí e a política de colonização 
na Primeira República. In: CUNHA; GOMES (Org.), 2007. p. 81.  
105 SEYFERTH. In: CUNHA; GOMES (Org.), 2007. p. 85. 
106 LIMA, Acary Fiuza. 13 de Maio. A Notícia, Joinville. 6 de mai. 1938. p. 9. 
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O autor segue então o trajeto lento mas inexorável da libertação, compatível com a 

grandeza de uma nação predestinada, e obrado pelos “homens do Império”: Rio Branco em 

1871, a “pregação cívica” de Nabuco e Luiz Gama, os sexagenários em 1885, até chegar-se ao 

ato de supremo desprendimento da Princesa Isabel em 1888, cujos efeitos invariavelmente 

precipitaram o fim do seu próprio reinado: 

 
Não era myoppe a Princeza Regente, e sua intelligencia era bem 
desenvolvida. 
É bem provavel que ella comprehendesse os effeitos funestos para o Imperio 
da libertação dos escravos. 
Mesmo assim, a sua intenção foi tão pura, tão carinhosa, tão justa, que não 
arrependeu-se do seu acto. 
Lamentou, talvez, não possuir um outro throno, para sacrifical-o, tambem, 
em beneficio dos negros para rehabilitação de uma raça!107 

 
Muito mais vultoso, ocupando boa parte de uma página, o Jornal de Joinville 

apresentou um resumo detalhado que procurava explicar “Como e por que houve a escravidão 

no Brasil”. O artigo apresenta em seqüência a maioria das idéias mais comuns à época sobre a 

história da escravidão no país: a necessidade da mão de obra para o cultivo das lavouras, 

combinado com a incapacidade dos índios para o trabalho escravo levou à opção pelos 

africanos, já que “estes eram dóceis, resistentes e cedo incorporavam à vida diurna da 

coletividade, entregando-se a um ritmo perfeito na cooperação com os seus senhores”. 

Embora “relativamente suave”, conforme as palavras do autor, o regime escravocrata 

brasileiro ocasionalmente gerava descontentamentos que explodiam na forma de fugas 

isoladas ou em massa, formando quilombos que demandavam intervenções armadas, como o 

caso de Palmares.108 

Chega-se ao século XIX, e a pressão estrangeira pelo fim do tráfico, com a Bill 

Aberdeen, resulta na capitulação do governo à “causa da humanidade” encampada pela Grã-

Bretanha, com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, mas não sem que antes se registrasse  

a valente reação patriótica dos brasileiros à diplomacia britânica das canhoneiras em 1850 

quando “o cruzador ‘Cormorant’ perseguindo navios que viajam sob nossa bandeira 

aproximou-se de nossas costas e penetrou na bahia de Paranaguá. O povo ergueu-se em 

massa. E uma mocidade valente, forçou o navio estrangeiro a bater em retirada, debaixo de 

bala”.109 Segue-se então a regular enumeração das leis aprovadas na direção da emancipação 

                                                
107 LIMA, 1938, p. 9. 
108 AS ETAPAS da Abolição; Como e por que houve a escravidão no Brasil. Jornal de Joinville, Joinville. 14 
de mai. 1938. p. 3. 
109 Idem. 
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dos escravos, de 1871 até a redenção total em 1888, concluindo num tom mais analítico sobre 

o legado do 13 de maio: 

 
O Brasil fez com esse ato uma revolução incruenta das graves consequencias 
economicas e do mais largo espirito humanitario. Empobrecia a nação, 
lançando o germens de um crise que se eternisaria mas redimia uma raça 
que, na feliz expressão de Rocha Pombo, carregou o Brasil nos braços 
durante 4 seculos.110 

 
Esse regozijo pela natureza “incruenta” do processo abolicionista brasileiro é 

compartilhado por outro artigo do dia 14, publicado n’O Rebate de Brusque, no qual se faz 

uma interessante ligação entre a história pregressa e futura do país, situando o processo 

“esclarecido” do abolicionismo como acontecimento cabal na história nacional. 

Não sem antes dispensar os usuais louvores à grandeza do ato da Princesa Isabel, o 

texto procede a esclarecer de que maneira a Guerra do Paraguai foi determinante para que o 

Brasil despertasse para uma “nova era” e viesse a consumar o seu destino de civilização: 

 
Não éra possível á esse colosso, forte e coêso, que esmagara nos confins de 
Mato Grosso, nas aguas do Prata e nas planicies guaranis o inimigo 
aguerrido e invasor, ficar parado no tempo, esquecendo as reformas das suas 
instituições, fazendo-as melhor e mais dignas do seu prestigio. 
Rerformas liberais, dentro de normas fixadas pelas tendencias racionais se 
foram operando gradativamente, sem alarme e sem abalos, tais como, a 
regularização da vida constitucional do pais. 
Uma reforma, porem, se impunha para bem logo. Esta éra a que dizia 
respeito ao elemento servil. 
Si as tropas brasileiras a serviço do Imperio estiveram nos campos 
paraguaios como libertadoras, como éra possivel no coração do proprio 
Imperio continuar a macula da escravidão da raça negra?111 

 
O “golpe de morte” representado pela Lei do Ventre Livre, arrematado 17 anos depois 

com a assinatura da Lei Áurea não foi somente fruto de uma reação à ignomínia e degradação 

à qual estavam sujeitos os cativos da nação, mas o cumprimento de uma destinação de 

grandeza, assinalada por um período (o final do século XIX) de galopantes desenvolvimentos 

econômicos e sociais, pois 

 
Naquéla epoica já se cogitava de um sistema de garantias ao capital invertido 
nas industrias as mais diversas. Extendia se o telegrafo. Fundava-se colonias 
agricolas. Chamava-se o concurso do braço estrangeiro. Levantava-se 
oficinas de todas as artes. E sobretudo, a instrusão pública era incrementada 
com o maximo desvelo. 

                                                
110 AS ETAPAS da Abolição; Como e por que houve a escravidão no Brasil. Jornal de Joinville, Joinville. 14 
de mai. 1938. p. 3. 
111 13 DE MAIO. O Rebate, Brusque. 14 de mai. De 1938. p. 1. 
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Não podia, pois, o povo, que assistia entusiasmado essas manifestações 
características da nossa evolução historica, considerar como materia de 
possivel adiamento para solução a abolição da escravatura nessa Patria que, 
tão soberbamente, naquela época, já se preparava para os grandes surtos da 
Civilisação.112 
 

Em conclusão, a abolição deu-se porque a escravidão em si “não era compatível com a 

índole do povo brasileiro”, cabendo em última instância ao ato grandioso da Princesa a sua 

liquidação final.113 

O Brasil que emerge das páginas desses artigos é simultaneamente magnânimo e 

contrito. Magnânimo porque suas grandes figuras históricas – Rio Branco, Eusébio de 

Queiróz, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, a Princesa Isabel – parecem infalivelmente 

ligadas umas às outras, conduzindo um processo político lento, mas inexorável no sentido de 

redimir a nação de uma “chaga”. E contrito porque repetidamente se lamenta pela duração 

prolongada do sofrimento dos escravos, castigados pelos feitores, apartados de seus filhos e 

tratados tal como bestas de carga. 

Muito acima de todos os outros protagonistas da efeméride do 13 de maio aparece a 

Princesa Isabel. Sua proeminência é tal que na maioria das vezes, o ato de sua pena em 1888 

parece fundido com a própria história do emancipacionismo brasileiro, como se fosse uma 

apoteose que ofusca todos os eventos pregressos. A princesa é louvada não somente porque 

apagou a mácula da escravidão, mas porque o fez mesmo sabendo que a decisão iria lhe custar 

o trono. Um artigo em especial, publicado no jornal Nova Éra de Rio do Sul, é exemplar na 

forma laudatória com que trata a figura da Princesa, alcançando inflamados arroubos retóricos 

ao narrar a ocasião em que, 

 
Em 1888 a Princeza Imperial Regente, alma carinhosa e magnanima, 
comovida e inspirada pela sua concepção contemplativa, consagrava, ao 
abrir-se a sessão legislativa de 3 de Maio, o Decreto aureo que considerava 
extinta a grande mancha da escravatura no Brasil e assim falou: A Extinção 
do elemento servil, pelo influxo do sentimento nacional e das liberalidades 
particulares, em honra do Brasil, adiantou-se precipitadamente de tal modo 
que é, hoje, aspiração aclamada por todas as classes, com admiraveis 
exemplos de abnegação dos proprietarios. Quando o proprio interesse 
privado vem expontaneamente colaborar para que o Brasil se desfaça da 
infeliz herança que as necessidades da lavoura haviam mantido, confio que 
não hesitareis em apagar do direito patrio a única excepção que nele figura 
em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições.114 

 

                                                
112 13 DE MAIO. O Rebate, Brusque. 14 de mai. De 1938. p. 1. 
113 Idem. 
114 CULTUEMOS á memoria dos grandes e imortais vultos que redimiram o Brasil. Nova Era, Rio do Sul.14 de 
mai. 1938. p. 1. 
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Nada se vislumbra das refregas parlamentares travadas ao longo do século XIX, 

tampouco se alude – sequer uma vez neste ou nos outros artigos – à existência de quaisquer 

objeções dos proprietários ao programa político emancipacionista. Ao contrário, revela-se um 

ambiente onde impera a concórdia, com todos os interesses (incluindo “o próprio interesse 

privado”) convergindo para a redenção maior do dia 13. As fugas, rebeliões e contendas 

judiciais provocadas pelos escravos da mesma forma jamais são mencionadas, de maneira que 

o escravo em si nunca aparece como indivíduo, somente na forma de uma coletividade vaga e 

sofrida, para depois se tornar uma multidão exultante – e que imediatamente desaparece 

depois do torvelinho dos acontecimentos. Mais do que a fixação nas grandes figuras da 

história nacional, estes artigos denotam uma profunda indisposição em tratar da abolição 

como um movimento social no seu sentido mais amplo. A abolição na definição de George 

Andrews, como “produto, não de decisões tomadas pelas elites que governavam o país, mas 

sim do primeiro e possivelmente o único movimento de massa bem-sucedido da história 

brasileira”115 parece esquecida nas páginas dos jornais de Santa Catarina, muito 

provavelmente fruto do ambiente autoritário do Estado Novo cujas idéias bem definidas de 

como, quando e por quê seus cidadãos deveriam se organizar já começavam a ser postas em 

práticas naquele ano de 1938. 

Um último artigo se destaca dos demais, pela abordagem de uma problemática que 

somente começava a se popularizar e pela articulação única que faz do passado escravista do 

Brasil com os principais temas discutidos nos últimos 50 anos. Publicado n’A Notícia e 

assinado por Almerinda Farias Gama, alagoana de origens humildes, datilógrafa em Belém do 

Pará, líder sindical, jornalista e feminista no Rio de Janeiro da década de 1930 e uma das 

primeiras negras a atuar na política nacional,116 o artigo é uma verdadeira ode à miscigenação 

e à diversidade das raças no Brasil. O texto da autora faz uso de duas alegorias peculiares: na 

primeira, uma criança relata as explicações dadas pelo seu pai numa excursão às corridas, de 

como os belos cavalos “pursang” que competem no turfe podem até ser rápidos e elegantes, 

mas não se prestam ao trabalho árduo e puxado da mesma maneira que “nossos pacíficos e 

pachorrentos burros”. A criança alega então ter perdido totalmente o interesse nos cavalos de 

raça, exclamando que “os nossos burros são muito mais úteis!”.117 

Na segunda alegoria, depois de sentir-se amofinada por ter outra criança feito pouco 

do seu cãozinho vira-lata, colocando-o em inferioridade em relação ao seu “lulu” de raça, a 

                                                
115 ANDREWS, 1998. p. 330. 
116 ROSA E SILVA, Enaura Quixabeira; BOMFIM, Edilma Acioli (Org.). Dicionário mulheres de Alagoas 
ontem e hoje. Maceió: EDUFAL, 2007. pp. 27-28. 
117 GAMA, Almerinda Farias. “Raça”. A Notícia, Joinville. 1º de mai. 1938. pp 7-8. 
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criança recebe nova explanação do seu pai, de que “entre os ‘vira-latas’ encontravam-se 

muitos cães de excelentes qualidades, amigos, de seus donos, fiéis e dedicados”.118 

Convencida pelas palavras do pai, a criança volta a simpatizar com seu cãozinho, chegando à 

conclusão que as diversas raças de cães de forma alguma significam precedência de umas 

sobre as outras, mas somente diferentes virtudes. A partir daí, a voz da autora assume, a fim 

de concluir que 

Os homens tambem são assim. Há raças variadas. Cada raça tem suas 
qualidades peculiares, quer seja sob o ponto de vista fisico, quer seja sob o 
ponto de vista moral. Umas e outras necessitam-se e completam-se. Como 
poderia o pobre do homem branco lavrar as terras africanas, se a sua pele 
não resiste ao sol? Exposto á incidencia do sol tropical, recebe queimaduras 
de terceiro gráo como se tivesse recebido um banho de agua fervente. A pele 
fica toda empolada. Só o negro resiste com galhardia. O nosso indio – de 
raça vermelha ou amarela – conforme queiram afirmar os cientistas, tras 
comsigo a altivez e o sentimento da liberdade. 
[...] No Brasil, se reconhece o valor do individuo sem levar-se em conta a 
raça a que pertence. E os maiores valores nacionais não têm sido de raças 
puras, mas de mestiços bem caldeados e negros.119 

 
Escrito por uma cidadã de origem africana, que provavelmente viveu durante sua 

juventude a maioria das tribulações aos quais estavam sujeitos os descendentes de escravos 

brasileiros no início do século XX, o artigo de Almerinda é essencial para compreender a 

maneira com que as teorias sobre miscigenação haviam se transformado desde o fim do 

século XIX e a dimensão que os conceitos de democracia racial haviam alcançado com 

apenas alguns anos desde o início da sua disseminação. Mais do que isso, ao encerrar seu 

texto proclamando que “no Brasil todas as raças se aclimatam, se fundem, se aperfeiçoam”,120 

Almerinda procura responder à sua maneira e do seu ponto de vista – de uma cidadã negra e 

militante política - a uma questão crucial que vinha sendo suscitada nos últimos anos, e que o 

cinqüentenário da abolição iria retomar. Nas palavras de Olívia Gomes da Cunha, 

 
Para além do caráter público dos eventos promovidos pelo Estado, que 
conclamavam à elegia de uma “história nacional” construída sobre o 
reconhecimento dos danos do trabalho servil e  da “redenção” da “raça” 
através do ato libertador, tanto na produção literária e intelectual quanto no 
âmbito dos programas e instituições oficias, percebe-se a permanência da 
mesma indagação: como definir a população do país, como são e quem são 
os “brasileiros”? A edificação de uma “história pátria” e a delimitação das 
fronteiras culturais e humanas da “nacionalidade” se misturavam com um 
mesmo projeto de construção da nação.121 

 
                                                
118 GAMA, 1938. pp. 7-8. 
119 Idem. 
120 Idem. 
121 CUNHA. In: PANDOLFI (Org.), 1999. p. 273. 
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O Brasil de 1938 era, portanto, um Brasil em reinvenção. Nas páginas dos jornais de 

Santa Catarina, o estado branco por excelência, ele aparecia como promissor, magnânimo, por 

vezes “colossal”, mas essencialmente desligado das tradições e da história de grande parte do 

seu povo. Numa única interpretação pessoal de uma cidadã de origem africana, publicado no 

principal jornal de uma grande colônia alemã, ele também aparecia como um “cadinho de 

raças”, onde as idéias correntes na Europa fascista e nazista de superioridade racial eram 

respondidas com uma apologia à miscigenação, e onde a diversidade racial teve o efeito de 

fortalecer a nação. 

As interpretações e opiniões acerca “do que era o Brasil e quem eram os brasileiros” 

passavam necessariamente por um posicionamento a respeito do peso e das conseqüências 

que a escravidão e o processo de emancipação tiveram na formação do país, quem foram seus 

principais protagonistas e que legado haviam deixado. Naquele ano de 1938, quando as 

instituições de ensino superior do país ainda engatinhavam, seriam os grandes centros oficiais 

de produção do conhecimento que iriam se posicionar no sentido de elucidar essas questões. 
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4. Os institutos históricos e geográficos e a memória da abolição. 

 

Pioneiro do seu gênero no Brasil, e uma das primeiras organizações científicas cuja 

criação estava voltada exclusivamente para a pesquisa e divulgação da história nacional, o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro era, em 1938, uma instituição quase centenária. 

Fundado em 1838 por figuras de destaque na hierarquia do governo Imperial, seu principal 

objetivo era, nas palavras de Lilia Schwarcz, “construir uma história da nação, recriar um 

passado, solidificar mitos de fundação, ordenar fatos buscando homogeneidades em 

personagens e eventos até então dispersos”.122 Fortemente amparado pelo estado imperial a 

ponto de do próprio monarca ter se tornado seu patrono, presidido por membros da 

aristocracia carioca e freqüentado por literatos como Gonçalves Dias, Francisco de Varnhagen 

e Visconde de Taunay, o IHGB foi ao longo do século XIX um verdadeiro fundador da 

historia nacional, uma organização cuja estreita vinculação ao governo que lhe deu origem e 

suporte a tornou, em última instância, “um estabelecimento voltado para uma produção 

unificadora e estreitamente vinculada à interpretação oficial, fosse ela qual fosse”.123 

Dentro do IHGB, a preocupação com interpretações históricas que necessariamente 

incluíssem a especificidade da formação étnica do país já podia ser observada em 1844, num 

concurso promovido pelo Instituto cujo objetivo era premiar o melhor projeto sobre “como 

escrever a história do Brasil”, vencido pelo naturalista alemão Phillip Von Martius, cuja 

proposta era uma procurar “correlacionar o desenvolvimento do país com o aperfeiçoamento 

específico das três raças que o compunham”.124 Na visão de Martius – que tenderia a ser 

periodicamente reciclada ao longo do restante do século XIX – existiria uma hierarquia entre 

as raças que constituíram o Brasil: ao branco caberia o papel civilizador, ao indígena (em 

conformidade com os ideais românticos da época) a necessidade de recuperar sua “dignidade 

original” vilipendiada pelo processo de colonização até alcançar o mesmo status civilizatório 

do branco, enquanto o africano era visto como eternamente inadaptável e um entrave ao 

progresso nacional. A partir da República, as interpretações brasileiras do determinismo racial 

europeu encontraram no instituto a mesma acolhida que tiveram nos círculos médicos e 

literários do país, e a produção intelectual da instituição também passou a ver os afro-

brasileiros e a escravidão como grande “fator de atraso na civilização”, enquanto a 

                                                
122 SCHWARCZ, 1993. p. 99. 
123 Idem, p. 108. 
124 Idem, p. 112. 
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miscigenação trilhou o caminho característico de ser vista primeiro como um problema para 

depois se tornar a solução. 

Editada a partir de 1839, a revista do instituto foi o veículo oficial de divulgação das 

pesquisas dos seus sócios e colaboradores. Na passagem do Império para a República o tipo 

de história abordada pelos artigos publicados na revista sofreu uma nítida inflexão: se entre 

1839 e 1889 versavam basicamente sobre aspectos políticos e religiosos da história nacional, 

entre 1890 e 1938 tornaram-se mais centrados em aspectos econômicos e sociais do país. 

Em seu volume de número 173, referente ao ano de 1938, a revista do Instituto não se 

furtou de celebrar a data do cinqüentenário. Mas a maneira com que a fez não foi de acordo 

com a tendência de anos anteriores, sob a ótica de um estudo social ou econômico da 

escravidão e da abolição. Do contrário, o que se desvela nas páginas da publicação, na forma 

da apresentação da ata da reunião ocorrida no dia 12 de maio de 1938, é uma narrativa da 

história política do movimento abolicionista. Em conformidade com as tendências históricas 

do instituto de imortalizar grandes eventos e grandes personalidades da história do Brasil, o 

discurso replicado na revista, proferido naquela sessão comemorativa do cinqüentenário pelo 

político e historiador carioca Antônio Feijó Bittencourt tratou realmente de uma história de 

grandes políticos, oradores, intelectuais e aristocratas. No entanto, contou com duas 

diferenças cabais em relação às publicações sobre a história da escravidão e da abolição 

verificadas nos jornais e revistas discutidos no capítulo anterior, onde os grandes vultos 

nacionais deixavam pouco espaço para as outras forças que impulsionaram o fim da 

escravidão no Brasil. No discurso, embora muito veladas, existem menções de que o 

movimento emancipacionista (especialmente em suas fases finais) teve um caráter realmente 

amplo e popular e, além disso, as figuras públicas insignes do abolicionismo, embora 

apareçam e sejam pintadas com as tintas heróicas de costume, são apresentadas não como 

forças isoladas, mas como integrantes de um grande jogo político que agitou e dividiu a 

nação. 

É impossível, no entanto, analisar o discurso de Bittencourt sem levar em consideração 

algumas opiniões valiosas sobre o processo abolicionista emitidas por um de seus mais 

famosos contemporâneos. Militante enérgico da fase final do abolicionismo, o político e 

estadista baiano Rui Barbosa revelou-se nos anos finais de sua atuação pública um crítico 

arguto do legado que ele próprio havia ajudado a construir. Embora muito de sua retórica 

estivesse relacionada a aspirações eleitorais, não é possível dissociá-la de um esforço legítimo 

em interpretar os problemas sociais da primeira república. É assim que em artigo de 1919, 

intitulado A questão social e política no Brasil, Barbosa expressa sua profunda decepção para 
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com a maneira com que sucessivos governos esquivaram-se de “completar” a tarefa da 

libertação: 

 
Mas que fizeram dos restos da raça resgatada os que lhe haviam sugado a 
existência em séculos da mais ímproba opressão? [...] Que movimento de 
caridade tiveram por esses destroços humanos os árbitros do bem e do mal 
nesta terra? 
[...] Cumpria às leis nacionais acudir-lhe na degradação, em que tendia a ser 
consumida, e se extinguir, se lhe não valessem. Valeram-lhe? Não. 
Deixaram-na estiolar nas senzalas, de onde se ausentara o interesse dos 
senhores pela sua antiga mercadoria, pelo seu gado humano de outrora. 
Executada assim, a abolição era uma ironia atroz. Dar liberdade ao negro, 
desinteressando-se, como se desinteressaram absolutamente da sua sorte, não 
vinha a ser mais do que alforriar os senhores.125 

 
Embora seja um discurso de cunho político e de oposição a uma república que via 

como corrupta e inepta para lidar com os problemas sociais do país, a argumentação do 

conselheiro era mesmo assim coerente com sua visão histórica do movimento no qual se 

engajou. Barbosa via a abolição como uma revolução, mas uma revolução inacabada, que a 

república tratou de sepultar. O próprio movimento abolicionista era visto com ressentimento 

pelo político baiano, já que não tinha sequer tentado concluir sua obra: 

 
Era uma segunda emancipação o que se teria de empreender, se o 
abolicionismo houvera sobrevivido à sua obra, para batizar a raça libertada 
nas fontes da civilização. Mas o abolicionismo degenerara da independência 
das suas origens, adotando o culto da princesa redentora, os cabeças da causa 
vencedora adormeceram nos seus lauréis, e a república, reacionária desde o 
seu começo, desde o seu começo imersa no egoísmo da política do poder 
pelo poder, traidora desde o seu começo aos seus compromissos, tinha muito 
em que ocupar a sua gente, para ir desperdiçar o tempo com assuntos 
sociais.126 

 
As palavras de Barbosa em 1919 são reveladoras, mas não são as melhores para se 

traçar um paralelo entre a forma com que um contemporâneo dos acontecimentos de 1888 

enxergava a história, e de como lamentava que a memória dos acontecimentos estivesse sendo 

talvez modificada e resumida a um “culto”, e a maneira com que esta memória estava sendo 

representada no 13 de maio de 1938. 

Um ano antes do artigo supramencionado, em 1918, Rui Barbosa foi convidado por 

Osório Duque-Estrada a escrever o prefácio de A Abolição, esboço histórico escrito pelo 

crítico literário e ensaísta fluminense em 1913, e publicado exatamente trinta anos após a 

                                                
125 BARBOSA, Rui. Pensamento e ação; Organização e seleção de textos pela Fundação Casa de Rui Barbosa. 
Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 1999. pp. 375-376. 
126 Idem, p. 376. 
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abolição. Neste prefácio, Barbosa põe sua posição de testemunha ocular dos acontecimentos 

daquela década de 1880 a serviço de um importante esclarecimento a respeito de quais foram 

as forças sociais que realmente precipitaram o fim da escravidão legal no Brasil. A maneira 

com que o faz é atribuindo aos dois grandes acontecimentos da política brasileira no fim do 

século XIX – a abolição da escravidão e a proclamação da república - o caráter de 

“revoluções”, com o intuito de contrastá-las. O movimento republicano, para Rui Barbosa 

 
A nação acceitou-o. Mas não era seu. Não havia sido elaborado por ella 
mesma. Não lhe derivava das entranhas, como o abolicionismo, que evolveu 
com exuberância irresistível do seio do povo, do âmago da sociedade 
brasileira, do enthusiasmo nacional em conflicto com as tres unicas forças 
então organizadas no paiz: a riqueza territorial, a política conservadora e a 
corôa. 
[...] Os partidos, arrastados pela caudal abolicionista, desde que aspiração 
que ella exprimia se pronunciou declaradamente no terreno dos factos, não 
representaram, no desdobrar dos acontecimentos, senão um papel subalterno, 
constrangido e impotente contra a marcha torrencial das idéias, que se 
apoderou dos espiritos, inflammou o povo, invadiu o elemento militar, 
promoveu o êxodo irreprimivel dos escravos, e arrancou ao trono a 
capitulação, que elle envidava todos os meios por illudir e retardar.127 
 

Barbosa toca, enfim, num ponto crucial: já cético, em 1918, de um “meio moral” que 

por conseqüência das “tendências do nosso temperamento” e dos “vícios da nossa educação” 

se mostrava “extremamente desfavorável à preservação da verdade” e onde “a tradição dos 

acontecimentos corrompe-se logo ao nascedouro”,128 ele antecipou em duas décadas as 

tendências que seriam seguidas nas comemorações do cinqüentenário, do esquecimento das 

feições essencialmente populares da emancipação até o estabelecimento de uma memória 

magnânima centrada no “ato redentor” da Princesa Isabel. 

Seus sentimentos eram invariavelmente compartilhados pelo autor da obra que 

prefaciou. Na introdução do seu esboço histórico, Duque-Estrada explicita que o objetivo de 

sua pesquisa era uma “decantação” das concepções sobre o abolicionismo brasileiro, que nos 

últimos anos da república vinham acumulando falsificações e usurpações, construindo uma 

memória de “heróis de fancaria” e “adesistas de última hora”. Para ele, 

 
Os factos, os documentos e o testemunho dos archivos hão de depôr com 
mais eloquencia e mais circumspectamente que as palavras, para reconduzir 
ao plano inferior de onde nunca deviam ter sahido, as figuras apagadas, e, 
antes, reactoras, dos estadistas e dos principes, que a solidariedade 
congregou no momento da capitulação extorquida pelo povo, pretendendo 

                                                
127 BARBOSA, Rui. In: DUQUE-ESTRADA, Osório. A Abolição (esboço histórico) 1831-1888. Rio de Janeiro: 
Livraria Editora Leite Ribeiro & Maurillo, 1918. pp. IX-X. 
128 Idem, p. V. 
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metamorphoseal-os irrisoriamente em heróes e pioneiros daquella santa 
cruzada.129 
 

Como se pode concluir pelas evidências das versões históricas apresentadas pelos 

jornais em 1938, centradas numa história pátria de grandes figuras políticas capitaneando um 

processo irrevogável de libertação e pelas festividades organizadas pelo governo Vargas, onde 

a efeméride da abolição serve como um subterfúgio para celebrações cívicas monumentais 

que amalgamassem o povo e o governo, as preocupações de Rui Barbosa e Osório Duque-

Estrada eram plenamente justificáveis. 

 

Foi nesse contexto que IHGB trilhou um caminho peculiar na sua celebração do 13 de 

maio. Reunido em sessão ordinária em 12 de maio de 1938, sob a presidência de Manuel 

Cícero Peregrino da Silva, com um quorum de 24 membros, entre os quais figuravam Barbosa 

Lima Sobrinho (recém-eleito para a Academia Brasileira de Letras), o historiador baiano Brás 

do Amaral (contemporâneo de Nina Rodrigues e apoiador de sua obra) e o diplomata mineiro 

Hélio Lobo, também veterano imortal da ABL, além da presença ilustre do príncipe herdeiro 

D. Pedro de Orleans, que no início daquela década havia retornado ao Brasil, o Instituto se 

punha a relembrar o cinqüentenário. 

Abertos os trabalhos por Manuel Cícero, num breve prólogo no qual evoca a 

importância da data para a história nacional, alude à brava atuação de seus grandes líderes 

Patrocínio e Nabuco e lamenta a ausência por motivos de saúde do Conde de Affonso Celso, 

membro do Instituto e um dos últimos signatários vivos das leis emancipacionistas de 1885 e 

1888, passou então a palavra a Feijó Bittencourt, que iniciou sua conferência sobre a história 

da abolição. 

Dividido em capítulos que percorrem de mesma maneira que os demais textos sobre a 

história da escravidão analisados anteriormente as etapas da extinção do trabalho escravo no 

Brasil, o discurso de Bittencourt não difere muito daqueles em sua estrutura e nos principais 

tópicos que aborda. Sua grande diferença é a patente erudição com que discorre sobre a 

história do Brasil no século XIX, apresentando uma quantidade muito maior e mais 

diversificada de informações, como não se poderia deixar de esperar de um pesquisador bem 

versado em história do Brasil. Assim, expõe por exemplo as inúmeras vozes que mesmo no 

início da história independente do país defendiam o fim do trabalho escravo, como o 

“magistrado Velloso de Oliveira” em 1810, “José Severiano Maciel da Costa, marquês de 

Queluz” em 1821, o “visconde da Pedra Branca” em 1822, até chegar a Bonifácio em 1825, 
                                                
129 DUQUE-ESTRADA, 1918, p. 9. 
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passando então a enumerar as sucessivas datas de projetos de leis ou decretos junto aos seus 

idealizadores de 1831 a 1888, agrupando propostas distintas formuladas em momentos 

distintos da história nacional, e jamais tocando de maneira incisiva na obstinada oposição ao 

fim do trabalho escravo, que foi uma das principais forças políticas no Brasil do século XIX – 

senão a maior delas. 

Para Bittencourt, a abolição da escravatura “foi uma questão moral, foi uma questão 

social, e também uma questão política”130, e a enumeração que este faz dos grandes episódios 

que a partir de 1831 começaram a precipitar a emancipação no Brasil se presta exatamente a 

dar a dimensão de cada um destes aspectos. 

No âmbito da “questão moral”, a necessidade da abolição se apresenta sob uma 

espécie de lento despertar, principiado nos primeiros anos da história independente do país, 

conforme já havia mencionado. Seria uma tomada de consciência à qual estavam 

predestinadas tanto as elites políticas brasileiras quanto o restante dos seus cidadãos, que 

tendo testemunhado durante séculos a ignomínia da escravidão, acharam-na logo 

incompatível com os destinos de civilidade e grandeza que a nação independente aspirava 

para si. 

Desta forma, traçando a gênese da emancipação na tradicional maneira de reportar até 

as pressões britânicas da primeira metade do século XIX, o autor faz o contraste entre as 

legislações de 1831 e 1850 com a de 1871. Assim, se na década de 1830 o governo não se 

preocupou em fazer cumprir a proibição do tráfico acordada em tratado com os ingleses, o 

que resultou na Bill Aberdeen e na campanha encetada pelas embarcações inglesas contra o 

tráfico atlântico de escravos, a reação do parlamento brasileiro em 1850 foi realizar a 

“redenção” de 1831 - mas tão somente em razão da pressão irresistível da Grã-Bretanha em 

liquidar o “comércio humano”. 

A lei do ventre-livre, ao contrário, é pintada como um triunfo da razão, uma iniciativa 

pessoal do Imperador, que arriscou sua reputação e fez valer o seu poder em meio ao 

torvelinho político da legislatura imperial, buscando o apoio de sucessivos líderes até 

encontrar na figura de Rio Branco o personagem ideal para obrar aquela eminente peça 

legislativa. Dessa maneira, 

 
A abolição do tráfico é deliberação tomada pelo Brasil que cedia aos golpes 
dados pela Inglaterra. Porém a lei do ventre livre, que fixaria um termo 
inevitável à escravidão, é imposta pelo Imperador e resulta da sua atitude 

                                                
130 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. V. 173, 1938. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1940. 
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significativa nas vésperas de fazer a sua primeira viagem à Europa; seria 
portanto o ato que recomendaria o monarca sul-americano ao Velho Mundo. 
Comparadas, entretanto, as duas situações, aquela em que se proibiu o 
tráfico com esta, em que se proclama o ventre livre, encontro mais atitude 
moral na segunda e tudo o que diz respeito vem confirmar as razões 
superiores que moveram d. Pedro II a promover a medida que libertou os 
filhos dos escravos.131 

 
Entra pois a figura de Dom Pedro II, até então apagada nas menções a respeito do 

processo abolicionista, e o monarca brasileiro na fala de Feijó Bittencourt aparece como a 

primeira (e maior) das figuras de primeira grandeza a se bater pelo fim do trabalho escravo no 

Brasil, num impulso que é fruto de sua conceituada ilustração, mas também da vontade de ver 

seu nome recomendado quando visitasse o Velho Mundo. 

A moralidade volta a ser um tema chave em seu discurso quando se põe a falar a 

respeito de Joaquim Nabuco, visto como a grande força motora do abolicionismo em sua fase 

final, principiando com sua atuação na Câmara entre os anos de 1878 e 1881. Mais do que o 

político dos discursos inflamados e da insistência em tocar na ferida do escravismo, o que 

cumpre notar a respeito de Nabuco é sua transformação moral. Antes, era um aristocrata que 

entrou na política tão somente pela influência da família, 

 
Porém o sibárita desfrutador na Europa de uma vida incomparável, 
diplomata por sedução da carreira, freqüentador de todos os grandes meios 
europeus, lazzarone – intelectual, na maneira dele próprio dizer, e assim 
fruidor da mais pura expressão da vida: evolvera. Sim: a plasticidade de sua 
inteligência, que atingiu toda subtileza de espírito, fez com que, com o 
mesmo colorido de um artista da Renascença, desse cor e verdade a sua 
eloqüência para seguir “não mais o diletantismo, mas a paixão humana, o 
interesse vivo, palpitante, absorvente, no destino e na condição alheia”, 
abraçando, pois, a questão social, já implantada no país. Elegante, e por isso 
mesmo um raro, só em política viu diante de si quasi que somente a 
abolição.132 
 

Tanto como a de Pedro II, a atuação de Nabuco serve como exemplo de inspiração e 

iluminação pois na história segundo Feijó, os passos em direção à ação política são sempre 

necessariamente precedidos por uma espécie de amadurecimento moral obrado no espírito dos 

políticos e estadistas do Império, fruto do conhecimento superior adquirido pelas suas 

educações privilegiadas, da convivência com os ultrajes da instituição escravista ou 

simplesmente de seus gênios superiores, corolários que eram das históricas aspirações 

nacionais de libertar sua população vilipendiada. O discurso é candente e triunfal nesse 

sentido, mas se exime de explicar de maneira mais detida contra quem se levantava a 
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indignação moral de Nabuco. Nas palavras do orador, os grandes luminares da política e da 

intelectualidade nacional se levantavam não contra um parlamento aferrado às suas 

convicções de que libertar a força de trabalho cativa resultaria num colapso econômico e 

social da nação, mas sim contra uma espécie de entidade dantesca que corrompia o país: a 

escravidão, e tão somente ela. 

Já a “questão social” é abordada por Bittencourt na forma de uma exposição das 

causas que tornaram o abolicionismo uma questão turbulenta na década de 1880, onde o 

historiador põe em evidência o fato que na sua análise era capital: o declínio da cultura 

açucareira que forçou a venda de escravos no norte para o sul, onde as fazendas de café 

urgiam por braços que trabalhassem para sustentar e expandir seu cultivo. Criava-se assim, 

uma situação análoga à que alguns anos antes havia precipitado a guerra civil na América do 

Norte: 

 
Esta passagem dos escravos de um ponto para outro do país, creando um 
desequilibro, foi a causa do modo violento com que ocorreu o fato. 
[...] Ora, uma vez o norte virtualmente sem escravos podia atacar o sul onde 
se encontrava a escravidão. Passou a haver a mesma situação dos Estados 
Unidos, na Guerra de Secessão. O sul escravocrata, porque tinha escravos; o 
norte abolicionista, porque não tinha escravos e se desinteressava por essa 
forma de servidão. Que essa foi a questão no Brasil, não há que desdizer. E 
na ocasião houve quem denunciasse a situação social no seu aspecto tão 
grave. “O norte, descreve Agenor de Roure, “foi acusado de vender seus 
escravos para depois trabalhar pela abolição. Daí a frase de Martinho de 
Campos: - Seriam então salteadores e para esses terei o meu revolver!”133 

 
Sua conclusão ainda passa pelo fato de que abolição foi uma força que agiu “da 

periferia para o centro”, já que o Rio Grande, onde não havia muitos escravos, acompanhara o 

norte, e “ficaram as províncias centrais cercadas pelos dois extremos que desfraldaram 

revolucionárias a bandeira do abolicionismo”.134 

Embora bastante simplista, a interpretação de Bittencourt dos motivos que levaram à 

agitação social pela emancipação nas décadas finais do império é conseqüência da maneira 

com que enxerga a torrente popular que tomou o cenário político daquela época a fim de 

concorrer para a capitulação do governo na forma da assinatura da lei de 13 de maio de 1888. 

Não haveria outra forma para a consumação daquele fato do que um forte antagonismo, uma 

batalha entre campos que se opunham, e na qual a tremenda força da causa mais justa e mais 

fortalecida seria a garantia do seu triunfo. 

                                                
133 Revista do IHGB, 1940, p. 723. 
134 Idem. 
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É nesses termos que Feijó Bittencourt abre um tímido espaço para o reconhecimento 

da participação popular, quando em sua análise da “questão política” – que na verdade é uma 

constante que perpassa toda a sua conferência – apresenta as palavras de Teixeira Júnior, 

Visconde de Cruzeiro, protagonista da lei de 1871, que compara as reações daquele ano com 

as de 1888: 

 
“Quem fez a lei de 13 de maio foi a rua, foi a Confederação abolicionista, 
sitiando a Câmara dos Deputados e o Senado, com seus oito estandartes, 
com bandas de música e uma turba-malta de mil a três mil pessoas”. Há pois 
completa diferença de atitude dos políticos para com a lei do ventre-livre e a 
13 de maio: Cruzeiro não se refere às duas da mesma maneira. Dirá que o 
segundo desses movimentos virá da rua e esta sua expressão é sem elogios 
para o que ocorreu.135 

 
É de fato notável a forma com que a citação de Teixeira Júnior feita por Bittencourt 

traduz nitidamente os acontecimentos de 1888 conforme citados por Evaristo de Moraes no 

seu Escravidão africana de 1933: a Câmara dos Deputados e o Senado “sitiados” pela 

Confederação Abolicionista, pela “rua”, por uma “turba-malta”. A própria etimologia do 

termo empregado pelo Visconde de Cruzeiro serve para mostrar a dimensão do seu desagrado 

com o caminho que a campanha abolicionista havia tomado em fins da década de 1880, já que 

“turba-malta” no vocabulário da metade do século XIX significava precisamente uma 

multidão de pessoas de baixa extração social. Em outras palavras, “escória” ou “ralé”. 

É dessa maneira indireta que Bittencourt revela o tamanho do desagrado das elites 

políticas imperiais pelos rumos que o abolicionismo brasileiro havia tomado e de como a 

conclusão daquele processo em 1888 foi definitivamente traumática para as mesmas. Mas 

certamente não foi essa sua intenção, sequer subjacente, ao expor as memórias de um dos 

principais articuladores políticos da época da abolição. Na interpretação de Feijó, o clamor 

popular que precipitou a liquidação da escravidão no Brasil é apenas um aspecto (e longe de 

ser o mais importante) de um processo essencialmente político que se desenrolou desde 1871, 

e que o historiador carioca vê com olhos muito mais elogiosos. De fato, ao longo de todo seu 

discurso, a maneira com que descreve os acontecimentos, as figuras políticas, os débâcles 

entre conservadores e liberais, as formações e dissoluções de gabinetes, enfim, todos os 

acontecimentos daquele período, é inteiramente eivada de solene admiração, de valorização e 

enaltecimento do jogo político que se foi desenrolando até o corolário do dia 13 de maio de 

1888. 

                                                
135 Revista do IHGB, 1940, p. 719. 
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De Dom Pedro a Rio Branco, de Cotegipe a Joaquim Nabuco, de Patrocínio à Princesa 

Isabel, o que perpassa em sua longa exposição do processo abolicionista é uma admiração não 

somente pela estatura moral dos seus protagonistas, mas principalmente da sua astúcia 

política, do vigor com que se lançaram aos seus objetivos. Para o autor, “a vitória do 13 de 

maio também representa, no Brasil, uma vitória da mocidade, representa o enlevo com que os 

moços brasileiros entravam para vida pública”.136 

É nesse sentido que o discurso proferido por Feijó Bittencourt pode ser diretamente 

relacionado com o contexto histórico no qual foi proferido. Poucos meses depois de 

instaurado o Estado Novo, com a suspensão dos partidos políticos, o fechamento do 

congresso nacional e a instauração da censura, um grupo de literatos, intelectuais, professores 

e historiadores, grande parte deles também políticos (como o era o próprio Bittencourt) 

reunia-se naquele pesado ambiente para celebrar o cinqüentenário da abolição. E o discurso 

proferido na ocasião percorreu insistentemente argumentos que enalteciam o processo político 

que levou à extinção do trabalho servil. Um processo certamente longo e tortuoso, feitos de 

erros e acertos, mas invariavelmente aberto e – dentro das possibilidades da época – 

democrático. No ambiente de autoritarismo e censura daquele ano de 1938, talvez não seja 

exagero dizer que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro escolheu comemorar os 

cinqüenta anos da abolição na forma de uma celebração da liberdade política - liberdade de 

argumentação e liberdade de organização que cinqüenta anos antes eram desfrutadas pelos 

abolicionistas brasileiros, mas que o governo Vargas, mesmo com sua promessa inicial de 

revolução e mudança, havia momentaneamente extinguido com o Estado Novo. 

Por outro lado, a exposição do orador do IHGB sobre a luta travada pelos políticos, 

jornalistas e intelectuais do Império contra o fim do trabalho escravo falha em apontar de 

forma precisa o porquê de o combate ter sido tão renhido, o processo político tão arrastado e a 

duração da escravidão tão prolongada. Na sua narrativa da abolição, de sua “gênese” na 

década de 1830 até o momento decisivo de 1888 não cabe espaço para senhores de escravos 

ou opositores à emancipação, mas uma espécie de “personificação” da escravidão, que deixa 

de ser o que realmente foi ao longo da segunda metade do século XIX - um modelo de 

desenvolvimento econômico defendido por uma poderosa e influente classe de proprietários 

rurais dentro do parlamento – para se tornar algo parecido com um espectro ominoso que 

atormentava a nação há séculos, e contra o qual todos os seus homens ilustres sempre lutaram, 

por considerarem-no incompatível com os destinos de grandeza do país. 

                                                
136 Revista do IHGB, 1940, p. 735. 



 71

Essa visão de uma abolição feita “de cima” certamente pode ser entendida como vindo 

de encontro ao perfil histórico dos membros do Instituto, que durante todo o século XIX foi 

integrado por nobres e figuras ilustres do governo imperial. O próprio Bittencourt era 

descendente de viscondes da província do Rio de Janeiro por lado de pai e mãe, assim como 

também o eram outros sócios presentes naquela sessão, aberta como já foi apontado, com 

votos de que se visse restaurada a saúde do “presidente perpétuo” do Instituo naquela época, o 

conde de Affonso Celso. Talvez não seja exagero afirmar que no final daquela década de 

1930 o Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro era representado pelos descendentes 

daqueles parlamentares e tribunos que se viram cinqüenta anos antes cercados pela multidão 

das ruas, capitulando perante as circunstâncias, depois de perderem as rédeas de um processo 

que, segundo eles, deveria ter sido conduzido estritamente dentro do âmbito de suas 

deliberações, sem a interferência popular. E sob esse aspecto, a conferência de Feijó 

Bittencourt não deixa dúvidas, pois repetidamente idealiza o abolicionismo brasileiro desde 

1871, reconduzindo a primazia pelo fim da escravidão às mãos das figuras tradicionais do 

Imperador, da princesa Isabel, de Nabuco e da sabedoria da classe política do Império. 

 

Resta enfim, voltar à Santa Catarina, com as comemorações realizadas em 

Florianópolis pelo Instituto Histórico e Geográfico do estado, tornando-se necessário 

primeiramente contextualizar o ano do cinqüentenário naquela cidade, a fim melhor 

compreender a maneira com que os membros daquela instituição perceberam a data no âmbito 

da capital do estado. 

Retornando ao censo de 1940, que revelava Santa Catarina como um estado 

essencialmente branco, a composição étnica da cidade de Florianópolis no mesmo 

levantamento demográfico é completamente distinta. Com exceção de Lajes, município que 

àquela época abrangia uma extensão territorial muito superior à da capital do estado e por 

conseqüência possuía uma população maior, Florianópolis era a cidade de Santa Catarina com 

o maior número de negros e mestiços. De seus 46.771 habitantes em 1940, 4.642 declararam-

se pretos ou pardos, o equivalente a 10% da população, e o dobro do percentual do Estado de 

Santa Catarina. 

Essa considerável comunidade havia crescido a partir de sua importante presença 

durante a segunda metade do século XVIII e todo o século XIX (em 1872, somente a 

população escrava representava quase um quarto da população total da cidade), quando foi 

expressiva a ponto de fundar sua própria sociedade religiosa e de ajuda mútua, a Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Nas migrações 
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características do pós-abolição, ao longo dos primeiros trinta anos do século XX um número 

considerável de famílias de descendentes de escravos teriam migrado da região do Alto 

Biguaçu (atual município de Antônio Carlos) em direção à Florianópolis, vindo a aumentar 

sua população de ascendência africana.137 Ao chegarem à capital do estado, essas famílias 

devem ter se deparado com o torvelinho de reformas urbanas que à época estava buscando 

transformar aquele núcleo urbano de vielas e cortiços à beira-mar, onde o transporte de água e 

esgoto era feito manualmente numa cidade à altura de seu status como capital estadual. Deste 

modo, 

 
Com a instalação de serviços de bondes, água e esgoto, aterros e demolições, 
foram sendo destruídos os antigos territórios negros. Lugares como a 
Tronqueira (atual Artista Bittencourt, por ironia da história, um dos poucos 
abolicionistas populares), Figueira (na Conselheiro Mafra), Toca (rua São 
Martinho), Beco do Sujo (Hercílio Luz), foram sendo eliminados, a bem da 
tranqüilidade pública.138 

 
Em face desse “embranquecimento dos espaços centrais da cidade”,139 recém-

chegados e habitantes antigos dessas comunidades trilharam o já batido caminho em direção à 

periferia, iniciando a ocupação dos morros que envolviam o núcleo urbano do centro de 

Florianópolis e formando algumas de suas comunidades mais tradicionais, como o Morro do 

Mocotó, da Mariquinha, Nova Trento, do Céu, da Penitenciária, do Horácio e da Caixa. 

Dentro dessas comunidades, os descendentes de africanos de Florianópolis logo se 

puseram a construir seus espaços de sociabilidade, na forma de fundação de clubes sociais e 

agremiações que servissem como locais de encontro e lazer para suas populações. Na década 

de 1930, registrou-se a fundação de duas associações sociais importantes no contexto da 

sociedade negra de Florianópolis. Em dezembro de 1933, no bairro Agronômica, fundava-se a 

União Recreativa 25 de Dezembro, fruto de uma iniciativa debatida entre alguns amigos a 

respeito da criação de um espaço de lazer para que as pessoas pudessem se divertir, sem a 

necessidade de longos deslocamentos.140 Ao longo das décadas de 1930 e 1940, o Clube 25 

protagonizou uma rivalidade na organização de bailes, concursos de beleza e desfiles com o 

                                                
137 MARIA, Maria das Graças. Imagens invisíveis de Áfricas presentes: experiências das populações negras no 
cotidiano da cidade de Florianópolis (1930-1940). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em História, 1999. pp. 49-52. 
138 MORTARI, Claudia; CARDOSO, Paulino de Jesus. Territórios negros em Florianópolis no século XX. In: 
BRANCHER, Ana (Org.). História de Santa Catarina – Estudos Contemporâneos. Florianópolis: Livraria e 
Editora Obra Jurídica, 1999. pp. 83-101. p. 92. 
139 MARIA, op. cit., p. 17. 
140 MARIA, Maria das Graças. Memória subterrânea: construção das representações de identidades do negro em 
Florianópolis. In: Revista Esboços, nº 2 – 1º semestre 1995. Florianópolis: Universidade Federal de Santa 
Catarina, Programa de Pós-Graduação em História. pp. 58-69. pp. 59-60. 
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Clube Recreativo Concórdia, fundado e freqüentado pelos brancos. Outra organização 

importante naquela época foi a Sociedade Recreativa Brinca Quem Pode, fundada em 1935. 

Este clube, segundo Mortari e Cardoso, 

 
Por muitos anos dirigido por José Ribeiro dos Santos, o Bagé, primeiro 
vereador negro da cidade, era segundo depoimento de ex-sócios, 
costumeiramente freqüentado pelo governador, depois interventor, Nereu 
Ramos. Coincidentemente ou não, regras de conduta, modos de vestir e de 
comportamento público, eram zelosamente vigiados pela diretoria. Era como 
se a respeitabilidade, fosse condição sine qua non para o reconhecimento 
público da entidade. [...] Os sócios, inclusive, eram aconselhados a evitar 
convidar pessoas consideradas de comportamento duvidoso. Ao que tudo 
indica, a sociedade se imaginava como o grande espaço da elite negra de 
Florianópolis.141 

 
Não se pode dizer com certeza se o Brinca Quem Pode realmente congregava a “elite 

negra” de Florianópolis. Mas levando-se em conta testemunhos orais coletados por Maria das 

Graças Maria, esta elite negra existia, e era composta por professores, jornalistas, suboficiais 

da Marinha e da Polícia Militar, poetas, políticos e literatos. Entre alguns nomes levantados 

pela autora figuram o Sargento Osmar de Oliveira, cujo apelido “Chocolate” deu nome ao 

campo de treinamento da Academia da Polícia Militar da cidade, a professora e depois 

deputada estadual Antonieta de Barros, o poeta Trajano Margarida e o jornalista Ildefonso 

Juvenal, que era também sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina,142 entre 

muitos outros nomes, lembrados pela sua educação e seu prestígio dentro da sociedade 

florianopolitana nas falas de seus filhos e netos. 

Era, portanto, uma grande quantidade de vozes a representar uma comunidade vultosa 

e bem-estabelecida de cidadãos negros na cidade, mas cujas opiniões e idéias a respeito do 

cinqüentenário não podem ser divisadas nas fontes consultadas. Sendo os jornais os veículos 

por excelência para divulgação de idéias e, carecendo as associações mencionadas de recursos 

ou influência para publicar periódicos negros na cidade,143 a sua atuação provavelmente 

restringiu-se à rua, seu “território por excelência”.144 E infelizmente, a imprensa de 

Florianópolis não se interessou por esse lado da data do 13 de maio. 

 

Essa imprensa interessou-se muito mais pelas sessões cívicas e solenes organizadas na 

cidade, a ponto de não fazer nenhuma menção durante os dias que precederam o 13 de maio 

                                                
141 MORTARI; CARDOSO, op. cit., p. 94. 
142 MARIA, 1999. pp. 107-115. 
143 Idem, p. 169. 
144 Idem, p. 224. 
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de 1938 aos festejos que estavam sendo organizados pelo governo estadonovista na capital 

federal. Tampouco foram publicadas as habituais resenhas históricas de grande abrangência e 

sem autoria. Os três grandes jornais de Florianópolis, ao contrário, preferiam fazer uma 

cobertura modesta, mas completa das comemorações que estavam sendo organizadas pelo 

Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, valorizando os seus eventos e as vozes de 

suas autoridades, demonstrando o prestígio que aquela instituição desfrutava na sociedade 

florianopolitana da época. 

Fundado em 1896 por iniciativa de José Arthur Boiteux, e sob os auspícios de um 

grupo de trinta políticos e profissionais liberais de destaque na sociedade catarinense de fins 

do século XIX, o IHGSC foi uma instituição surgida no contexto do fim da Revolução 

Federalista, de reestruturação política e do desejo de modernização da capital do estado, no 

sentido de efetivamente transformá-la da provinciana Desterro para a moderna Florianópolis. 

Segundo Élio Serpa, suas aspirações e seus objetivos eram muito próximos aos do 

IHGB, centrados no esforço de “coligir, organizar, redigir e publicar todos os dados existentes 

e necessários para a elaboração da história e geografia do estado”.145 Seus membros 

almejavam fornecer subsídios para fundar e cristalizar a “individualidade social” da gente 

catarinense, e a melhor forma de alcançar tal objetivo seria com o conhecimento do passado, 

já que a história seria “mãe e mestra” para edificar o presente e construir o futuro. 

Seu principal órgão de divulgação era a revista do Instituto, editada a partir de 1902. 

Embora num período que cobre o cinqüentenário (1920 a 1943) a revista tenha passado por 

uma de suas interrupções de publicação, nos seus primeiros anos ela mostra que os membros 

do Instituto estiveram integralmente comprometidos “criar todo um imaginário em torno da 

identidade catarinense”,146 exaltando figuras ilustres e efemérides relativas ao estado, 

essencialmente “construindo a identidade catarinense pelo passado de luso-brasileiros ilustres 

estabelecidos no litoral”,147 e o quanto essa atitude pregressa de exaltação das grandes figuras 

históricas de Santa Catarina ainda permaneceu na mentalidade do Instituto em 1938 é o que se 

torna necessário investigar. 

Assim, no dia 12 de maio de 1938, o jornal O Estado divulgou uma pequena nota na 

sua última página onde dava conta da realização, por parte do Instituto de uma cerimônia 

oficial onde seria comemorada a efeméride da Abolição alertando que 

                                                
145 SERPA, Élio Cantalício. A identidade catarinense nos discursos do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina. In: Revista Ciências Humanas, v. 14, nº 20, pp. 63-79. Florianópolis: Universidade Federal de Santa 
Catarina, 1996. p. 64. 
146 Idem, p. 66. 
147 Idem. 
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O Instituto Historico e Geographico de Santa Catharina commemorará, 
amanhã, com uma sessão solenne, o cincoentenario da Abolição. 
Pela manhã, ás 7,30 horas, uma commissão irá ao Cemiterio da Irmandade 
dos Passos, depositar uma palma de flores naturais no tumulo do saudoso 
coronel Germano Wendhausen, chefe abolicionista, como homenagem aos 
abolicionistas catharinenes. 
A’ noite, ás 20 horas, no salão de festas do Clube 12 de Agosto, gentilmente 
cedido, realizar-se-á a sessão commemorativa, altamente solenne, presidida 
pelo sr. desembargador Henrique da Silva Fontes, presidente do Instituto. 
[...] 148 
 

Uma descrição do cerimonial a ser seguido durante a realização da sessão revela o tom 

de rigidez cívica que marcaria o evento. O Hino Nacional seria executado tanto no início 

quanto no final da sessão, além da sinfonia O Escravo, de Carlos Gomes, pela banda musical 

da Força Pública. Discursariam na ocasião os membros Heitor Blum – orador oficial do 

Instituto – e Renato de Medeiros Barbosa, sobre “a Destêrro do tempo da escravidão até á lei 

áurea”. 

Um aspecto importante da sessão de 13 de maio organizada pelo IHGSC é a maneira 

como ela parece ser a primeira de muitas ocasiões onde seria exibida a nova ordem política 

recém-implantada pelo Estado Novo, já que nota do jornal O Estado elenca todas as 

autoridades que iriam ocupar a mesa da presidência, cabendo aos sócios do Instituto e suas 

famílias outros “lugares destacados”. A quantidade de figuras públicas que atenderam (ou 

pelo menos se comprometeram a atender) à sessão é impressionante: além do presidente do 

Instituto, Desembargador Henrique da Silva Fontes, compareceriam ainda o interventor 

federal e o prefeito municipal, o arcebispo metropolitano, o capitão dos portos, o comandante 

do 14° Batalhão de Caçadores, o comandante da Força Pública, o presidente do Tribunal de 

Apelação e o presidente da Associação Catarinense de Imprensa. A presença de praticamente 

todas as grandes autoridades da cidade é um indício da importância dada não somente à data 

do cinqüentenário, mas à especial ocasião em que a ordem política do Estado Novo poderia se 

perfilar em cerimônia solene, talvez pela primeira vez. A própria ordem com que os diversos 

representantes do poder público são enumerados é um claro indício de que se estava 

procurando cristalizar as novas hierarquias: o interventor federal, Nereu Ramos é o primeiro a 

ser mencionado, antes da autoridade religiosa e das autoridades militares, enquanto que o 

prefeito municipal aparece por último, secundado pelo presidente do tribunal de apelação. O 

presidente da Associação Catarinense de Imprensa, ironicamente, aparece por último. 

Essa exibição das novas hierarquias fica mais evidente em reportagem a respeito da 

passagem da data publicada no dia 14, no Diario da Tarde, repercutindo a realização no dia 

                                                
148 INSTITUTO Historico e Geographico. O Estado, Florianópolis. 12 de mai. 1938. p. 8. 
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anterior de uma concentração de escolares promovida pela Cruzada Nacional de Educação, 

onde “os srs. Dr. Carlos Corrêa e o jornalista Jau Guedes pronunciaram enthusiasticos 

discursos”, seguidos por um desfile de diversas escolas em direção à praça 15 de Novembro e 

ao Palácio do Governo, para prestar homenagem ao Interventor Federal. Além disso, a notícia 

ainda dá conta da execução pelo Ginásio Catarinense de uma “solenne festa civica em 

commemoração da data”, realizada no galpão desportivo da instituição, com a presença do 

Inspetor Federal Antenor Moraes. Nela, 

 
Cantando o hymno da Bandeira, os alumnos Aloisio de Almeida e 
Themistocles Muniz arrebataram seus collegas, interpretando um os 
sentimentos do pobre africano preso e o outro o seu jubilo no dia da 
libertação. O quintamnista Waldir Busch fez vibrar o auditorio com seu 
eloquente discurso expondo a resenha historica dos factos precedentes á 
abolição da escravatura. O exmo. sr. Inspector, com palavras escolhidas 
salientou o nosso dever patriotico de honrar os antepassados, evidenciando o 
feito, decidido e nobre, da Princesa D. Isabel, “a mãe branca do escravo 
negro”. 
O enthusiasmo com que por fim o hymno nacional ecoou no recinto foi 
prova que os jovens estudantes brasileiros, ahi presentes, entenderam o 
grande significativo da “Lei Aurea”.149 

 

Única menção de festejos realizados fora do âmbito do Instituto, estes dois eventos 

podem servir para identificar as comemorações na cidade de Florianópolis como 

essencialmente oficiais e institucionalizadas, verdadeiras ocasiões para o desenvolvimento das 

virtudes cívicas dos alunos e do fortalecimento de seus laços de obediência e respeito para 

com o regime político constituído havia poucos meses: na primeira, uma concentração de 

alunos das escolas da capital celebrava a data numa marcha festiva em direção ao Palácio do 

Governo com o intuito de prestar homenagem não ao escravo liberto, tampouco à libertadora 

Princesa Isabel, mas ao interventor federal, representante do presidente Vargas na cidade. Na 

segunda, o drama da libertação dos escravos era encenado na escola para o Inspetor Federal, 

que em suas palavras salientou a importância do “dever patriótico de honrar os antepassados”. 

Embora a voz das ruas pudesse ter se feito presente na forma de manifestações, bailes ou 

encontros, talvez promovidos por algum dos clubes populares mencionados anteriormente, ou 

de maneira ainda mais informal, elas não receberam apreciações pela imprensa da capital, 

cuja pouca cobertura centrou-se na reportagem das cerimônias oficiais. 

Em Florianópolis, enfim, o que restou das comemorações do cinqüentenário da 

abolição foram as conferências proferidas por Heitor Blum e Renato de Barbosa Medeiros 

                                                
149 AS COMMEMORAÇÕES de ontem. Diario da Tarde, Florianópolis. 14 de mai. 1938. p. 6. 
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naquele dia 13 de maio de 1938 no salão nobre do Clube 12 de Agosto – local escolhido para 

a celebração por ter sido fundado naquela agremiação o Clube Abolicionista de Desterro em 

1883. Publicados pelo próprio instituto nos anos imediatamente posteriores, os trabalhos 

destes dois pesquisadores do Instituto são reveladores, cada um à sua maneira, das concepções 

a respeito da história da escravidão e da abolição em Santa Catarina, no contexto daquela 

década de 1930. 

Intitulada A Campanha Abolicionista na Antiga Destêrro, o discurso de Heitor Blum 

foi publicado em volume em 1939. Escrita por um bacharel em direito e político de carreira 

que ocupou cargos de destaque no governo de Santa Catarina naquele início de século,150 e 

que praticava a disciplina histórica por puro diletantismo, a conferência de Blum surpreende 

em alguns aspectos, enquanto em outros se mostra profundamente conectado ao tipo de 

produção histórica (feita principalmente pelo IHGSC) de sua época, que numa periodização já 

bem conhecida, se poderia denominar “abordagem estadual tradicional”.151 

Com seu subtítulo de “subsídio para a história da campanha abolicionista em Santa 

Catarina”, o texto de Heitor Blum realmente oferece informações que servem de norte para 

futuras pesquisas sobre o assunto, mas não sem antes cumprir com o cerimonial tradicional de 

lamento em relação à escravidão, exaltação pelo seu fim, e agradecimento às figuras pátrias 

que a liquidaram. Assim, ele avisa desde início que 

 
Não descreveremos os suplicios, os martírios sofridos pelos escravos , pois 
raros serão os que ainda não leram o romance, ou não assistiram ao 
desenrolar do film “A Cabana do Pai Tomaz”, de mistress H. Beecher 
Stowe. Recordar essa ignomínia seria supliciar-nos, martirizar-nos. 
Não falaremos, tambem, nos horrores do trafico, magistralmente descrito no 
“Navio Negreiro”, de Castro Alves.152 

 
Heitor Blum agradece a todos os “paladinos” do abolicionismo brasileiro, de Rio 

Branco a Nabuco, de Luiz Gama à Princesa Isabel, “por terem feito desaparecer essa triste e 

desonrosa mancha que empanava o brilho do augusto símbolo da nossa nacionalidade”.153 

Afirma então, que deseja somente tratar da campanha abolicionista em Desterro, passando ao 

largo da torrente de fatos do panorama nacional, e se concentrando nas figuras destacadas do 

abolicionismo catarinense, todas pintadas como exemplos da mais alta elevação moral. 

                                                
150 GOMES, Manoel. Memória Barriga-Verde. Florianópolis: Lunardelli, 1990. pp. 91-92. 
151 WOLFF, Cristina Scheibe. Historiografia catarinense: uma introdução ao debate. In: Revista Catarinense de 
História , , n° 2, pp. 5-15. Florianópolis, 1994. p. 8. 
152 BLUM, Heitor. A campanha abolicionista na antiga Destêrro. Florianópolis: IHGSC/IOESC, 1939. p. 6. 
153 Idem, p. 7. 
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Sua análise dos acontecimentos que antecederam a libertação total de 1888 em 

Desterro é de fato uma história de abolicionistas, jamais de escravos ou libertos, ou mesmo do 

lugar social que estes ocupavam na sociedade da época. São como sombras, ou o alvo da idéia 

fixa dos abolicionistas que campeavam pelo estado, compondo um texto em certos aspectos 

bastante similar ao de Feijó Bittencourt. 

Em sua análise sobre o negro na historiografia de Santa Catarina, Patrícia de Freitas 

afirma a respeito do seu discurso, que ao deixar a escravidão de lado, Heitor Blum “retirou o 

tema do tempo, deixando a cargo da literatura e da imaginação este regime, criando um 

afastamento ilusório”.154 De fato o texto de Blum nada faz para esclarecer qualquer aspecto da 

abolição ou da escravidão na Desterro de fins do século XIX, deixando a sua interpretação 

inteiramente centrada na sucessão de eventos tramados pelos emancipacionistas da cidade. O 

que surpreende em seu texto, no entanto, é que este é pontilhado por uma significativa 

quantidade de dados relativos a manumissões e alforrias de escravos em Desterro e nas vilas 

circundantes, prova de que o historiador catarinense realmente entrou em contato com 

documentos, mesmo que fosse somente para elencá-los. É desta forma que situando o 

abolicionismo brasileiro em Santa Catarina, ele é capaz de afirmar que 

 
Em nossa Província, esse movimento nacional se processou lentamente a 
principio, e assim foi que, em onze anos, de 1872 a 1882, foram 
manumitidos apenas 518 escravos, sendo a maior proporção a de 11%, em 
1880, relação ao número de cativos, matriculados na Província, no referido 
período. 
Aos poucos, foi esse movimento tomando corpo, engrossando as fileiras do 
pequeno número de combatentes com novas adesões, até que, em 1883, no 
dia 10 de Junho, neste mesmo salão onde nos encontramos, por iniciativa do 
Secretário do Governo Procvincial, o cearense Dr. João Lopes Ferreira Filho, 
fundou-se a primeira agremiação abolicionista, que tomou o nome de 
“Sociedade Abolicionista do Desterro”[...]155 

 
Heitor Blum mostra uma predileção especial ao longo do seu discurso por clubes, 

comícios e reuniões, quando aproveita para desfilar listas de sócios, membros fundadores e 

diretorias das efêmeras sociedades abolicionistas que vicejaram na cidade naquela década de 

1880, além de citar freqüentemente proprietários que realizavam alforrias públicas, sempre 

mencionando o número de cativos que eram libertados. Perto de seu final, a leitura do texto 

torna-se imensamente tediosa, pois não passa da simples enumeração de quoruns de reuniões 

e bazares beneficentes pela alforria, listas intermináveis de nomes de pessoas cuja 

                                                
154 FREITAS, Patrícia de. Margem da palavra, silêncio do número: o negro na historiografia de Santa 
Catarina. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em História, 2005. p. 68. 
155 BLUM, 1939, pp. 11-12. 
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participação efetiva no movimento abolicionista de Desterro é bastante questionável. Mesmo 

assim, entre páginas inteiras de nomes, o autor continua a desfilar dados e números de suas 

pesquisas, confiando pesadamente no Jornal do Comércio, cujas tabelas informando a 

quantidade de matrículas e manumissões relativas à cada ano são reproduzidas na íntegra. 

Para Heitor Blum, o ponto alto da campanha abolicionista em Desterro foi a fundação 

em 1887 da “Sociedade Carnavalesca Diabo à Quatro”, capitaneada pelo Coronel Germano 

Wendhausen, personagem desterrense que Blum havia perfilado longamente no dia 13 de 

maio nas páginas do jornal O Estado, destacando sua ascendência européia, seu casamento, 

suas relações pessoais, empreendimentos comerciais e sucessos e infortúnios políticos 

(alinhou-se ao Partido Federalista após a proclamação da República, tomou parte das lutas de 

1893-1894 e chegou a ser preso pelo governo do Marechal Floriano após o fim da revolta). 

Além disso, mencionou também naquela ocasião uma lista de “abnegados patrícios” que 

lutaram ao lado do Coronel pela campanha abolicionista, entre os quais se destacam Horácio 

Nunes Pires e Gustavo Richard.156 

Através de um bando precatório organizado por Wendhausen, que percorreu a cidade 

em diversas ocasiões naquele ano de 1887 buscando doações para a compra de alforrias, a S. 

C. Diabo à Quatro alcançou a 2 de fevereiro de 1888 que lhes fossem entregues pela Câmara 

Municipal 42 cartas de liberdade. A partir daí, precipitam-se os eventos, e pouco mais de um 

mês depois, a 25 de março, os últimos escravos de Desterro recebem suas alforrias. Heitor 

Blum finaliza seu texto com uma enlevada exaltação àquelas que considera as três grandes 

figuras da emancipação na capital da província: Germano Wendhausen, Manoel Bittencourt e 

José Henriques Paiva, indivíduos da mais exemplar abnegação, “dispostos a todos os 

sacrifícios, não medindo fadigas nem desconfortos, abandonando o convívio das famílias e os 

interesses de suas profissões” para alcançar seus objetivos.157 

O discurso de Heitor Blum percorre, enfim, um caminho familiar de exaltação das 

figuras brancas, altruístas e ilustradas que encetaram esforços sem medida para acabar com o 

sofrimento dos escravos. Sua diferença fundamental é no deslocamento de espaço, deixando 

de lado os grandes acontecimentos do âmbito nacional para relatar (e acima de tudo valorizar) 

a história de Santa Catarina e das suas figuras políticas, de acordo com proposta defendida 

pelo IHGSC desde a sua fundação, além de se mostrar um pesquisador dedicado, conforme 

atestam os dados nos quais se ampara. 

 

                                                
156 A DATA da Abolição. O Estado, Florianópolis, 13 de mai. 1938, p. 8 
157 BLUM, 1939, p. 38-39. 
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Inteiramente diverso é o discurso do jurista e político florianopolitano Renato Barbosa, 

publicado em 1940 num volume muito mais farto do que o de Heitor Blum. Intitulado 

Apontamentos para a história da abolição, o discurso é ligeiramente maior em sua forma 

impressa do que o de Blum porque ao contrário deste, Barbosa não se furta de esmiuçar todos 

os principais aspectos concernentes ao processo abolicionista brasileiro, incluindo mesmo os 

“suplícios e martírios” que Heitor Blum havia se recusado a tratar. A maneira com que o faz é 

através de uma linguagem de grande eloqüência, da qual chegam a respingar (pela primeira 

vez em todos os textos analisados e de maneira surpreendente) críticas à classe de 

latifundiários, que empedernidos, objetavam à libertação da sua força de trabalho: 

 
O esclavagismo, permitido, pelo prêço ínfimo do salário, em espécie, que se 
cifrava ao custo misérrimo da subalimentação, e nada mais, se fez o segredo 
que mantinha de pé a chamada aristocracia rural, montando guarda, vigilante 
e devoradora, à instituição anti-econômica do latifúndio, e perpetuada à sua 
sombra, despida da visão real do mundo, e sem descerrar olhos ávidos dos 
resultados da ganância, círculo acanhado onde morriam as empolgantes 
perspectivas da época...158 
 

No entanto, essa inesperada crítica é na verdade um preâmbulo para incisivas 

reprovações de cunho moral àqueles que Barbosa via como produtos da ganância daquela 

aristocracia: as sinhazinhas “supersticiosas”, “indolentes” e “mal-instruídas”, que pela vida 

“amena e fácil, se perdiam pelos ambientes solarengos das fazendas e dos engenhos”, e 

principalmente (na verdade de maneira bastante gráfica) aos sinhozinhos, que sendo “filhos de 

pais enriquecidos pelo suor escravo”, 

 
[...] chapinhavam, pelos eitos e senzalas, no imenso lodaçal das bastardias, 
desvirginando donzelas negras, sem lei e sem Deus, como se triturassem, 
entre dedos longos de sangue azul, indefesas flores de ébano; ou, nas 
capitais, igualmente inúteis, se entregavam ao desbragamento e à orgias de 
poderosos herdeiros de papás escravocratas.159 

 
Se a fez, a leitura de Casa grande & senzala absolutamente não convenceu Renato 

Barbosa. O que se observa neste preâmbulo é como o autor salta de um parágrafo de críticas 

agudas aos defensores da escravidão, utilizando-se até de uma terminologia quase “marxista” 

para outro em que reprova a dissolução moral da família escravocrata. Isso se explica pelo 

teor da sua explanação sobre os anos do cativeiro, na qual procura constantemente compor 

imagens vívidas, que impressionem seus ouvintes ou leitores. É o caso, por exemplo, de sua 

descrição da travessia do Atlântico quando o escravo, 

                                                
158 BARBOSA, Renato de Medeiros. Geração abolicionista. Florianópolis: IHGSC/IOESC, 1940. p. 7. 
159 Idem, pp. 7-8. 
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Preso, tolhido para qualquer movimento, sob a pressão de cordas ou de 
algemas, deixam-no uns dias sem comer, para que se lhe quebrem, com a 
fraqueza física, os últimos resquícios de rebeldia e altivez. Embarcam-no, 
depois, num exíguo porão, sem ar, sem luz. Um sacerdote católico, nessa 
hora do embarque, vem aspergir água benta por sôbre a carga humana. Faz-
se mister que ela chegue, com ajuda de Deus, inteirinha ao seu destino.160 

 
Já sua resenha dos acontecimentos históricos relativos à escravidão no Brasil do século 

XIX segue o mesmo e batido percurso de uma história destinada a acontecer, de uma 

evolução de acontecimentos conduzida sob a influência dos “traços morais” do povo 

brasileiro, que desde sempre viu na escravidão uma incompatibilidade com suas elevadas 

aspirações civilizatórias. Mais do que isso, a memória abolicionista que ele evoca deixa 

pouquíssimo espaço para qualquer clamor popular que não seja conduzido por alguma grande 

figura política como Luiz Gama, José do Patrocínio ou Joaquim Nabuco. De certa forma, sua 

interpretação da história do abolicionismo brasileiro compõe-se da materialização de todos os 

receios anteriormente expressos por Rui Barbosa a respeito da tradição dos acontecimentos se 

“corromperem logo no nascedouro”. Há pouquíssimo espaço para o povo, para a rua, na fala 

de Renato Barbosa. 

A parte final de seu discurso - quando entra propriamente nos aspectos de Desterro à 

época da abolição - é bastante breve e extremamente peculiar. Sua fala replica a enumeração 

feita por Heitor Blum das sociedades beneméritas que batalharam pela alforria dos escravos 

desterrenses, das listas de cidadãos presentes nas reuniões festivas e bazares promovidos pela 

causa abolicionista e da exaltação das figuras eminentes da política da cidade que se bateram 

pelo emancipacionismo. 

No entanto, sua descrição da Desterro de fins do século XIX é saturada de carinho e 

saudosismo, como se estivesse falando de um tempo de simplicidade e pureza, que mesmo 

perpassado pela instituição escravista ainda era digno de admiração: 

 
Destêrro da abolição... 
Êste salão, o tradicional Clube Doze de Agôsto, regorgitava de gente. 
Caleças estacionavam à frente do velho prédio. 
No borborinho amável dêstes salões, a tafularia e a garridice de nossas 
moças emprestavam ao ambiente a nota encantadora da alta elegância da 
província. 
E, acompanhadas dos papás, vigilantes e energéticos, ou dos manos, graves e 
sisudos, davam entrada nas salas, que os bicos de Auler iluminavam, as 
ligeiras figurinhas de seda, - breves bonequinhas da época da abolição...161 
 

                                                
160 BARBOSA, 1940, p. 11. 
161 BARBOSA, 1940, p. 43. 
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Esta e outras passagens perpassam a maior parte da breve explanação de Barbosa 

sobre a Desterro abolicionista. Mais do que uma explanação histórica, a parte final de 

discurso é uma espécie de “memória sentimental” da época da abolição, época que o 

pesquisador do Instituto não viveu, mas que via com enorme admiração, talvez em contraste 

com a flagrante modernização que nos últimos anos a cidade de Florianópolis vinha sofrendo, 

liquidando com os resquícios de um tempo mais tranqüilo e idílico, que povoava a 

imaginação do orador naquele ano de 1938. 

 

Tomados em conjunto, as notícias e resenhas históricas publicadas pelos jornais de 

Santa Catarina, e as conferências realizadas pelos pesquisadores dos Institutos Históricos e 

Geográficos Brasileiro e Catarinense apresentam uma série de características que merecem ser 

enumeradas para delimitar com clareza a forma com que a história e a memória do 13 de maio 

de 1888 foram tratadas cinqüenta anos depois. 

Em primeiro lugar, em todos os textos fica clara a idéia de que a extinção do trabalho 

escravo no Brasil foi fruto de um esforço contínuo, obrado desde o início da história 

independente do país, perpassando que seus objetivos não foram tanto a transformação social, 

mas ultrapassagem de uma lamentável etapa da formação nacional, fruto das circunstâncias de 

ser o Brasil uma terra mundo grande, com muitas riquezas, demandando muitos braços para 

arrancá-las do solo, cabendo aos africanos escravizados aquele fardo. Uma vez não sendo 

mais necessário carregá-lo, empenharam-se as forças políticas em extinguir a ignomínia 

daquela instituição, dotadas que eram do esclarecimento necessário para resolver uma questão 

tão grave. 

Em segundo lugar, as duas grandes forças que se antagonizaram durante toda a 

segunda metade do século XIX, mas principalmente a partir de 1871, representadas pelo 

parlamento composto por representantes de latifundiários francamente contrários à libertação 

dos cativos (e na melhor das hipóteses timidamente reformista) de um lado, e a população 

civil de todas as classes sociais que se empenharam pela causa abolicionista de outro são 

substituídas por construções muito mais simplistas: o embate que culminou com a vitória na 

forma da assinatura da lei de 1888 foi travado por um panteão de figuras iluminadas como 

Rio Branco, Nabuco, Rui Barbosa e a princesa Isabel contra uma espécie de gênio deletério, 

aviltante e nocivo ao corpo da nação – a escravidão. 

Fica evidente em todos os textos e discursos que a memória da abolição evocada 

naquele ano de 1938 carregava profunda influência dos últimos cinqüenta anos de história 

republicana, que conseguiu sob diversos aspectos “esvaziar” o sentido daquela luta. A história 
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do abolicionismo conforme verificado nas fontes não ultrapassa a soleira dos gabinetes e do 

parlamento, não comporta o peso da participação popular e não vê qualquer tipo de 

antagonismo ao projeto de libertação que não fosse a própria resistência incorpórea da 

instituição escravista em si. Se em 1918 Osório Duque-Estrada afirmava categoricamente que 

“o que caracteriza a campanha abolicionista no Brasil é exatamente o fato de ter sido ela 

transposta vitoriosamente das ruas para o parlamento, como uma imposição e uma conquista 

da imprensa e da tribuna popular”,162 o que se verificou naquele ano de 1938 foi exatamente o 

contrário: a representação da abolição como uma conquista do parlamento dada “de presente” 

às ruas. 

Por último, um aspecto importante comum a todos os textos analisados anteriormente 

é a forma com que se esquivam de sequer tentar percorrer o trajeto dos descendentes daquela 

população que havia recebido sua liberdade em 1888. No pesado clima político dos primeiros 

meses do Estado Novo, talvez fosse esperar demais que os intelectuais e pesquisadores da 

época realizassem uma crítica mais incisiva sobre a desigualdade social que era um resultado 

indiscutível do processo de marginalização social ao qual foram sujeitas as populações de 

origem africana nos últimos cinqüenta anos da história do Brasil. Mas seu silêncio quase 

absoluto nesse sentido é um indício inconteste de que apesar da crescente importância dada 

aos aspectos culturais da herança africana e a mudança do pensamento racial passando a 

valorizar a mestiçagem, essas idéias ainda transitavam somente nas discussões teóricas de 

feições culturalistas, antropológicas e folclóricas de pensadores como Gilberto Freyre. 

Diz-se silêncio quase absoluto porque um único artigo de opinião, de autoria de Nereu 

Correia de Sousa, publicado no jornal A Gazeta de Florianópolis no próprio dia 13 de maio de 

1938, tocou no espinhoso assunto dos resultados da abolição da escravidão na sociedade 

brasileira de fins do século XIX, bem como sua relação com a realidade atual. 

À época um jovem escritor e jornalista, Nereu Correia iria mais tarde se tornar 

presidente e um dos membros mais ilustres do IHGSC, publicando volumes de ensaios sobre 

temas os mais variados, indo desde filosofia política, linguagem e estilística, até crítica 

literária, debruçando-se sobre obras de Cruz e Sousa, Cassiano Ricardo e Euclides da Cunha. 

Seu artigo é um dos mais longos verificados nos jornais de Santa Catarina porque ao 

contrário da tradição das outras resenhas históricas consultadas, o autor procura deixar bem 

claro seu domínio inconcusso do assunto, realizando uma síntese histórica não somente das 

grandes efemérides nacionais que concorreram para o fim da escravidão, mas também 

                                                
162 DUQUE-ESTRADA, 1918, p. 49. 
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mundiais, chegando a ser bastante incongruente pela maneira com que procura ligar processos 

históricos inteiramente distintos que teriam contribuído para a erradicação da escravidão ao 

longo das idades moderna e contemporânea, indo desde a Revolução Francesa, passando pelo 

Congresso de Viena, a tomada de Constantinopla pelos turcos (exatamente nessa ordem um 

tanto sem nexo) e a libertação dos escravos na Inglaterra, na Suécia e na França. 

Mas isso é apenas um preâmbulo para suas conclusões sobre os resultados da abolição 

no Brasil, pois depois dos louvores de praxe aos políticos abolicionistas ilustres, ele conclui: 

 
E’ sabido, que de quantos atentaram para os resultados dessa eversão social 
no Brasil, os prejuisos que acarretou ao país, econômico e socialmente, a 
abolição da escravatura. A sociedade brasileira do século passado não se 
achava suficientemente preparada para receber cêrca de dois milhões de 
escravos, constituidos de gente inativa e inculta. E, por isso, os efeitos dessa 
dispersão foram, não se póde negar, desastrósos. Sem uma preparação 
antecipada para enfrentar, sosinho, os destinos que lhe outorgava a lei da 
Princesa Imperial, o negro, entregue a si mesmo, abandonou o eito e as 
senzalas e dispersou-se, em massa, pelas cidades litoraneas, acoitando-se nos 
morros e nos subúrbios, especialmente no Rio de Janeiro, onde vive, até 
hoje, na maior promiscuidade e parasitarismo.163 
 

Após o caminho percorrido até aqui, torna-se quase desnecessário esmiuçar os 

argumentos de Nereu Correia de Sousa sobre a abolição e seus resultados, pois ele emula em 

seqüência as razões contrárias à libertação alegadas pelos parlamentares do império 

comprometidos com o escravismo, passando pelas desilusões republicanas com a gente 

“inativa e inculta” que passou a representar a sociedade brasileira, concluindo com uma 

intensa frustração perante o panorama da sociedade atual, imbuído de um profundo 

preconceito de classe. 

Atesta-se, enfim, que embora a trajetória dos últimos cinqüenta anos desde o 13 de 

maio de 1888 tenha visto muitas mudanças de pensamento, reformulações de teorias raciais, 

mudanças de regime político e transformações econômicas e sociais no Brasil, algumas idéias 

ainda permaneceram profundamente enraizadas no imaginário da intelligentsia nacional. 

 

 

                                                
163 SOUSA, Nereu Correia de. A abolição da escravatura através da idade contemporanea. A Gazeta, 
Florianópolis. 13 de mai. 1938. p.6 
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Figura 5: Frontispício da publicação do discurso de Heitor Blum, 1939. 
 

 

Figura 6: Frontispício da publicação do discurso de Renato Barbosa, 1940. 
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Figura 7: Volume da Revista do IHGB relativa ao ano de 1938. 
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5. Considerações finais 

 

Seria imprudente estender para o restante do Brasil as conclusões a respeito da 

maneira como as comemorações do cinqüentenário da abolição foram verificadas na imprensa 

catarinense e nos Institutos Históricos e Geográficos. Sendo Santa Catarina um estado com 

muitas particularidades, e os Institutos organizações comprometidas com a produção de um 

tipo específico de produção histórica, que raramente dialogavam com a realidade que as 

circundavam, o trabalho de leitura e interpretação das fontes consultadas serve mais como um 

exame de uma perspectiva singular a respeito daqueles acontecimentos do que um indício que 

aponte para uma possível generalização da forma com que aquela data foi tratada em todo o 

país. 

Parece evidente que em outras partes do Brasil (e mesmo de Santa Catarina), 

comemorações das mais diversas devem ter sido realizadas, muitas delas inteiramente 

diferentes das passeatas cívicas, sessões solenes e discursos nos moldes que foram verificados 

nos capítulos anteriores. Nesse caso, remete-se à Wlamyra de Albuquerque, que aponta para o 

sincretismo das comemorações da independência na Salvador da primeira república, quando o 

povo tomava as ruas e imprimia seus próprios significados para os símbolos nacionais, 

causando a profunda exasperação das classes eruditas baianas. Não é de se duvidar que ações 

do mesmo tipo tenham ocorrido no Rio, em São Paulo, ou qualquer outra cidade do Brasil 

com expressiva população de origem africana. 

A generalização que pode ser feita é apenas aquela que abarca as publicações e textos 

consultados, onde parece evidente que, conforme alertavam Rui Barbosa e Osório Duque-

Estrada, a batalha travada durante os primeiros anos do regime republicano pela memória do 

movimento abolicionista foi perdida pelos herdeiros daquele movimento, a causa popular que 

agitou a nação, cercou os políticos e fez com estes capitulassem com assinatura da lei de 

1888. 

Nos discursos e resenhas históricas veiculados naquele mês de maio de 1938, 

desapareceu o povo das ruas, o abolicionismo radical, as fugas e retiradas de escravos e a 

convulsão social que amedrontaram os políticos conservadores do Império, verificando-se a 

institucionalização de uma história de figuras egrégias, conduzindo sozinhas das tribunas e 

colunas de jornais um processo lento e seguro, essencialmente político, no sentido de liquidar 

com a escravidão do Brasil. 

Mais do que uma história que atropelava alguns fatos enquanto se furtava de 

mencionar outros, a visão do abolicionismo cinqüenta anos depois de ele ter ocorrido parecia 
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fundamentalmente incapaz de dialogar com o presente, mesmo sendo um presente que 

propiciava reflexões a respeito da participação popular na política nacional, como era o 

contexto da década de 1930. Apesar dos grandes esforços de redefinição da nacionalidade e 

dos projetos políticos que permearam o panorama nacional nos anos seguintes à Revolução de 

30, a ocasião do cinqüentenário da abolição não foi capaz de chamar a atenção para muitas 

das principais questões que pendiam a respeito de raça e cidadania, cinqüenta anos depois de 

1888. 

O motivo para esse esquecimento é difícil de ser explicado, pois o pós-abolição é um 

terreno arenoso para o historiador que pretenda traçar os caminhos percorridos pela população 

de origem africana e mestiça no Brasil depois do fim da escravidão, pois num espaço de 

pouquíssimo tempo, essas populações absolutamente deixam de ser o foco das preocupações 

republicanas, já que para o novo regime, a escravidão e a abolição deveriam ser relegadas ao 

esquecimento. E se o tempo não passava rápido o suficiente para deixar bem clara distância, 

caberia à história e ao imaginário realizar essa tarefa. 

Tal é a interpretação de Lilia Schwarcz, que ao analisar as ambigüidades do processo 

abolicionista brasileiro é capaz de ao menos dar uma direção aos porquês desse esquecimento. 

Para a autora, na história da escravidão brasileira, o fato de que durante tanto tempo a 

liberdade ter sido negociada no foro íntimo das relações entre senhores e escravos, resultou 

numa arraigada percepção de que todo ato de receber uma “dádiva” acarretaria numa 

retribuição, o que na instituição escravista equivalia a um não-questionamento das hierarquias 

que regiam a sociedade da época. Embora o movimento abolicionista tenha sido de fato uma 

conquista das camadas populares e médias sobre uma classe política conservadora, a memória 

da abolição acabou introjetando essa relação de dádiva, recebimento e agradecimento, 

resultando numa imagem do fim do trabalho escravo como um “grande favor” prestado pelas 

classes ilustradas às vítimas da escravidão. Assim, 

 
De tão rotinizada, a libertação como que não existiu. De tão tranqüila, não 
deveria nem ao menos ser sentida. De tão naturalizada, parecia um desígnio 
dos céus. De tão inserida, passou rapidamente para a ordem do passado mais 
passado. E afinal, que espaço sobra para a população que foi efetivamente 
libertada? Apenas uma grande e quase inominável falta.164 
 

Nas comemorações do cinqüentenário da abolição, os “males da dádiva” cobraram um 

preço alto da memória daquelas populações que em 1888 haviam conquistado a sua liberdade. 

 
                                                
164 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Dos males da dádiva: sobre as ambigüidades no processo da Abolição brasileira. 
In: CUNHA; GOMES (Org.), 2007. p. 51. 
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