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Vivemos numa idade essencialmente trágica; por isso nos 

recusamos a vivê-la como tal. O grande desastre 

aconteceu; achamo-nos entre ruína, forçados a 

reconstruir novos habitats, a criar de novo pequeninas 

esperanças. Trabalho bastante duro. Já não há caminhos 

fáceis à nossa frente; temos de contornar obstáculos, 

pular por cima deles – e isso porque temos de viver, seja 

lá qual for a extensão do desastre havido.  

(D. H. Lawrence – O amante de Lady Chatterley) 



 

 

 

 

Resumo 

 

Esta dissertação tem como objetivo estudar as críticas à escravidão, ao tráfico 

intercontinental e à mão de obra escrava africana escritas pelo Romântico 

Francisco de Salles Torres Homem entre os anos de 1836 e 1844. Nossa proposta 

é delimitar as análises em dois artigos fundamentais: Considerações Econômicas 

sobre a Escravatura (1836) e Colonização (1844), publicadas na Revista Niterói e 

na Minerva Brasiliense, respectivamente. Em ambos os artigos, o autor vai de 

encontro aos projetos predominante da época que eram partidários à escravidão e 

à continuidade do tráfico intercontinental. Para Torres Homem, a manutenção das 

atividades escravistas representavam diversos prejuízos de ordem moral e material 

para a “nação” em vias de construção. Partindo desta perspectiva, verificamos 

que, no campo dos estudos históricos, algumas pesquisas exploraram o tema sobre 

a forma pela qual as ideias liberais legitimaram os interesses escravistas e pouco 

valor conferiram à possibilidade de averiguar que seu repertório também foi 

apropriado para condenar a escravidão. Assim, consideramos que este caminho 

interpretativo corroborou para um certo esquecimento de projetos e propostas para 

o fim da escravidão e/ou do tráfico negreiro nos anos 1830, em particular aqueles 

que se valeram dos pressupostos teóricos do liberalismo para condenar a 

instituição e/ou o infame comércio. Por fim, a partir do estudo do caso do 

Romântico Salles Torres Homem pretendemos avançar no debate e destacar que, a 

despeito da preponderância dos projetos favoráveis à escravidão e ao tráfico 

negreiro, houve vozes dissonantes.  

Palavras-chave: Escravidão, Romantismo, Liberalismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract  

This research aims to study the criticism of slavery, trans-Atlantic slave trade and 

African slave labor written by the Romantic Francisco de Salles Torres Homem 

between the years of 1836 and 1844. Our proposal is to delimit the analysis into 

two articles: Considerações Econômicas sobre a Escravatura (1836) and 

Colonização (1844), published in Revista Niterói and Minerva Brasiliense, 

respectively. In both texts, the author wrote against the predominant project of the 

time that was in favor of slavery and the trans-Atlantic slave trade. For Torres 

Homem, the continuance of slavery activities represented several moral and 

material damages to Brazilian nation. From this perspective, some researches 

explored how liberal ideas legitimized slave interests and they disregarded the fact 

that its repertoire was also appropriate to condemn slavery. Therefore, we 

consider that this kind of interpretation corroborated to conceal other projects and 

proposals for the end of slavery and/or the slave trade in the 1830s, in particular 

those ones that used liberal ideias to condemn the institution. Finally, from the 

study of the case of the Romantic Salles Torres Homem we intend to contribute to 

the debate about liberal ideias in Brazil during the 19th century. We agree that, 

despite the preponderance of projects that were conducive to slavery and slave 

trade, there were dissonant ideias. 

Keywords: Slavery, Romanticism, Liberalism 
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Introdução 

 
 O objetivo desta dissertação é estudar as críticas do romântico Francisco 

de Salles Torres Homem à escravidão entre os anos de 1836 e 1844 expostas em 

dois artigos: Considerações Econômicas sobre a Escravatura1 e Colonização2, 

respectivamente. Ambos os artigos foram publicados em renomadas revistas 

românticas: o primeiro, na Revista Niterói; o segundo, na Minerva Brasiliense.  

 Nos artigos, o personagem apresenta seus incômodos diante a força dos 

posicionamentos partidários à escravidão e ao tráfico negreiro. Para ele, tanto 

estes como a mão de obra escrava africana representam diversos prejuízos para a 

civilização da “nação”3 brasileira tanto no que tange ao desenvolvimento material 

quanto moral.  

Assim como os demais homens da primeira geração romântica – como, por 

exemplo, Domingos José Gonçalves de Magalhães e Manuel Araújo Porto Alegre 

– Salles Torres Homem foi defensor da necessidade de se empreender uma 

reforma intelectual e moral na sociedade brasileira Oitocentista. Para eles, a 

sociedade imperial era composta por homens e mulheres cujos egoísmos, paixões 

e orgulhos inviabilizavam a liberação de um futuro alternativo para o Império do 

Brasil. Em geral, o futuro que ele projetara para o Império era livre dos grilhões 

da escravidão, que respeitasse os princípios da economia política de ordem liberal 

e conservasse a “boa” moral familiar. Assim, o romântico defende que a referida 

instituição proporcionava maiores perdas para a economia nacional, para a “boa 

sociedade”4 e para os senhores e menos para os escravos. Em virtude disso, o 

autor sustenta que a escravidão e o tráfico atlântico de africanos deveriam ser 

                                                             
1 TORRES HOMEM, Francisco de Salles. Considerações Econômicas sobre a Escravatura. 

Niterói, Revista Brasiliense. Sciencias, Lettras, e Artes, Paris, 1836 Tomo primeiro, n°1, p. 35-82. 
2 TORRES HOMEM, Francisco de Salles. Colonização, Minerva Brasiliense, Jornal de Sciencias, 

Lettras e Artes. Rio de Janeiro, 1 jun. 1844, n° 15, v. II, p. 448-449. 
3 Ao longo da dissertação recorreremos ao uso das aspas para nos referirmos ao conceito de nação 

pelo fato de notar que a nação não se constituía como tal. O que existia era uma variedade 

considerável de projetos e temas que faziam referência à constituição de uma comunidade 

nacional. Melhor dizendo, pode-se dizer que a escravidão e o tráfico negreiro, por exemplo, 

consistiam em temáticas concretas e fundamentais que levaram aqueles homens a refletir sobre 

quais as condições basilares da existência dessa “nação”. 
4 Convém destacar que os Românticos, ao se dirigir à sociedade brasileira, se referiam a um grupo 
em particular, a saber, a “boa sociedade”. Por “boa sociedade” designamos os homens brancos, 

livres e proprietários de terras e escravos. (MATTOS, 1987) 
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suprimidos de forma imediata e colonos europeus atraídos para trabalharem nas 

terras nacionais. 

As ideias de Salles Torres Homem foram redigidas e publicadas em um 

contexto assinalado pelo vigor das propostas pró-escravidão e defensoras da 

continuidade do tráfico intercontinental, a despeito da sua proibição em 7 de 

novembro de 1831. Considerações... foi publicado no contexto das articulações 

políticas de parte da facção dos liberais moderados que resultaram no Regresso 

Conservador, cuja uma das propostas essenciais foi a retomada do tráfico atlântico 

e fortalecimento da escravidão, sobretudo em virtude da montagem das 

plantations de café na região do Vale do Paraíba5. Colonização veio ao público 

nos anos iniciais do Segundo Reinado, que, por conseguinte, assumiu o 

compromisso de efetivar as propostas do Regresso.  

Referida conjuntura foi muito fértil em termos de ideias e discursos sobre a 

controversa instituição da escravidão e o tráfico intercontinental. Isto porque, 

segundo Ilmar Mattos, em O Tempo Saquarema6, o projeto de constituição do 

Estado Imperial, resguardando suas devidas tensões - como as revoltas escravas, 

os massacre às tribos indígenas e os conflitos em torno da apropriação das terras 

entre os latifundiários -, ocorreu de forma inseparável da formação de uma classe 

senhorial vinculada aos interesses da economia agromercantil escravista, 

articulação esta que ficaria mais visível no Segundo Reinado sob a direção 

Saquarema. 

Em vista disso, há uma historiografia empenhada em estudar o modo pelo 

qual os grupos dirigentes estruturaram uma agenda política nacional aliada aos 

interesses dos senhores de escravos sustentada por meio de um certo uso do 

repertório liberal7. Os princípios liberais, como o de propriedade privada, foram 

úteis para legitimar a escravidão no Brasil, posto que o cativo era entendido como 

um bem pertencente ao senhor8. Portanto, essa perspectiva histórica defende que 

                                                             
5 Sobre a conivência do Estado Imperial com o tráfico negreiro nos anos iniciais da montagem das 

plantations cafeeiras no Vale do Paraíba, ver MARQUESE; TOMICH, In: GRINBERG; SALLES, 

2009; PARRON, 2009. 
6 MATTOS, 1987. 
7 Referimo-nos a BOSI, 1992; MARQUESE, 2003; SALLES, 1996. 
8 O direito à propriedade privada, um aspecto derivado do direito romano, consistia num dos 
aspectos invioláveis da Carta de 1824. Para Luiz Felipe de Alencastro (1997), no processo de 

institucionalização do novo Império a posse do escravo precisou ser endossada por justificativas 
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os pressupostos do liberalismo atuaram no sentido de reconfigurar e fortalecer a 

escravidão no século XIX, uma herança muito cara ao passado colonial9. 

Uma crítica possível é a de que esses estudos atenuaram as distensões 

internas entre os homens que discutiam temas referentes à construção do Império. 

Assim, defenderam que, com a ascensão do grupo conservador, os projetos 

dissonantes tenderam a enfraquecer e/ou desaparecer. A narrativa dessas 

pesquisas inclinou-se para uma perspectiva em que, com a vitória dos projetos 

conservadores adeptos da escravidão e do tráfico negreiro, as vozes discordantes 

silenciaram-se, sendo, desse modo, relegadas ao esquecimento na História 

Neste tempo, enquanto as forças regressistas/conservadoras se expandiam 

e se consolidavam, Torres Homem apresentava suas ideias, que se distanciavam 

das predileções escravistas. Tanto em Considerações... como em Colonização... 

seu objetivo era apresentar caminhos possíveis para a construção de uma “nação” 

no que tange às suas orientações morais e intelectuais. 

                                                                                                                                                                       
jurídicas. Desta maneira, o cativo passou a ser entendido como um tipo de propriedade particular 

do senhor que deveria ser respeitada e resguardada por lei e, portanto, pelo Estado Imperial.  
9 Não pretendemos reduzir a concepção de herança a uma espécie de fardo colonial. Concordamos 

com Silvia Lara (2005) que existe uma tendência na historiografia brasileira, desde Varnhagen, em 

apresentar a época colonial como um bloco temporal homogêneo, cuja história precisaria ser 

superada, posto que nela encontra-se a origem de quase todos os males do Brasil. Ademais, essa 
linhagem historiográfica veio conformando e cristalizando uma certa leitura da experiência 

colonial que a associava diretamente à escravidão, entendida como a instituição que aprisionava a 

história do Brasil em um mundo arcaico e a impedia de se projetar no mundo moderno e 

capitalista. Ao privilegiar o termo herança escravista não é nossa intenção reduzir o debate e 

desprezar os avanços significativos dos estudos históricos a partir de 1980 sobre a escravidão. 

Pesquisas como a de João José Reis e Eduardo Silva (1989), nos mostraram que, a despeito da 

rigidez das malhas do sistema escravista, homens e mulheres escravos construíam margens para as 

negociações/negações com os senhores. Desse modo, o escravo passou a ser visto não como um 

sujeito submisso e uma mera engrenagem do sistema escravista, mas como sujeito ativo não 

reificado capaz de se rebelar contra seus senhores, de questionar sua condição de cativo e 

inclusive, de construir suas próprias famílias. Entretanto, a opção pelo termo herança escravista 
tem como objetivo entender a forma pela qual a experiência da escravidão forjou valores muito 

caros não apenas ao século XIX, mas também ao mundo contemporâneo. Tendo em foco o caso 

brasileiro, a investigação desses valores, costumes e hábitos (frutos de uma condição de séculos de 

escravidão) se torna mais do que necessária. 

Ademais, é conveniente destacar que ao eleger o conceito de herança estamos dialogando 

diretamente com as ideias de Ilmar Mattos em dois textos em particular: Do Império do Brasil ao 

Império do Brasil (2004) e, especialmente, em Construtores e Herdeiros: a trama dos interesses 

na construção da unidade política (2005). Em ambos os textos, o historiador desenvolveu a forma 

pela qual o projeto político de construção do Estado imperial do Oitocentos contou não apenas 

com a incorporação de novos elementos provenientes da modernidade política, mas dialogou com 

determinados fatores que antecederam o processo da independência como, por exemplo, a lógica 

imperial, o nome “Império do Brasil”, a unidade territorial, a centralidade do Rio de Janeiro no 
Império e, o que mais nos interessa, a escravidão. Tais fatores foram herdados junto ao passado 

histórico da colonização portuguesa na América. 
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Ele defendia uma construção imperial distinta10. Uma construção que, 

diferentemente da que estava em curso, recusava a herança escravista. No seu 

pensamento, o cativeiro era a explicação para a existência de valores arcaicos que 

colocara o Império do Brasil a marchar em sentindo oposto à civilização, tanto no 

que diz respeito aos avanços materiais quanto morais. Mas não apenas. Podemos 

acrescentar ao rol das contribuições do Romântico a inviabilidade de se efetuar 

uma reformulação sentimental na “boa sociedade” em virtude da persistência da 

escravidão. Portanto, sua construção era ampla e abrangia uma reforma moral, 

intelectual e sentimental. 

Assim, os artigos de Salles Torres Homem evidenciam que, ao longo da 

construção do Império do Brasil entre os anos 1830 e 1840, duas alternativas se 

apresentaram no que diz respeito ao tema do liberalismo e o seu potencial para 

reorganizar a herança escravista:  

(1) Uma construção na qual os pressupostos liberais contribuíram para 

reconfigurar os sentimentos aristocráticos, os egoísmo e as hierarquias 

e exclusões da classe senhorial11. 

(2) Uma construção em que o repertório liberal foi capaz de articular 

críticas, reações de negação e/ou de recusa desse mesmo sentimento 

aristocrático derivado das práticas escravistas e presente no 

comportamento mais geral da classe senhorial. 

Mediante o exposto, nossa pesquisa se insere no segundo aspecto. O que 

mais chama atenção nos escritos do Romântico é a defesa da construção de uma 

“nação” voltada para a ruptura imediata com a sua mais forte herança, a 

escravidão. Desse modo, a despeito da preponderância das pautas favoráveis à 

escravidão, consideramos que Torres Homem era detentor de um projeto crítico e 

dissidente e se apropriou das premissas liberais para se opor à instituição em 

questão. Por esta razão, seu projeto, derrotado e sem êxito, fora relegado ao 

esquecimento.  

Em vista disso, organizamos esta dissertação em três capítulos.  

                                                             
10 O conceito de construção nos parágrafos seguintes também foi mobilizado tendo como fonte de 

inspiração os estudos de Ilmar Mattos (2005), conforme explicitamos na nota anterior.  
11 Essa interpretação está presente em Mattos, 1987. Ademais, a perspectiva de que liberalismo e 
escravidão se aliaram e se fortaleceram, e não foram duas dimensões opostas, encontram-se em 

BOSI, 1992; MARQUESE, 2003; SALLES, 1996; SCHWARZ, 2000. 
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O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar os debates em torno das 

aproximações entre liberalismo e escravidão no Brasil. Com este intuito, 

dividimos o capítulo em duas partes. A primeira seção se dedica a apresentar o 

debate clássico a respeito das (dis)funções da ideologia liberal quando pensada no 

contexto brasileiro, debate marcadamente nos anos 1970. Para isso, limitamos o 

debate à Roberto Schwarz12 e Maria Sylvia de Carvalho Franco13. A segunda 

seção se destina a expor de que forma esse debate abriu possibilidades para 

estudos posteriores que partiam do princípio da reciprocidade entre o ideário 

liberal e escravidão no momento da construção do Estado Imperial. Estudos como 

o de Alfredo Bosi14, Ricardo Salles15 e Rafael Marquese16, de modo geral, 

defenderam que o liberalismo contribuiu para reconfigurar a experiência 

escravista no Império do Brasil após a sua independência política e garantiu a sua 

continuidade ao longo de praticamente todo o século XIX. 

No segundo capítulo, nossa proposta foi refletir sobre possíveis críticas aos 

referidos estudos. Isto porque ao se esforçarem para demonstrar a forma pela qual 

a ideologia liberal sustentou a escravidão no Oitocentos, acabaram por, em certos 

momentos, encobrir a existência de outros projetos que se valiam de argumentos 

liberais para condenar a escravidão, como, por exemplo, o de Francisco de Salles 

Torres Homem. Afinal, defendemos, neste capítulo, a importância de se construir 

uma história voltada para as distensões entre projetos políticos, pois, apesar da 

preponderância de um (pró-escravista e pró-tráfico intercontinental), houve 

dissonâncias, dentre as quais o do Romântico é apenas um.  

No terceiro e último capítulo, acompanhamos as ideias do Romântico e as 

suas críticas à escravidão no Brasil. Ele se valera de argumentos econômicos de 

base liberal, socioculturais e políticos para recusar o cativeiro negro. Entretanto, 

cabe a seguinte pergunta: as suas críticas à escravidão era destinada à libertação 

dos escravos ou seria também um meio de libertar a “boa sociedade” de 

determinados males e vícios daquele sistema? 

                                                             
12 SCHWARZ, 2000. 
13 FRANCO, 1976. 
14 BOSI, 1992. 
15 SALLES, 1996. 
16 MARQUESE, 2003. 
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Por ser um capítulo em que trabalhamos de forma mais direta com as 

fontes, alguns cuidados metodológicos foram indispensáveis.  

Em primeiro lugar, procuramos estudar as fontes partindo de uma análise 

mais geral, ou melhor, os aspectos referentes ao sentido do texto. Referências 

sobre o autor, ao contexto com o qual o autor dialogava e a qual público ele se 

dirigia foram recursos importantes para uma análise que nos afastasse de uma 

dimensão estritamente textual dos artigos de Torres Homem17.  

Em segundo lugar, constatamos a presença de variados conceitos sociais e 

políticos como, por exemplo, civilização, interesse, indústria e progresso. Por 

esta razão, consideramos pertinente analisa-los sob a perspectiva da História dos 

Conceitos, de Reinhart Koselleck18. Esse método de investigação contribuiu para 

que analisássemos os conceitos em sua historicidade, a saber, refletindo sobre os 

contextos sociais e semânticos em que se inseriam19. Afinal, segundo a 

Begriffsgeschichte, a compreensão histórica em torno dos textos do passado deve 

estar comprometida com o entendimento sobre a forma pela qual uma certa 

sociedade atribuiu significados aos seus conceitos. Assim, evitamos o equívoco de 

atribuir ao texto valores e significados que dizem respeito ao tempo presente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 GONÇALVES, 2015. 
18 KOSELLECK, 1992. 
19 KOSELLECK, 2006. 
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Capítulo 1. Liberalismo e escravidão no Brasil na primeira 

metade do Oitocentos: um debate historiográfico 

 

  
O debate intelectual em torno do tema das “ideias fora de lugar” é 

imprescindível para nossa pesquisa visto que esta discussão refletiu diretamente 

nos estudos sobre a escravidão, enfim, sobre o século XIX no Brasil. O debate 

integrou pesquisadores de diversas áreas do conhecimento como, por exemplo, a 

História, a Crítica Literária e as Ciências Políticas, com nítido destaque para os 

estudiosos da Universidade de São Paulo (USP). 

Um tema fundamental a esse debate foi a possível apropriação das ideias 

liberais no Brasil, sobretudo no que tange às suas (dis)funções quando 

transportada para um terreno histórico caracterizado e orientado pelas práticas do 

favor e pela escravidão. Pensando nisso, os estudiosos engajados nesse debate se 

concentraram em refletir sobre duas questões complementares: a 

distância/aproximação entre teoria liberal e sua prática em uma sociedade 

excludente, rural e escravista; e a especificidade do liberalismo brasileiro, dado 

que suas bases se forjaram a partir de uma relação dinâmica entre o cenário local e 

a participação do Brasil na economia global.  

 O entendimento sobre o referido tópico é fundamental para nosso estudo, 

uma vez que um dos nossos esforços é justamente compreender o papel 

desempenhado pela herança escravista numa construção de cunho liberal que 

norteou o processo de edificação do Estado e da “nação” no Brasil após a 

independência política em 1822. Assim sendo, pretendemos analisar mais 

particularmente certa leitura liberal entre os anos 1836 e 1844 especialmente a 

partir do romântico Francisco de Salles Torres Homem. 

1.1 “As ideias fora do lugar” ou “as ideias estão no lugar”?  

 

Os primeiros debates sobre “as ideias fora do lugar” no Brasil foram, em 

parte, resultados da publicação do ensaio do crítico literário Roberto Schwarz, de 

mesmo título, publicado em 1973 na Estudos Cebrap. Seu trabalho foi alvo de 

polêmicas e seus efeitos ressoam até hoje em discussões em larga escala e 

englobam pesquisadores de boa parte da América Latina.  
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No geral, a América Latina teria sido historicamente reduzida a um polo 

marginal de produção de ideias tendo em vista a posição periférica que ocupa em 

relação ao centro do capitalismo, a Europa. Quase meio século após a publicação, 

o ensaio de Schwarz é constantemente retomado pelos estudiosos devido à 

amplitude de questões que seu texto proporciona a diversos campos das ciências 

humanas. 

 O trabalho As ideias fora do lugar situa-se no debate mais amplo sobre as 

teorias da dependência, discussão muito recorrente entre os intelectuais nos anos 

1960 e 1970.  Segundo o historiador argentino Elías Palti20, grande parte dessa 

discussão centrou-se em São Paulo, no Seminário de Marx, cujas referências 

encontram-se imersas nos questionamentos sobre as teses dicotômicas que 

orientavam as interpretações do desenvolvimento capitalista nas diferentes regiões 

do mundo: centro/periferia, avançado/atrasado, civilizado/arcaico, 

desenvolvimento/subdesenvolvimento. Estas teses reforçavam a noção de que as 

regiões periféricas carregavam consigo resquícios da condição colonial e, por isso, 

fortes vínculos de dependência em relação à Europa, considerado o centro do 

capitalismo. Assim sendo, tais áreas tendiam a se expandir seguindo o modelo de 

desenvolvimento dos países centrais, o que as condenava ao atraso e à 

impossibilidade de atingirem um desenvolvimento capitalista autônomo; inclusive 

no que diz respeito ao campo intelectual.  

Grosso modo, os estudiosos sustentaram que existe uma dinâmica bastante 

complexa e um intercâmbio cultural significativo entre ambos os polos do sistema 

capitalista. Diferentemente do que se acreditava, as zonas periféricas não 

consistiam em simples ecos ou reflexos distorcidos de doutrinas políticas e/ou 

econômicas originariamente proveniente das regiões centrais. Para eles, ambas as 

regiões eram partes de um mesmo sistema (capitalista) integrado e suas dinâmicas 

sociais, políticas, econômicas e culturais eram inerentes ao desenvolvimento deste 

mesmo sistema21.  

É válido complementar que, para aqueles intelectuais, aquilo que era 

classificado como desvio, anomalia, contradição ou equívoco inerente às zonas 

periféricas, passou a ser concebido como resultado dos contrastes intrínsecos ao 

                                                             
20 PALTI, 2002. 
21 Ibidem. 



 

 

19 

 

sistema capitalista e não pelas suas raízes coloniais e seus laços de dependência22. 

Neste sentido, a periferia passou a ser entendida mais como um produto dos 

contrastes próprios do capitalismo e menos como uma região anômala, condenada 

ao atraso e ao subdesenvolvimento. 

A singularidade dos esforços de Schwarz foi ter transposto esta discussão 

para o campo intelectual. O estudioso questionou uma tradição de pensamento da 

História da Literatura nacional apoiada na concepção de que a “verdadeira” 

literatura encontrava-se soterrada por referências importadas e contraditórias à 

realidade local, o que impedia que conhecêssemos a sua “essência” e 

originalidade23. Desse modo, as sugestões do crítico literário foram fundamentais 

para que os estudos posteriores pudessem analisar a literatura brasileira sem, 

necessariamente, compreendê-la a partir de um movimento constante e 

progressivo de descoberta da sua identidade em detrimento das referências 

externas e estranhas ao seu contexto particular, mas sim, como dissemos, como 

parte de um espaço maior, global, constituído a partir disso que seria o 

capitalismo.  

Em As ideias fora de lugar24, o objetivo central de Schwarz foi analisar a 

forma pela qual os escritores da literatura brasileira transmitiram em suas obras 

uma sensação de incômodo diante a disparidade entre a realidade local e as ideias 

liberais burguesas, implementadas aqui como símbolo da modernização e do 

progresso nacional desde a independência. Para ele, o projeto de modernização da 

independência, intensificado no Segundo Reinado, proporcionou aos letrados da 

época um certo mal-estar que, ao longo do tempo, levou a descrença em relação à 

impossibilidade da nossa autonomia cultural25. Grosso modo, uma “quase 

sensação, de que no Brasil as ideias estavam fora de centro, em relação ao seu uso 

europeu”26 era resultado de uma experiência social composta pela escravidão e 

pela dinâmica da economia agromercantil, de modo geral, e, sobretudo, pelas 

relações de favor que caracterizavam a dinâmica social do Império do Brasil.  

                                                             
22 Ibidem. 
23 Ibidem 
24 SCHWARZ, 2000. 
25 Ibidem, p. 25. 
26 Ibidem, p. 30. 
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Schwarz defende que o aparente desajuste entre teoria liberal burguesa e o 

nosso terreno histórico não pode ser traduzido, em termos mais práticos, como um 

equívoco ou um mal-entendido. Pelo contrário. Para o estudioso, a experiência 

brasileira transformou a aparente incompatibilidade em algo legítimo que, em 

muitas situações, alicerçava o arbítrio. Ou melhor, em variadas situações, o 

ideário liberal contribuiu para reforçar e perpetuar os interesses dos grupos 

ligados à economia da plantation e da escravidão, cuja dinâmica era orientada 

pelas relações de favor, o verdadeiro “nexo efetivo da vida ideológica” do século 

XIX, segundo Roberto Schwarz27.  

Segundo informa, imperava entre os letrados da época a percepção de que 

a dinâmica do favor era uma prática antagônica ao que era convencionado pelas 

ideias liberais. Isto porque estas, teoricamente, prezavam pela “autonomia da 

pessoa, a universalidade da lei, a cultura desinteressada, a remuneração objetiva, a 

ética do trabalho etc”28 enquanto aquela “pratica[va] a dependência da pessoa, a 

exceção à regra, a cultura interessada, remuneração e serviços pessoais”29. 

Todavia, Schwarz sugere que a combinação entre liberalismo e favor não foi 

improdutiva, isto é, “com método, atribui-se independência à dependência, 

utilidade ao capricho, universalidade às exceções, mérito ao parentesco, igualdade 

ao privilégio”30. 

Em termos mais práticos, ele destaca que o favor coordenava as relações 

sociais entre homens e mulheres no Oitocentos brasileiro, colocando os homens 

livres em um vínculo de dependência material com os senhores rurais31. A crítica 

que o liberalismo burguês, teoricamente, faria à essa interdependência, aqui, 

adquiriu tons específicos, reiterando o favor.  

Marcas do favor poderiam ser facilmente percebidas na vida institucional e 

burocrática - a despeito de louvarem “as formas e teorias do estado burguês 

moderno”32 - e também cotidiana como, por exemplo, “administração, política, 

indústria, comércio, vida urbana, Corte etc”33 e até mesmo no que diz respeito as 

                                                             
27 Ibidem, p. 15. 
28 Ibidem, p. 17. 
29 Ibidem, p. 17. 
30 Ibidem, p. 19. 
31 Ibidem, p. 16. 
32 Ibidem, p. 18 
33 Ibidem, p. 16. 
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“profissões liberais, como a medicina, ou qualificações operárias, como a 

tipografia”34. Ademais, “assim como o profissional dependia do favor para o 

exercício de sua profissão, o pequeno proprietário depende dele para a segurança 

de sua propriedade, e o funcionário para o seu posto”35. Convém lembrar que os 

homens livres, por seu turno, também tiravam proveito desta relação uma vez que 

“livres”, não eram propriedade e, logo, não eram confundidos com os escravos.  

A sensação de que havia uma desproporção entre as ideias e este relevo 

social, embora tenha sido sentida pelos personagens de época, não era uma 

desconformidade “mal agradecida”36, para utilizar os termos do estudioso. Sua 

tese, portanto, era a de que “adotadas as ideias e razões europeias, elas podiam 

servir e muitas vezes serviram de justificação, nominalmente “objetiva”, para o 

momento de arbítrio que é da natureza do favor”37. Assim, Schwarz reconhece 

que o ideário burguês somou-se a algo que, aparentemente, era contraditório com 

o que defendia, o favor, nossa particularidade frente aos aspectos mais universais 

da ordem capitalista europeia. Isto porque, conforme seu pensamento, as 

ideologias não são fixas e restritas ao contexto que lhes forjaram; aliás, elas 

possuem uma força de atuação que está para além das suas intenções primárias, ou 

melhor, “[as ideias] não gravitam segundo uma lei que lhes seja própria”38, e, por 

esta razão, consiste em uma “ideologia de segundo grau”39.  

Fazendo uso do conceito de “ideologia de segundo grau”, o crítico 

reconhece que, a despeito da realidade social em que foi produzida, um certo 

conjunto de ideias pode ser incorporado a outro espaço sem prejuízo da sua 

“intenção cognitiva”40. As ideias, por seu turno, passam a atuar em diferentes 

espaços, visto que elas agem conforme as experiências de uma determinada 

sociedade. Desse modo, Roberto Schwarz reconhece que as ideias europeias, aqui, 

adquiriram um tom específico que condizia com a nossa realidade social, a saber, 

elas justificaram a escravidão, o sistema da plantation e as relações de favor41.  

                                                             
34 Ibidem, p. 16. 
35 Ibidem, p. 16. 
36 Ibidem, p. 18. 
37 Ibidem, p. 18 (grifo do autor). 
38 Ibidem, p. 18. 
39 Ibidem, p. 19. 
40 Ibidem, p. 19. 
41 Um exemplo do que ele designa de “ideologia de segundo grau” pode ser encontrado nos 

primeiros parágrafos de seu texto, passagem na qual destaca que a ideologia liberal na Europa foi 
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A suposta incompatibilidade trouxe elementos interessantes para pensar 

sobre a forma da inserção do Brasil na economia mundial capitalista. Isto porque a 

nossa condição agrária e latifundiária - e, portanto, dependente da mão de obra 

escrava e do mercado internacional - contribuiu para uma maior aceitação dos 

pressupostos econômicos da burguesia europeia como, por exemplo, o lucro42.  

Escravidão, plantantion e o favor foram dinâmicas surgidas com a 

colonização, “um feito do capital comercial”43 cujo objetivo primordial era a 

obtenção do lucro. Schwarz complementa ainda que, “ora, o lucro como 

prioridade subjetiva é comum às formas antiquadas do capital e às mais 

modernas.”44 E segue afirmando que, aqui, os senhores de escravos e, sobretudo 

aqueles ligados às plantations, “foram no essencial capitalistas mais consequentes 

do que nossos defensores de Adam Smith, que no capitalismo achavam antes que 

tudo a liberdade.”45  

Desse modo, pode-se afirmar que o aparente conflito entre o ideário liberal 

e a realidade local se apresentara de modo vantajoso para alguns grupos locais. 

Mas não apenas. O sentimento de que as ideias estavam fora do lugar 

correspondeu a uma dinâmica muito mais complexa, a saber, aos aspectos 

particulares do Império do Brasil nessa conjuntura mais global a que chamamos 

de capitalismo. Isto porque, segundo Schwarz, o que se produzia aqui (escravidão, 

plantation e favor) era produto das dinâmicas próprias da ordem capitalista mais 

geral; um produto, convém lembrar, diferente do europeu, a despeito de se valer 

de suas referências teóricas mais gerais. Nas suas palavras, “o tic tac das 

convenções e reconversões de liberalismo e favor é o efeito local e opaco de um 

                                                                                                                                                                       
motivada pela liberdade do trabalho e pela igualdade de todos perante a lei e, ainda assim, ela 

serviu para encobrir a realidade da exploração da mão de obra. No Brasil, esta ideologia também 

teve seu processo de apropriação distinto, mas não significa que tenha sido inautêntico. Apesar dos 
princípios liberais, em muitos casos, entrarem em uma aparente contradição com a escravidão e 

com o favor, tais ideias foram capazes de conviver com a instituição por praticamente todo o 

século XIX (SCHWARZ, 2000). 
42 Selecionamos uma citação para elucidar melhor a forma como Roberto Schwarz entende a 

aproximação da nossa realidade agroexportadora e escravista com o sistema capitalista mais geral. 

A força motriz desta correlação foi o lucro. Vejamos: “Como é sabido, éramos um país agrário e 

independente, dividido em latifúndios, cuja produção dependia do trabalho escravo por um lado, e 

por outro do mercado externo. Mais ou menos diretamente, vêm daí as singularidades que 

expusemos. Era inevitável, por exemplo, a presença entre nós do raciocínio econômico burguês - a 

prioridade do lucro, com seus corolários sociais - uma vez que dominava no comércio 

internacional, para onde a nossa economia era voltada.” (Ibidem, p. 13) 
43 Ibidem, p. 17. 
44 Ibidem, p. 14. 
45 Ibidem, p. 14. 
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mecanismo planetário”46 e, por esta razão, não deve ser entendido como desvio, 

deformação ou erro47. 

Isto posto, Schwarz aparece como um defensor da ideia de que é preciso 

ultrapassar a concepção predominante no campo do pensamento brasileiro de que 

o Brasil, por sua condição colonial e dependente do centro europeu, tende a ter 

ideias equivocadas, atrasadas ou distorcidas. Assim, insistir nos graus das 

“impropriedades do nosso pensamento”48, ou nos níveis “[d]as nossas esquisitices 

nacionais”49 como parte de nosso atraso histórico inviabiliza o exercício do 

pensamento criativo. Afinal, para ele, mais proveitoso seria pensar sobre a forma 

pela qual as ideias europeias ganham terreno no Brasil, tendo como base as nossas 

características específicas - como, por exemplo, a plantation, a escravidão e o 

favor - que, por sua vez, também não deixam de ser parte da dinâmica complexa 

do sistema capitalista. 

Em vista disso, os pressupostos do estudioso foram alvos de muitas 

polêmicas e questionamentos, principalmente pelo fato de, em certos momentos 

do seu texto, reforçar justamente aquilo que se propôs a se distanciar: a noção de 

que o pensamento brasileiro é determinado pelo seu passado histórico colonial 

que o mantem dependente da Europa e, por este motivo, está fadado a pensar sua 

realidade utilizando categorias que não são suas. Disso resultaria os desajustes 

entre as ideias e a realidade. Assim, percebe-se que o crítico literário chega a uma 

conclusão contraditória à sua proposta: a existência de um Brasil artificial (que 

tende a reorganizar pensamentos e doutrinas políticas europeias) e um Brasil real 

(agroexportador, escravista e orientado pelo favor) traz para o primeiro plano as 

                                                             
46 Ibidem, p. 30 
47 Bernardo Ricupero, apresentando as principais discussões do debate referente às ideias fora do 
lugar, também nos trouxe elementos importantes para compreendermos as aproximações entre a 

escravidão, a plantation e o capitalismo mundial. Acompanhemos: “A referência ao liberalismo no 

Brasil teria base real, até porque o país faz parte do capitalismo mundial. O mais complicado é que 

seria justamente a escravidão, ao fornecer os braços exigidos pela lavoura, que garantiria um lugar 

para o país na divisão internacional do trabalho e, dessa maneira, entre as nações ditas civilizadas. 

Isto é, a vinculação do Brasil com a ordem burguesa, do qual o liberalismo é parte importante, se 

daria, para dizer o menos, de maneira pouco civilizada.  

Por outro lado, o liberalismo, ao se converter em ideologia de segundo grau, perderia seu caráter 

universalista, passando a defender interesses particularistas. Configurar-se-ia, assim, uma 

verdadeira “comédia ideológica”, em que, “com método, atribui-se independência à dependência, 

utilidade ao capricho, universalidade às exceções, mérito ao parentesco, igualdade ao privilégio, 

etc”” (RICUPERO, 2008, p. 60) 
48 SCHWARZ, 2000, p. 13. 
49 Ibidem, p. 27. 
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dicotomias que também se propusera a contestar50. Em outras palavras, o crítico 

literário concluiria que campo intelectual brasileiro (região periférica) teria um 

vínculo significativo com o pensamento europeu (região central) e que esta 

relação forneceria as bases para a construção das nossas ideias. À vista disso, 

apenas reforçaria a interpretação do campo do pensamento brasileiro sob o prisma 

da relação entre avanço/atraso, desenvolvimento/subdesenvolvimento, 

centro/periferia. 

Schwarz se defende das críticas alegando que sua proposta não era 

especificar uma realidade dicotômica - ou melhor, de que o Brasil estava 

“atrasado” em relação à Europa “moderna/avançada” -, mas sustentar que a 

singularidade do pensamento brasileiro seria a sua capacidade de contraversão. 

Dito de outra forma, para Schwarz, a apropriação do repertório liberal para 

justificar as práticas do favor e da escravidão - que supostamente seriam 

arbitrárias ao pensamento burguês - é o que caracterizaria a nossa originalidade.  

A predisposição para inversões, a que ele se refere, não seria artificial e 

sim carregado de significados mais complexos. Isso porque a doutrina liberal 

esteve em consonância não apenas com os interesses mais gerais dos grupos 

dominantes locais, mas corresponderia à inserção do Brasil no sistema capitalista. 

Afinal, a lógica do lucro que tanto motivara as ambições burguesas seriam, aqui, 

impulsionadas pela exploração da mão de obra escrava. Portanto, a despeito do 

sentimento de mal-estar causado pelos paradoxos entre doutrina liberal e realidade 

brasileira, para Schwarz, essa relação não foi “mal agradecida” ou “ingrata”, visto 

que (1) o liberalismo foi pensado a partir dos problemas específicos do contexto 

local e (2) correspondeu à participação do Brasil na economia global que não 

negava, necessariamente, a escravidão e o favor.  

Ao fim e ao cabo, boa parte das críticas às ideias desenvolvidas a Schwarz 

assegura, que, justamente por esta razão, ele tenderia a assumir uma crença sobre 

a incapacidade do pensamento brasileiro (e da cultura, em geral) de se constituir 

como algo autêntico e original. Assim, o campo intelectual e cultural brasileiro 

estaria, no limite, condicionado/determinado por sua inscrição no sistema 

capitalista e pela sua posição enquanto país dependente. 

                                                             
50 PALTI, 2002. 
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Uma das principais referências que conduziu as críticas acima expostas ao 

estudo de Roberto Schwarz foi a socióloga Maria Sylvia de Carvalho Franco. Três 

anos após a publicação do trabalho do crítico literário, Carvalho Franco concedeu 

uma entrevista ao Cadernos de Debate que recebeu o título de As ideias estão no 

lugar51. De modo geral, a estudiosa sustenta sua crítica baseada na concepção de 

que não existe um lugar para as ideias, dado que elas possuem uma certa 

flexibilidade a qual podem pertencer a contextos variados onde encontram seu 

sentido.  

Maria Sylvia de Carvalho Franco é uma grande crítica dos pressupostos de 

que o Brasil, por ter sido um país colonial, tem a metrópole como horizonte 

produtor de suas ideias. Para ela, esta concepção alimenta as interpretações sobre 

a história do Brasil numa perspectiva que reforça o seu atraso, seu 

subdesenvolvimento, seu tradicionalismo e sua dependência em contraposição ao 

progresso, desenvolvimento, modernização e hegemonia dos países europeus. 

Este ponto de vista baseado nos pares de oposição, que conforme a crítica 

sustenta, Schwarz tentara superar sem êxito expressivo, guarda uma relação de 

hierarquia que legitima e reforça as incongruências entre o centro europeu e os 

países da América Latina, estes últimos imersos num esforço constante de 

superação do seu atraso a fim de “alcançar” aqueles. De outro modo, para 

Carvalho Franco, as explicações dicotômicas reforçam a noção de que as 

sociedades “atrasadas” se definem a partir das “ações expansionistas” dos países 

centrais do sistema capitalista. Para ela, uma das consequências destas ações é o 

equívoco e os problemas daquelas sociedades, ou melhor, “na organização 

escravista, na economia agrária, na sociedade tradicional, no personalismo 

político, no pensamento conservador”52. É isto o que chama de “ideias fora do 

lugar”.  

Assim, a socióloga entende que, para Roberto Schwarz, a incorporação do 

Brasil nos quadros do capitalismo mundial o qualificava não apenas como 

“atrasado” em virtude de sua condição agrária e escravista, mas também 

intensificava os seus problemas sociais, a saber, a escravidão, o favor, a sua 

situação fundiária etc. Ademais, ela preocupa-se com a noção difundida de que o 

                                                             
51 FRANCO, 1976. 
52 Ibidem, p. 61. 
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Brasil deveria superar o seu “atraso” e sua condição “arcaica” para tornar-se um 

país essencialmente capitalista, tal como os países europeus.  

Segundo Carvalho Franco a ótica das “ideias fora do lugar” fundou em 

grande medida as teorias científicas e boa parte dos programas de modernização 

das regiões periféricas53. Entretanto, ela é problemática visto que apresenta estes 

espaços como incapazes de produzirem um pensamento próprio diante o cenário 

internacional capitalista, ponto este que a afasta de Roberto Schwarz54.  

Sendo assim, a socióloga defende a necessidade de superar as 

interpretações baseadas nas “ideias fora de lugar” e apresenta como alternativa 

uma teoria que parta do princípio de que tanto as regiões centrais como as 

periféricas apresentam situações específicas que as diferenciam na dinâmica do 

sistema capitalista. Tanto lá como cá apresentam um conjunto de experiências 

históricas particulares e processos de desenvolvimento distintos e, por isso, as 

ideias adquirem um tom específico em ambos os espaços diferenciadamente. A 

despeito de referidas especificidades, ambas as regiões encontram-se ligadas por 

uma determinação comum: as relações capitalistas e a sua consequente busca pelo 

lucro. Nas suas palavras, “uma e outra são desenvolvimentos particulares, partes 

do sistema capitalista, mas carregam ambas, em seu bojo, o conteúdo essencial – 

lucro – que percorre todas as suas determinações”55. 

Maria Sylvia Franco não classifica o favor como uma prática arbitrária à 

ideologia liberal burguesa. Aqui, as ideias não adquirem um tom artificial. Pelo 

contrário, se as ideias liberais circularam no Brasil é porque, de alguma forma, 

havia condições favoráveis e particulares para a sua incorporação. A prática do 

favor, por exemplo, consistiu em uma parte fundamental do desenvolvimento 

capitalista que visava o lucro, pois consistiu em mediações estratégicas para a 

expansão das relações comerciais. Nas suas palavras:  

As relações de família e de amizade transformaram-se em 

técnicas competitivas e em recursos para garantir o equilíbrio 

das transações comerciais. As lealdades, as trocas de serviços, a 

honorabilidade, a confiança, garantiram o controle e o 
movimento dos capitais no comércio, a produção e nas finanças. 

O mesmo se passa no plano das instituições, por exemplo, com 

                                                             
53 Ibidem. 
54 SCHWARZ, 2000. 
55 FRANCO, op. cit., p. 62. 



 

 

27 

 

a burocracia, que realizou as formas e as teorias do estado 

burguês pela mediação do clientelismo, vinculando autoridade 

oficial e influência pessoal, na montagem eficiente de um 
instrumento centralizados autoritário, explorado pela classe 

dominante em vista de seus objetivos, identificados com os 

interesses nacionais56. 

Por fim, a contribuição de Maria Sylvia de Carvalho Franco para o debate 

sobre as ideias no Brasil foi recusar as interpretações que se encerram na “miséria 

[ideológica] brasileira”57, pois esta perspectiva representa um raciocínio que não 

reconhece a complexidade com a qual se dá a dinâmica e o intercâmbio cultural 

entre os países capitalistas. Como alternativa, sugere que muito mais valoroso é 

pensar o modo pela qual a formulação teórica das ideias encontra terreno no 

Brasil, adequando-se e fortalecendo “a estrutura social e política do país”58. 

É importante considerar que parte das críticas de Maria Sylvia de Carvalho 

Franco não diferem tanto dos encaminhamentos suscitado por Roberto Schwarz, 

embora a socióloga censure parte dos argumentos desenvolvimentos pelo autor. 

Em geral, para ambos, trata-se de compreender o papel particular do Brasil e a sua 

posição no interior da ordem mundial (universal) capitalista. Para isso, o primeiro 

passo é reconhecer que as ideias não são fixas e tem capacidade para adequar-se 

segundo a condição histórica e social de cada lugar.   

Schwarz contestou as críticas de Carvalho Franco arguindo que houve uma 

má compreensão provocada pelo título do seu ensaio, o que desviou o foco central 

da discussão para um problema que ele objetivava superar. Para ele, as “ideias 

funcionam diferentemente segundo as circunstâncias”59, e, a despeito de o ideário 

liberal ter provocado certos desconfortos em alguns personagens do século XIX, 

seus pressupostos forneceram as bases para o alinhamento do Brasil ao sistema 

capitalista global. Em Por que “ideias fora do lugar”?60, o crítico literário 

explicita o porquê o seu título gerou problemas e interpretações equivocadas sobre 

suas hipóteses. Vejamos. 

O mal-entendido principal nasceu do próprio título. Este último 

teve sorte, pois se tornou conhecido, mas também atrapalhou 

bastante, pois fixou a discussão num falso problema, ou no 
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57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
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problema que o ensaio procurava superar. Até hoje aqui e ali 

alguém me pergunta se a ideia a ou b não estará fora do lugar, e 

às vezes sou convidado a contribuir para que as ideias sejam 
postas no seu lugar devido. Ora, é claro que nunca me ocorreu 

que as ideias no Brasil estivessem no lugar errado, nem aliás 

que estivessem no lugar certo, e muito menos que eu pudesse 
corrigir a sua localização — como o título sugeriu a muitos 

leitores. Ideias funcionam diferentemente segundo as 

circunstâncias. Mesmo aquelas que parecem mais deslocadas, 
não deixam de estar no lugar segundo outro ponto de vista. 

Digamos então que o título, no caso, pretendeu registrar uma 

sensação das mais difundidas no país e talvez no continente — 

a sensação de que nossas ideias, em particular as adiantadas, 
não correspondem à realidade local —, mas de modo nenhum 

expressava a opinião do autor61.  

Em geral, o núcleo forte do debate em torno das “ideias fora do lugar” no 

âmbito brasileiro concentrou-se nas referências de Roberto Schwarz62 e Maria 

Sylvia de Carvalho Franco63 e levantou um extenso debate na historiografia 

nacional. Schwarz traz questões muito instigantes para pensarmos a forma pela 

qual as particularidades da cultura brasileira contribuíram para forjar uma leitura 

específica do repertório liberal, embora não concordemos com as suas 

adjetivações “desajustadas” ou “imprópria”. O uso irônico destes adjetivos para 

qualificar as ideias pode gerar leituras ingênuas e, por vezes, desmonta toda a 

argumentação que ele tencionava construir. Esta crítica é válida para o próprio 

título do seu texto, conforme vimos no parágrafo anterior. Concordamos com 

Elías Palti que o conceito de “ideias fora de lugar”, empregado pelo crítico 

literário, subentende a existência de uma certa “essência interior” específica a 

cada repertório de ideias, o que resulta nas tentativas fracassadas de incorporá-las 

em cenários estrangeiros64. Compactuamos ainda com as críticas do historiador 

argentino o fato de o título nos induzir a pensar em uma realidade onde os 

conceitos sociais e políticos são termômetros para medir os graus de distorções 

das ideias estrangeiras, o que não proporciona benefícios para o avanço do 

debate65. Por outro lado, seguimos concordando com Elías Palti que é 

improdutivo pensar nas incongruências entre “ideias” e “realidades”, sendo muito 

                                                             
61 Ibidem, p. 165-166. 
62 SCHWARZ, 2000. 
63 FRANCO, 1976. 
64 PALTI, 2002, p. 11. 
65 Ibidem. 
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mais relevante avaliar a apropriação política de certos conceitos e ideias pelos 

países latino-americano, de forma geral66. 

Em suma, tais contribuições foram fundamentais para que os estudos 

posteriores repensassem determinados conceitos caros ao mundo ocidental como, 

por exemplo, civilização, progresso e liberalismo. Como consequência deste 

debate, interessa-nos estudar as pesquisas posteriores inspiradas por esta discussão 

que se propõe a analisar de forma mais profunda a relação entre o escravismo 

brasileiro e as ideias liberais. Vimos que a análise de Schwarz e Carvalho Franco 

pôs em primeiro plano o favor, que determinava as relações sociais do Oitocentos, 

embora não tivessem desprezado a escravidão. Entretanto, as pesquisas 

posteriores que deram prosseguimento a polêmica das “ideias fora do lugar” se 

empenharam em trazer para o proscênio o escravismo, entendendo-o como o 

elemento chave para compreendermos as dinâmicas das ideias políticas e sociais 

do século XIX.  

1.2 A repercussão do debate: a afinidade entre liberalismo e escravidão no 

Brasil Imperial  

 

A década de 1980 e 1990 continuou a discussão sobre “as ideias fora do 

lugar”. Entretanto, os pesquisadores propuseram um outro ângulo de observação, 

isto é, seria a escravidão “o nexo efetivo da vida ideológica”67 do Império do 

Brasil e não o favor. Desse modo, as análises sobre a introdução dos ideais 

liberais nesse espaço deveriam ter como base principal as dinâmicas da instituição 

escravista, diferentemente do que pretendera os estudos da década anterior. 

Conforme apresentamos na seção anterior, a presença da escravidão neste 

debate não foi desconsiderada; todavia, a sua centralidade adquiriu maior projeção 

nas décadas posteriores. Presumimos que o deslocamento do eixo da discussão 

para o prisma da escravidão deve-se a duas razões pertencentes a um mesmo 

processo: os marcos jurídicos na luta contra a discriminação racial presente na 

Constituição de 1988 e a renovação expressiva dos estudos sobre a escravidão no 

Brasil. A promulgação da Carta atendeu parte das demandas dos movimentos 

sociais, inclusive às do movimento negro. Dentre as conquistas, o documento 
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promoveu a criminalização das práticas racistas, permitiu contestar os problemas 

da desigualdade racial no Brasil e atribuiu ao Estado a responsabilidade para criar 

as condição para a integração (mesmo que parcial) do negro na sociedade em 

defesa da construção de uma sociedade mais justa e solidária68.  

Conjecturamos que tais debates suscitaram vastas discussões que 

trouxeram para o primeiro plano o racismo, os desníveis sociais/raciais e a 

marginalização do negro no que tange aos seus direitos como cidadão e como 

sujeito histórico. Assim sendo, a historiografia brasileira passou a se interessar em 

entrever a escravidão por outra perspectiva, isto é, a que pudesse avaliar mais 

profundamente a forma pela qual os aproximadamente quatrocentos anos de 

escravidão no Brasil deixou marcas significativas em nossa vida política, social, 

cultural e forjou valores ainda muito caros ao nosso presente. 

 De modo geral, os trabalhos os quais selecionamos para dialogar com 

nossa pesquisa se constituíram a partir de um esforço em responder a um 

problema comum: nada de incompatível, incoerente, contraditório ou artificial 

existiu no processo de articulação entre o liberalismo e a escravidão no Brasil, 

diferentemente do que preconizou uma certa leitura de Roberto Schwarz. Para os 

estudiosos, houve uma fusão bastante lúcida e eficaz entre a escravidão e o 

liberalismo ao longo do século XIX. Ademais, é interessante observar que os 

estudos posteriores ao de Schwarz e Carvalho Franco se afastaram 

consideravelmente da discussão se o Brasil estava mais ou menos afinado com a 

ordem capitalista ou se as ideias aqui encontravam-se no seu lugar ou fora de seu 

espaço. Mesmo apresentando argumentos de que havia uma correspondência 

evidente entre nosso liberalismo com o sistema capitalista global (e que, portanto, 

as ideias estavam em seu lugar) as pesquisas posteriores contornaram esse tema 

por considerar que tal debate não traria repercussões políticas efetivas. Assim, 

para esses estudos consecutivos, era muito produtivo (e urgente) avaliar/debater 

os impactos morais (negativos) proporcionado pela correlação entre liberalismo e 

escravidão no campo político, social e cultural brasileiro, cujas marcas deixam-se 

transparecer até os dias atuais.  

                                                             
68 Sobre a relação entre o tema do negro e a Constituição Federal de 1988 sugiro a leitura do artigo 
pulicado no site do Instituto Luiz Gama http://institutoluizgama.org.br/l/index.php/artigos/17-o-

tratamento-da-questao-do-negro-apos-a-constituicao-federal-de-1988 Acesso em 03 de fev. 2019. 

http://institutoluizgama.org.br/l/index.php/artigos/17-o-tratamento-da-questao-do-negro-apos-a-constituicao-federal-de-1988
http://institutoluizgama.org.br/l/index.php/artigos/17-o-tratamento-da-questao-do-negro-apos-a-constituicao-federal-de-1988
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O primeiro trabalho presente em nossa seleção é o ensaio de Alfredo Bosi 

intitulado A escravidão entre dois liberalismos69. O artigo foi publicado pela 

primeira vez na revista Estudos Avançados em 1988 e, posteriormente, passou a 

integrar uma parte da sua coletânea de ensaios A dialética da colonização. Ao que 

parece, o tema do liberalismo no Brasil muito interessa ao estudioso, visto que, 

em 2010, dedicou aproximadamente cento e cinquenta páginas de Ideologia e 

Contraideologia70 à discussão das interseções do liberalismo europeu no Brasil. 

Não obstante, privilegiaremos o ensaio de 1988 visto que se concentra 

estritamente ao caso da escravidão no recorte temporal que nos interessa sem, 

contudo, perder de vista o estudo mais atual. 

Em A escravidão entre dois liberalismos, Bosi se propõe a estudar o 

“perfil ideológico”71 do segmento político brasileiro dominante na primeira 

metade do Oitocentos, suas atitudes frente à escravidão e a inserção do Império no 

mercado internacional após o fim das restrições comerciais impostas pela 

metrópole portuguesa. Pensando nisso, ele dividiu o texto estrategicamente em 

duas partes: a primeira voltada à compreensão sobre as formas pelas quais se 

configurou uma leitura imperante do liberalismo comprometida com os interesses 

da economia agromercantil escravista na primeira metade do século XIX; a 

segunda, a articulação de um liberalismo com vieses mais democráticos e 

igualitários no tocante à questão do negro e ao trabalho compulsório a partir dos 

anos finais da década de 1860. Para ele, o que distancia um liberalismo do outro é 

a forma de lidar com a questão da mão de obra escrava. Entretanto, por ora, 

concentrar-nos-emos no primeiro tópico: a formação de um liberalismo pró-

escravista nas primeiras décadas do século XIX. 

Segundo Alfredo Bosi72, o primeiro passo para entendermos a leitura 

específica do liberalismo predominante na primeira metade do Oitocentos se passa 

pelo estudo das características mais gerais do grupo que lutou contra as 

intercessões da metrópole portuguesa na economia, cuja vitória resultou na 

abertura dos portos às nações amigas em 1808. Esse grupo articulou uma 

interpretação particular do repertório liberal a partir do seu eixo econômico, cujo 
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raciocínio perpassava pela defesa da liberdade de comércio sem, contudo, 

renunciar o uso da mão de obra escrava. O fato de esses primeiros liberais terem 

levantado a bandeira do livre comércio, não significa que eles tenham feito a 

defesa do trabalho livre, pois, nas palavras do crítico literário, “o liberalismo 

econômico não produz sponte sua, a liberdade social e político”73. Afinal, o 

trabalho compulsório era parte intrínseca da própria dinâmica da economia 

agroexportadora74. 

Em um momento posterior, parte significativa dos homens empenhados no 

processo de emancipação política da América Portuguesa não só herdaram o livre 

direito de produzir e de comercializar, mas instituíram também o direito de 

representar-se e/ou serem representados no mundo político. Entretanto, esses 

sujeitos não pretendiam beneficiar determinados grupos com suas conquistas; pelo 

contrário, eles buscavam meios de mantê-los à parte daqueles êxitos. Diante disso, 

Alfredo Bosi insiste que a adequação do repertório liberal no Brasil consistiu na 

sua associação a um certo conservadorismo por ser específico a alguns indivíduos 

com interesses afins em detrimento dos escravos, libertos, homens e mulheres de 

distintas condições socioeconômicas e de diferentes cores. Nesses termos, o 

conceito liberal entre a independência até meados do Segundo Reinado tinha um 

valor semântico muito particular e suficientemente “funcional e tópico” aos 

interesses escravistas75. Nos termos do autor, 

1)Liberal, para nossa classe dominante até os meados do século 

XIX, pode significar conservador das liberdades, conquistadas 

em 1808, de produzir, vender e comprar; 

2)Liberal pode, então, significar conservador da liberdade, 

alcançada em 1822, de representar-se politicamente: ou, em 

outros termos, ter o direito de eleger e de ser eleito na categoria 

de cidadão qualificado.  

3)Liberal pode, então, significar conservador da liberdade 
(recebida como instituto colonial e relançada pela expansão 

agrícola) de submeter o trabalhador escravo mediante coação 

jurídica. 

4)Liberal pode, enfim, significar capaz de adquirir novas terras 
em regime de livre concorrência, ajustando assim o estatuto 
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fundiário da Colônia ao espírito capitalista da Lei de Terras de 

185076. (Grifos do autor)  

Tal compreensão ideológica forneceu as diretrizes tanto para a articulação 

quanto para a legitimidade política dos homens engajados nas pautas do Regresso 

Conservador a partir de meados dos anos 183077. Sumariamente, este grupo foi 

estruturado a partir de uma cisão interna no setor dos liberais moderados 

claramente motivada, dentre outros fatores, pelos interesses da economia 

agromercantil escravista. Posteriormente, a obra do regresso foi sucedida e 

completada pelos conservadores na década de 1840, representados pela trindade 

Saquarema - Paulino Soares de Souza (Visconde de Uruguai), Joaquim José 

Rodrigues Torres (Visconde de Itaboraí) e Eusébio de Queiroz Matoso da 

Câmara. Para Alfredo Bosi, os Saquaremas condensaram diversos grupos 

vinculados aos interesses escravistas, a despeito da existência de pautas por vezes 

divergentes entre eles, e consolidaram a ideologia liberal pró-escravista até os 

anos finais da década de 1860 em torno de um projeto de Estado78. 

Para o crítico literário, a dinâmica da ideologia liberal em um solo 

histórico escravista consistiu em um “falso impasse”79, pois, diversamente do que 

se consolidou na historiografia, o liberalismo justificou a escravidão, conferindo-

lhe a legitimidade necessária para se manter erguida no século XIX. A leitura do 

seu texto sugere que ao invés de pensarmos nesta relação em termos de desajustes, 

mais produtivo é estudarmos a forma pela qual um seleto grupo social, alinhado 

aos compromissos oligárquicos, fez um determinado uso mais prático da ideologia 

liberal de modo a conferir autenticidade aos seus interesses ditos universais. Bosi 

defende que esta face do liberalismo, com tons marcadamente intraoligárquico, 

consistiu na sustentação ideológica do Estado por parte dos grupos vinculados aos 

                                                             
76 BOSI, 1992, p. 199 
77 Ibidem, p. 200 
78 Em passagem muito significativa de seu trabalho, Bosi resume muito bem a estratégia de 

formação do setor conservador do Segundo Reinado: “A sua história é a de uma aliança 

estratégica, flexível mas tenaz, entre oligarquias mais antigas do açúcar nordestino e as mais novas 

do café no vale do Paraíba, as firmas exportadoras, os traficantes negreiros, os parlamentares que 

lhes davam coberturas, e o braço militar chamado sucessivas vezes, nos anos de 1830 e 40, para 

debelar surtos de facções que espocavam nas províncias (...) As divisões internas não tocaram sua 

unidade profunda na hora da ação.” (BOSI, 1992, p. 196) 
79 Ibidem, p. 195. 
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interesses dos latifundiários e escravistas, especialmente os relacionados à 

economia cafeeira valparaibana.  

Em síntese, para o crítico literário, os senhores de escravos e latifundiários 

se apropriaram do aparato institucional liberal para servir aos seus interesses 

privados. Nas suas palavras, “as Câmaras serviam de instrumento à classe 

dominante que, sem os canais jurídicos estabelecidos, não controlariam a 

administração de um tão vasto país.”80 Em poucos termos, Bosi defende que a 

dialética presente na relação entre ideologia liberal e escravidão na primeira 

metade do Oitocentos brasileiro operou em uma dinâmica entre o fortalecimento 

da ideia de liberdade de comércio em prejuízo ao trabalho livre. Aqui, essa relação 

foi sustentada pelo Estado Imperial, uma vez que legitimava as atividades dos 

donos de terras e assegurava a continuidade do tráfico atlântico de escravos 

africanos. 

Seguindo o mesmo raciocínio de Alfredo Bosi, Ricardo Salles dedica uma 

parte do seu livro, Nostalgia Imperial81, ao tema da compatibilidade entre 

ideologia liberal e escravidão no Brasil Imperial. Aliás, ele mesmo reconhece que 

durante o processo de escrita do livro veio à luz a publicação do texto do crítico 

literário que, apesar de ter uma abordagem teórica distinta da sua, foi essencial 

para definir parte de suas conclusões82. 

De modo geral, nesta obra, o historiador se dispõe a analisar a formação da 

identidade nacional brasileira durante o Segundo Reinado a fim de compreender a 

forma pela qual o Império forjou uma imagem positiva de si mesmo ao ponto de 

causar um sentimento nostálgico em relação ao passado monarquista brasileiro um 

século após seu fim. É válido recordar que Nostalgia Imperial esteve imerso no 

contexto da promulgação da última Constituição Federal, que expôs a necessidade 

de um plebiscito para 1993 com o propósito de decidir a forma de governo mais 

viável para o Brasil. Dentre elas, o monarquista era defendido por alguns como o 

símbolo da grandeza nacional, da estabilidade política e ausência de corrupção83. 

Partindo deste ponto, o historiador estudou os germes de referida nostalgia, 
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recorrendo aos textos historiográficos, à crítica literária e, o que muito nos 

interessa, à literatura romântica da época84.   

Para compreender o projeto nacional hegemônico do Segundo Reinado, 

nada mais recomendado do que investigar a orientação ideológica da época, isto é, 

o modo específico de interpretação sobre as ideias liberais no Brasil escravocrata. 

Pensando nisto, o historiador dedica um capítulo à construção da hipótese de que 

a ideologia liberal não foi artificial e nem esteve desajustada em relação à ordem 

escravista; pelo contrário, o liberalismo reforçou a funcionalidade do sistema 

escravista e o sustentou como parte fundamental do projeto de Estado e de 

“nação” do Império, como bem examinou Alfredo Bosi85. 

Conforme expôs Ricardo Salles, boa parte dos argumentos que apoiavam 

as disparidades entre ideologia liberal e escravidão se sustentam em um 

fundamento frágil, a saber, a aproximação entre liberalismo e democracia. O 

historiador complementa que o liberalismo europeu não foi expressão de um 

regime democrático. Contrariamente, os seus princípios sustentavam os interesses 

de grupos sociais bastante restritos como, por exemplo, os dirigentes políticos, a 

nobreza e a burguesia. Exemplo disso foi a opção pela adoção do voto censitário e 

pela cidadania restrita aos critérios da propriedade privada. Desse modo, Salles 

conclui que uma sociedade regida pelos princípios liberais é tão desigual, 

hierárquica e excludente quanto uma sociedade escravista e, em virtude disso, a 

ideologia em destaque e o cativeiro negro se complementaram muito mais do que 

se opuseram86. 

                                                             
84 Ibidem, p. 17. 
85 É conveniente destacar que, conforme estudamos nas páginas anteriores, Roberto Schwarz já 

reconhecera o não desajuste entre ideologia liberal e os interesses dos homens envolvidos em torno 

do sistema das plantations, particularmente as relações de favor que coordenara a dinâmica social 

do Oitocentos brasileiro. A despeito do sentimento de incoerência ou artificialidade entre teoria 

política e prática, ambos se ajustaram de modo a corresponder os interesses de certos grupos locais 
e até mesmo na construção de um lugar para o Brasil perante o sistema capitalista mundial. O 

lugar que estamos conferindo tanto ao Ricardo Salles como ao Alfredo Bosi nesta discussão é 

referente aos desdobramentos dos primeiros debates das “ideias fora do lugar”. Em primeiro lugar, 

ambos os estudos trouxeram para o primeiro plano a escravidão sob a perspectiva do liberalismo e 

não o favor. Em segundo lugar, tanto Salles como Bosi trabalharam no sentido de ratificar a 

hipótese de que liberalismo e escravidão não foram duas esferas inconciliáveis, assim como 

Schwarz havia feito apesar de seu texto ter resultado em leituras diferentes e, por vezes, 

equivocadas. Assim, tanto o historiador como crítico literário reafirmaram a relação autêntica entre 

liberalismo e escravidão e a forma pela qual referida ideologia, quando imersa no nosso relevo 

escravista, conferiu um lugar particular ao Brasil à ordem mundial.   
86 Ibidem, p. 116. 
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Para o historiador, a abertura do liberalismo à incorporação de ideais mais 

democráticos e igualitários corresponde às lutas das massas e à formação de 

sistemas representativos mais amplos de governo a partir do final do século XIX, 

diferentemente dos pressupostos liberais prevalecentes na primeira metade do 

século em questão. Para ele, assim como no espaço europeu, inicialmente o 

liberalismo brasileiro aplicou-se a duas dimensões bastante específicas: uma 

econômica e outra política. A primeira teve o propósito de garantir a liberdade de 

produção e de comércio sem influências e restrições impostas pelo Estado. Já a 

segunda, possuiu a finalidade de sustentar a construção de um sistema político que 

representasse e assegurasse os interesses de um segmento social particular: lá, a 

burguesia; aqui, os latifundiários e donos de escravos, em geral87. Nos seus 

termos,  

1) historicamente o liberalismo não só conviveu, como não teve 

o propósito de eliminar todas as desigualdades políticas e 
jurídicas e; 2) a aplicação concreta do ideário liberal não 

necessariamente deveria implicar na extensão do conceito de 

cidadania ao conjunto de uma formação social. A adoção de um 

código político e jurídico baseado nas noções de indivíduo e 
igualdade legal entre os cidadãos disse respeito 

primordialmente às relações no interior das classes dominantes. 

Secundariamente, por efeito das lutas populares e da 
necessidade de regulamentação de mercado de mão-de-obra e 

produtos cada vez mais amplo, este código foi estendido ao 

conjunto da sociedade88. 
 

Em poucas palavras, Ricardo Salles sustenta que não houve disfunções 

entre as ideias liberais e a instituição da escravidão no Brasil do Segundo 

Reinado. Ao contrário do que se supôs, o liberalismo brasileiro conferiu uma 

espécie de blindagem aos avanços de ideias mais igualitárias, o que demonstra o 

vigor dos princípios liberais nesta parte da América. Mais do que “fraqueza e 

inconclusão”89 o repertório liberal reestruturou e garantiu a reprodução das 

relações sociais hierárquicas próprias de uma região onde impera o cativeiro 

negro. Portanto, a hegemonia dos senhores de escravos do Vale do Paraíba, 

conceito caro a Antonio Gramsci, foi articulada tendo por base o liberalismo pró-

escravista. Ademais, este repertório se fortaleceu de tal modo a ponto de 

                                                             
87 Ibidem, p. 121. 
88 Ibidem, p. 122 – 123. 
89 Ibidem, p. 137. 
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enfraquecer possíveis críticas à citada instituição, posto que os obstáculos para a 

construção da sociedade imperial eram associados aos valores provincianos e 

patriarcais da sociedade e não pelos valores associados às práticas escravistas, 

visão está que predominou até os últimos anos da década de 187090. 

Outra referência possível que se dedica a este tema é o texto de Rafael 

Marquese Governo dos escravos e ordem nacional: Brasil e Estados Unidos, 

1820-1860, publicado originalmente no livro Brasil: Formação do Estado e da 

Nação91, organizado por István Jancsó. O artigo de Marquese consiste em uma 

síntese de algumas partes da sua tese de doutorado intitulada Feitores do corpo, 

missionários da mente: senhores, letrados e controle dos escravos nas Américas, 

1660-186092, escrita entre os anos de 1997 e 2001. Pretendendo contribuir para o 

debate sobre o vínculo entre Estado Liberal e escravidão, o historiador propõe 

analisar os casos tanto do Império do Brasil como do sul dos Estados Unidos, 

principalmente no que tange ao uso que os senhores fizeram dos preceitos teóricos 

liberais para justificar a administração sobre seus escravos. Todavia, dedicar-nos-

emos à sua contribuição para o quadro no Brasil 

O historiador relata que o domínio sobre os escravos durante o passado 

colonial português era assegurado pelo princípio da soberania doméstica, que, por 

sinal, mostrava-se suficientemente compatível com as relações de poder 

patriarcais do Antigo Regime. Nessa ocasião, o patriarcalismo forneceu as bases 

para uma dinâmica social hierárquica conduzida pelos vínculos da dependência de 

determinados sujeitos (como os escravos) em relação ao senhor, a saber, “homens 

adultos e proprietários”93. Segundo esta lógica, o senhor tinha autonomia 

significativa para exercer controle sobre os seus dependentes, “sem nenhuma 

possibilidade de ter seu poder circunscrito por interferências externas”94. 

Contudo, com a independência política e a nova configuração do Estado 

houve a necessidade de transpor a soberania doméstica sob alicerces mais gerais 

que estivessem associados às ideias constitucionais e liberais. É nesse sentido que, 

diante da ausência da escravidão negra nos termos da Constituição de 1824, o 

                                                             
90 Ibidem. 
91 MARQUESE, 2003. 
92 Idem, 2004. 
93 Idem, 2003, p. 254. 
94 Ibidem, p. 254. 
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princípio da propriedade privada assegurou a posse dos cativos e conferiu bases 

legais à instituição negreira95. 

Este movimento de “acomodação”, termo utilizado pelo historiador para 

designar a forma pela qual alguns dos princípios do Antigo Regime foram 

rearticulados sob bases liberais, fica mais evidente quando analisado sob a ótica 

da economia política. Os pressupostos de tal ciência inferiam que a interferência 

do Estado nos assuntos privados dos senhores causaria grandes problemas 

econômicos96. O argumento se generalizou e se transformou num importante 

recurso retórico para justificar a escravidão na primeira metade do século XIX. 

Um dos exemplos mais evidentes foi o de João Rodrigues de Brito - 

desembargador e autor de um livro publicado em 1821 sobre economia política -, 

no qual criticava uma determinação do século XVII que definia a quantidade 

exata de pés de mandioca a ser cultivada por escravo. Brito conclui que 

Em geral, todas as vezes que a Administração Pública se 

intromete a prescrever aos Cidadãos o emprego, que eles hão de 

fazer de suas terras, braços e capitais, ela desarranja o 
equilíbrio, e natural distribuição daqueles agentes da produção 

de riquezas, cujo uso ninguém pode melhor dirigir que o 

próprio dono, que é nisso o maior interessado, e que por essa 

razão faz deles objeto de suas meditações97. 

Neste sentido, as contribuições de Marquese98, sob a chave da 

“acomodação”, no que tange à posse dos escravos e à não intercessão do Estado 

para os preceitos liberais, são importantes para acompanharmos de que forma os 

sujeitos pró-escravistas foram capazes de se identificar e de se relacionar com o 

repertório liberal a fim de garantir uma certa incontestabilidade dos seus 

interesses. Naquela ocasião, o termo da propriedade privada era a justificativa 

para que os senhores tivessem o controle sobre seus escravos. Já o discurso da 

economia política conferia a legitimidade necessária para que o Estado não 

interferisse na relação entre senhores e cativos no interior das plantations, uma vez 

que estes eram propriedades daqueles. Contudo, uma das exceções que requisitava 

a intermediação do Estado consistia nas revoltas generalizadas dos escravos, pois 

                                                             
95 Ibidem, p. 257. 
96 Ibidem, p. 261. 
97 BRITO, João Rodrigues. Cartas econômico-políticas sobre a agricultura e comércio da Bahia. 
1ª ed.: 1821. Salvador: Arquivo do Estado da Bahia, 1985, p. 16 apud MARQUESE, 2003, p. 261. 
98 MARQUESE, op. cit. 
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ações como essas ultrapassavam os limites das propriedades dos latifundiários e 

ameaçavam a ordem escravista de modo geral.  

  

Em linhas gerais, os argumentos apresentados pelos três autores foram 

consideráveis para certificarmos que a reação de parte da historiografia brasileira 

sobre o tema das “ideias fora do lugar” e do suposto desconcerto em relação às 

ideias liberais no Brasil escravista enfatizaram que, diversamente do que se 

acreditava, houve uma correspondência satisfatoriamente feliz entre ideologia e 

cativeiro. Para além de inadequações e disfunções, o liberalismo contribuiu de 

maneira ímpar para a reorganização da experiência histórica da escravidão à luz 

do novo contexto: uma “nação” livre dos grilhões que a aprisionava aos domínios 

da metrópole portuguesa e que, tendo como pilar os braços escravos, buscava seu 

lugar diante as demais nações civilizadas capitalistas. Desse modo, o fio 

interpretativo que perpassa os trabalhos listados acima é o entendimento sobre a 

forma pela a qual os construtores do Estado Imperial brasileiro fizeram um uso 

particular do repertório liberal para garantir a manutenção da ordem escravocrata 

como um sustentáculo para o futuro da jovem “nação”. 
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Capítulo 2. A versatilidade das ideias liberais no ápice do 

escravismo Imperial: o estudo de caso do primeiro Romantismo 

 

 
Na seção anterior vimos o quanto o debate promovido por Alfredo Bosi99, 

Ricardo Salles100 e Rafael Marquese101 foi significativo para compreendermos a 

forma pela qual os construtores do Império do Brasil efetuaram uma aproximação 

com o liberalismo a fim de reconfigurar e consolidar a ordem escravista no Brasil. 

Longe de incoerências ou desajustes, os estudiosos defenderam que após a 

independência até os últimos anos da década de 1860 predominou uma postura 

mais conservadora e intraoligárquica dos princípios liberais que resguardou a 

escravidão como um “compromisso para o futuro”102 do Império do Brasil. 

Isto posto, nesta seção procuraremos avançar nos argumentos dos autores 

com o propósito de defender que a construção de uma vertente liberal favorável à 

escravidão foi um processo que não ocorreu, necessariamente, isento de 

questionamentos. Desta maneira, privilegiaremos um duplo movimento para a 

construção de nossa argumentação: ao passo que compartilhamos da hipótese de 

que houve uma coexistência oportuna entre ideologia e escravismo defendida 

pelos pesquisadores, adotamos uma atitude de suspeita no tocante aos argumentos 

utilizados para a sua estruturação. Dito de outro modo, examinaremos que, em 

determinadas circunstâncias, a sustentação da hipótese de que os pressupostos 

liberais reconfiguraram a escravidão contribuiu para reforçar o esquecimento de 

outros projetos políticos que se apropriaram do liberalismo para recusá-la, dentre 

os quais o do Romântico Francisco de Salles Torres Homem. 

2.1. O primeiro Romantismo brasileiro e o escravismo 

 

Antes de resgatarmos algumas partes dos estudos dos pesquisadores que 

induzem a uma certa omissão desses projetos, é necessário discorrermos sobre os 

motivos pelos quais consideramos ser indispensável privilegiar o movimento 

Romântico no que concerne ao tema da escravidão. 

                                                             
99 BOSI, 1992. 
100 SALLES, 1996. 
101 MARQUESE, 2003. 
102 ALENCASTRO, 1997, p. 16. 
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A maioria dos estudos históricos vem se ocupando cada vez mais do 

debate político acerca da escravidão a partir de uma ênfase nos discursos 

parlamentares presentes na Câmara dos Deputados e no Senado imperial e pouco 

valor tem conferido ao posicionamento dos poetas e escritores Românticos103. 

Uma das razões para o distanciamento em relação a esta perspectiva está no fato 

de que parte dos estudos se dedicam ao movimento Romântico no que tange à sua 

contribuição para o campo literário em si como, por exemplo, as renovações 

estéticas e a diversidade dos temas104. Mas não apenas. Boa parte de um certo 

alheamento (não generalizado) da historiografia em relação ao Romantismo 

também é consequência de uma tradição no campo do pensamento brasileiro que 

insiste em desacreditar do potencial crítico daqueles homens e mulheres. Esta 

descrença é decorrente das sensações de deslocamento entre ideias europeias e a 

realidade social brasileira, como havia alertado Roberto Schwarz105. 

Ademais, há uma segunda interpretação que reduz a atuação dos 

Românticos aos seus vínculos de proximidade com o Estado Imperial e das 

relações “clientelares” que os uniam. Uma das consequências dessa compreensão 

foi a de ter-se pensado o Romantismo brasileiro como um movimento superficial 

e sem densidade crítica, diferentemente do movimento europeu. Por esta razão, 

convencionou-se que as apreciações críticas diante os temas controversos da 

época, como a escravidão, eram desautorizadas para aqueles homens, que, por sua 

vez, deveriam fazer uso de palavras “genéricas e abstratas” a fim de não inclinar-

se “ao exame agudo dos argumentos”106. 

Na contramão dessa corrente interpretativa, alguns estudos históricos vêm 

reabrindo o diálogo com o Romantismo brasileiro com o propósito de resgatar a 

complexidade deste movimento. Luiz Felipe de Alencastro107 se opõe ao título 

                                                             
103 Cf.: CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costumes no Brasil 

oitocentista. São Paulo, Companhia das Letras, 2012; PARRON, Tamis Peixoto. A política da 

escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Dissertação de mestrado: FFLCH-USP, 2009; 

RODRIGUES, Jaime. O infame comércio. Propostas e experiências no final do tráfico de africanos 

para o Brasil (1800-1850). Campinas: Cecult, 2000. 
104 Sobre o movimento romântico no viés da literatura brasileira Cf.: CANDIDO, Antonio. 

Formação da Literatura Brasileira. Momentos Decisivos. Ouro sobre Azul, Rio de Janeiro, 2014; 

COUTINHO, Afrânio. A tradição afortunada. O espírito de nacionalidade na crítica brasileira. Rio 

de Janeiro, José Olympio, 1968; VERÍSSIMO, José. História da Literatura Brasileira. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 1998. 
105 SCHWARZ, 2000. 
106 LIMA, 1989, p. 143 
107 ALENCASTRO, 1989. 
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pejorativo recebido pelos representantes do movimento: “romanesco”. Para ele, 

esta classificação esvazia o repertório heterogêneo de obras destes homens e 

mulheres que, além de terem desempenhado um papel primordial na política, 

elaboraram estudos históricos, ensaios filosófico e antropológicos de alta 

complexidade, o que os aproximaria dos “publicistas, escritores políticos 

franceses do século XVIII, pensadores da nação pós-aristocrática, e dos autores 

russos do século XIX”108. 

Além do renomado historiador de O Trato dos Viventes, Marcelo 

Rangel109 dedicou sua tese de doutoramento ao estudo da melancolia na primeira 

geração Romântica. Grosso modo, a melancolia é expressão da aceleração do 

tempo, promovido pelo afastamento progressivo entre “espaço de experiência” e 

“horizonte de expectativa”. Diante o cenário recorrente de guerras civis, das 

insurreições escravas e instabilidade política dos anos 1830, predominou a 

sensação de perda da capacidade do passado de conter um repertório de sentidos 

seguro para reorientar as experiências para presente e para o futuro110. Neste 

sentido, a melancolia desempenha um papel fundamental na construção da visão 

de mundo de parte dos poetas Românticos, o que se traduz para nós historiadores 

em uma chave analítica substancial para estudarmos a forma pela qual os letrados 

interpretavam os acontecimentos daquele mundo em rápida transformação.  

As marcas desse sentimento se apresentam através da convivência de 

elementos ambivalentes presentes em grande parte das produções Românticas – 

como, por exemplo, pessimismo/otimismo, esperança/desesperança, 

expectativa/frustração –, o que atribui aos textos uma densidade psicológica 

marcada pela inquietude, pelo conflito e pelo incômodo diante as incertezas do 

futuro da “nação”111. 

Incompletude, dor, tristeza, esgotamento, desconfiança atravessaram boa 

parte dos textos Românticos como sintomas do pessimismo e das frustrações 

diante os desafios do presente e da dificuldade em superá-los em nome de um 

futuro redentor. Para os propósitos desta pesquisa, tais sentimentos evidenciavam 

                                                             
108 ALENCASTRO, 1989, p. 9. 
109 RANGEL, 2011. 
110 Idem, 2013 
111 Ibidem. 
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as dificuldades para a construção de um horizonte de expectativa livre do 

cativeiro, como pretendera Torres Homem. 

A “harmoniosa tristeza”112 foi traduzida como parte de um certo 

“derrotismo” ou “desalento” dos Românticos, o que desqualificou suas 

contribuições, muitíssimo pejorativamente, como “vozes de homens gemendo e se 

lamuriando até parecerem as vezes vozes de mulheres”113. Por vezes, este 

pensamento serviu de base para endossar a noção de que as ideias estão fora do 

lugar no Brasil, sobretudo se tratando dos esforços sisíficos dos poetas diante uma 

sociedade iletrada, escravista e heterogênea, o que dificultava a criação de 

estratégias para a construção da comunidade nacional. 

Em resposta a isso, os estudos de Rangel114 requalificaram a melancolia, 

enfatizando que este sentimento não significava passividade ou inércia. Pelo 

contrário. Primeiramente, os momentos de frustração promoviam um afastamento 

do poeta do seu entorno, o que possibilitava a composição de apreciações críticas 

mais intensas. Em segundo lugar, a insatisfação era seguida por uma certa 

esperança, proporcionando o impulso necessário para que os Românticos 

pudessem levar adiante seus projetos de reforma moral e intelectual da “boa 

sociedade” e da construção da “nação” no plano da imaginação115. 

Em vista disso, as pesquisas nos convidam a aprofundar as reflexões sobre 

o Romantismo brasileiro, explorar outras potencialidades do movimento e 

questionar o lugar-comum que alguns estudos construíram. Dessa forma, se torna 

mais do que necessário revisitar as compreensões dos seus representantes diante o 

tema da escravidão. 

Aliás, a conveniência em estudar o Romantismo no que diz respeito à sua 

postura frente ao escravismo se justifica pelas alusões frequentes a José de 

                                                             
112 Definição de melancolia por Torres Homem e expressão igualmente presente nos trabalhos de 

Manuel Araújo Porto-Alegre e nos do poeta indianista Gonçalves de Magalhães (RANGEL, 2011, 

p. 27). 
113 Em Sobrados e Mucambos, Gilberto Freyre tende a desprezar a capacidade crítico-reflexivo do 

romantismo brasileiro na seguinte passagem. “O romantismo literário no Brasil – vozes de homens 

gemendo e se lamuriando até parecerem às vezes vozes de mulher – nem sempre foi o mesmo que 

outros romantismos: aquela “revolta do Indivíduo” contra o Todo – sociedade, época, espécie – de 

que fala o crítico francês. Em alguns casos, parece ter sido menos expressão de indivíduos 

revoltados que de homens de meia-raça sentindo, como os de meio-sexo, a distância social, e 

talvez psíquica, entre eles e a raça definidamente branca ou pura; ou o sexo definidamente 

masculino e dominador.” (FREYRE, 1936, p. 458) 
114 RANGEL, 2011. 
115 Idem, 2013. 
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Alencar, por exemplo. Com o propósito de apresentar a forma pela qual a 

literatura Romântica nacional - e a categoria letrada Romântica de modo geral - 

gravitava em torno do projeto de produção ideológica da cultura nacional 

vinculado ao Estado Imperial pró-escravista tanto Alfredo Bosi116 quanto Ricardo 

Salles117 recorrem às peças, às cartas e aos romances do poeta. Para eles, o 

pensamento conservador preponderante no Império escravista “está nas páginas 

eruditas da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; permeia a rica 

messe documental da História Geral do Brasil do visconde de Porto Seguro; e é 

cimento mítico do romance indianista e colonial de José de Alencar” [grifos do 

autor]118.  

Todavia, importa sublinhar que esta não é uma postura restrita ao crítico 

literário e ao historiador. Na introdução de Cartas a favor da escravidão119, Tâmis 

Parron também se inclina ao argumento de que nos anos de 1840 houve uma 

intensificação de produções intelectuais que tenderam a fundamentar o escravismo 

e o tráfico negreiro. Vejamos, 

Na década de 1840, esse grupo, agora conhecido como 
saquarema, continuou a editar obras e propor leis em favor do 

trabalho forçado no Brasil. Dessa época datam os famosos 

discursos do senador Bernardo Pereira de Vasconcelos, que 

afirmava que a África tinha civilizado o Brasil com o tráfico 
negreiro; e também a publicação da principal resposta 

ideológica brasileira ao Bill Aberdeen (1845), o livro Inglaterra 

e Brasil – tráfego de escravos (1845), de J. M. Pereira da Silva, 
um dos brasileiros radicados em Paris que inauguraram o 

Romantismo entre nós com a revista Niterói (1836)120. 

 

Um dos questionamentos que nos ocupa no momento é o de que a atitude 

historiográfica de enfatizar as iniciativas intelectuais que contribuíram para formar 

as bases de sustentação do edifício escravista no Brasil oitocentista pode, de certo 

modo, inibir a possibilidade de notabilizar a existência de vozes dissonantes. A 

título de exemplo, o uso ilustrativo que Parron fez de João Manuel Pereira da 

Silva, um dos componentes do primeiro romantismo brasileiro e colaborador da 

revista Niterói (1836), restringe em muitos graus a complexidade dos 

                                                             
116 BOSI, 1992. 
117 SALLES, 1996. 
118 SALLES, 1996, p. 76 apud, BOSI, 1992, p. 238 
119 PARRON, 2008. 
120 Ibidem, p. 13.  
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posicionamentos daqueles homens em torno do debate sobre a escravidão no 

Brasil. Cabe registrar que na mesma revista Romântica mencionada por Tâmis 

Parron foi publicado o Discurso sobre a História da Literatura do Brasil, de 

Antonio Gonçalves de Magalhães, em que claramente se opõe ao regime do 

cativeiro no emblemático trecho...  

A Deus não praza que esse perigoso fermento que entre nós 

gira, esse germe da discórdia, ressaibo (?) ainda de não apurada 

educação, e sobretudo a escravidão, tão contrária ao 
desenvolvimento da indústria e das artes e tão perniciosa à 

moral, não impeçam sua marcha e engrandecimento. [grifo 

meu] (MAGALHÃES, 1836, p. 5-6) 

Aliás, o próprio objeto de nosso estudo encontrou espaço nesta revista.  

Francisco de Salles Torres Homem e as suas Considerações Econômicas sobre a 

Escravidão (1836), cujo projeto será melhor examinado no capítulo seguinte, 

recusa a escravidão por considerá-la germinadora de determinados vícios que 

frustram a possibilidade de prosperidade da “nação brasileira”. Se apropriando da 

linguagem da economia política, o Romântico afirma que a escravidão 

proporciona males mais significativos para os senhores do que para o próprio 

cativo e, por conseguinte, a modalidade de trabalho mais indicada seria o trabalho 

livre.   

Ora, por qual razão a lembrança viva de José de Alencar como integrante 

da política de fortalecimento ideológico do Estado Imperial? Não seria ele tão 

protagonista do movimento Romântico brasileiro quanto Domingos José 

Gonçalves de Magalhães e os demais membros da primeira geração, por exemplo? 

Presumimos que a memória do romancista seja privilegiada nesses estudos a fim 

de ratificar a hipótese de que havia um consenso sólido favorável ao escravismo. 

2.2 Disputa entre projetos políticos liberais  

 

Uma das questões que nos interessa é refletir se a conformidade política 

pró-escravista entre os anos do período Regencial e do Segundo Reinado foi um 

processo livre de embates, como Bosi121, Salles122 e Marquese123 sugeriram em 

alguns momentos de seus trabalhos. Convém lembrar que nossa defesa se pauta 
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no cuidado de evitar generalizações de posicionamentos pró-cativeiro entre os 

letrados, com destaque para os do grupo do primeiro Romantismo. A despeito de 

ter existido uma preponderância dos interesses escravistas a partir de meados de 

1830, é importante indicar que houve dissonâncias.  

O estudo dos projetos dissidentes (e das ideias em geral), mesmo que tenha 

sido convencionalmente pouco influente entre os estudos históricos, é uma 

questão do que chamamos de responsabilidade ético-historiográfica. Dito de 

outro modo, é preciso trazer à luz futuros passados suprimidos pelas relações de 

força que envolvem o jogo político e historiográfico, sobretudo se tratando de um 

tema significativamente caro ao nosso presente como o cativeiro negro.  

Entende-se que cada projeto representa um tipo de futuro ideal que, no 

passado, poderia ter trilhado o destino da comunidade nacional. Assim sendo, 

priorizamos uma pesquisa interessada em estudar as alternativas de futuro e 

objetivos pelos quais lutaram alguns homens e não conseguiram atingir. Afinal, se 

houve hegemonia conservadora e pró-escravista, capitaneada pelos cafeicultores 

fluminenses nos anos de formação do Estado Imperial, significa que existiu 

disputas entre projetos e horizontes de futuro alternativos. 

Duas referências foram inspiradoras para refletirmos sobre uma certa 

tendência historiográfica de reforçar o esquecimento de grupos, vozes e/ou 

projetos políticos derrotados no passado. São elas: as teses sobre o conceito de 

história, de Walter Benjamin124 e as reflexões de Haroldo de Campos em O 

sequestro do Barroco na formação da literatura brasileira125. Reconhecemos a 

complexidade de ambas as leituras. Entretanto, algumas das passagens foram mais 

significativas para pensarmos nosso objeto de pesquisa, sobretudo no que diz 

respeito à crítica de uma perspectiva histórica tradicional responsável por relegar à 

margem projetos, sujeitos e vozes não vitoriosas no passado. 

As teses de Walter Benjamin apresentam considerações acerca da 

importância de os estudos histórico rememorarem os passados vencidos que, 

devido a uma concepção problemática de progresso, foram destinados ao 

esquecimento. Cabe lembrar que trata-se de um passado suprimido não inerte, 

pelo contrário, ele clama por justiça no presente. Grosso modo, para ele, a 

                                                             
124 Utilizamos a edição comentada por Michel Löwy (2005).  
125 CAMPOS, 1989 
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História é um acúmulo progressivo das conquistas e vitórias dos grupos 

dominantes em detrimento das lutas, desejos e planos frustrados dos oprimidos. 

Em vista disso, o filósofo alemão faz a defesa de uma história com um teor de 

subversão, isto é, de uma historiografia que esteja atenta às reivindicações das 

épocas passadas e comprometida em revelar projetos obscurecidos. Mais do que 

isso, Benjamin aponta que apenas a rememoração das injustiças do passado não é 

suficiente. Para isso, é necessário que, junto a essa função redentora, ocorra 

também “a reparação do sofrimento, da desolação das gerações vencidas, e a 

realização dos objetivos pelos quais lutaram e não conseguiram alcançar”126. 

Portanto, a redenção do que foi oprimido não ocorre somente na historiografia; ela 

“é uma tarefa revolucionária que se realiza no presente”127. 

Já Haroldo de Campos128, questionando o viés histórico de A Formação da 

Literatura Brasileira, de Antonio Candido, critica uma determinada noção de 

história evolutiva, linear e contínua da literatura brasileira que se pretende neutra e 

objetiva. Para o poeta e ensaísta tal “perspectiva histórica” (a de Cândido) não é 

isenta. Pelo contrário. Ela tem um conteúdo ideológico responsável por negar a 

existência (no sentido de influência literária) e contribuição de certos autores e 

obras para a literatura brasileira, como é o caso do poeta baiano Gregório de 

Matos.  

Dialogando com a perspectiva desconstrutiva do filósofo Jacques Derrida, 

Campos129 se opõe ao entendimento da História como um processo que ocorre a 

partir de um encadeamento causal dos fatos e a sua compreensão como um 

fenômeno conclusivo e fechado. Isto posto, propõe uma “história constelar”, 

inspirado em W. Benjamin, a saber, uma história dedicada à investigação da 

diferença em relação ao que se convencionou como normativo, das exceções que 

questionam os cânones estabelecidos, das possibilidades frustradas no passado, 

rupturas, descontinuidades e transgressões. Para o poeta, cabe à historiografia 

ocupar-se não somente do estudo sobre o passado, mas sim do que ele tem a 

informar ao nosso presente.  

                                                             
126 LÖWY, op. cit., p. 51. 
127 Ibidem, p. 53. 
128 CAMPOS, op. cit. 
129 Ibidem. 
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Disto isto, tanto as sugestões de W. Benjamin quanto as de H. de Campos 

foram úteis para apontar caminhos alternativos para se estudar os posicionamentos 

antiescravistas Romântico em um contexto que se convencionou chamar, na 

historiografia brasileira, como pró-escravista. Partindo do pressuposto de que a 

versão dos vencedores tende a inibir as vozes de grupos vencidos e, a longo prazo, 

eliminá-los da história, interessa-nos estudar a posição dissonante contrária ao 

escravismo entre meados da década de 1830 e 1840. Afinal, em que medida um 

consenso político não é fruto de questionamentos e conflitos? 

É importante destacar que A. Bosi130, R. Salles131 e R. Marquese132 não 

negam os embates entre os projetos que recusaram a escravidão nos anos iniciais 

da formação do Estado e da “nação brasileira”. Não obstante, devido à ênfase na 

preponderância dos interesses escravistas, fizeram acanhados comentários a 

respeito dos projetos de cunho liberal que tinham como horizonte a superação da 

escravidão. Além disto, em dados momentos eles sugerem que com a ascensão e 

domínio dos interesses dos grandes proprietários rurais na direção do Estado os 

projetos contrários à escravidão tenderam a desaparecer. É nessas brechas que nos 

lançamos, pois presumimos que a generalização de uma certa interpretação 

condescendente com ideia de que a filiação entre liberalismo e escravidão tenha 

sido estritamente para reconfigurar a escravidão pode inibir as possibilidades de 

compreender que suas ideias também foram consistentes para recusá-la. 

Analisemos. 

Ao dissertar sobre a face conservadora pró-escravista do Regresso 

Conservador a partir de 1837, Alfredo Bosi133 pontua que seu projeto político-

econômico protegeu os traficantes de escravos e os interesses dos senhores rurais 

ao passo que “os projetos iluministas, raros e esparsos, de abolição gradual foram 

reduzidos ao silêncio”134. Ele complementa ainda que, além da extinção das ideias 

favoráveis à abolição, o predomínio do pensamento oligárquico frustrou e 

estancou a ascensão de projetos mais progressistas e libertários para tratar o tema 

da escravidão. Nos seus termos “de qualquer modo, a especificidade reponta: o 

                                                             
130 BOSI, op. cit. 
131 SALLES, op. cit. 
132 MARQUESE, op. cit. 
133 BOSI, op. cit. 
134 Ibidem, p. 201. 
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sistema de plantagem retardou ou fez involuir ideais ou surtos de caráter 

progressista.”135. Assim sendo, para A. Bosi os anos de 1830 foram um “período 

febril do escravismo” 136, e por esta razão “até meados do século, o discurso, ou o 

silêncio de todos, foi cúmplice do tráfico e da escravidão”137. 

Convém notar o modo pelo qual o autor identifica a existência de projetos 

que disputaram espaço com o pensamento oligárquico, sobretudo aqueles que 

resultaram da mentalidade ilustrada de finais do século XVIII138. Ainda assim, as 

passagens sugerem que houve uma relação direta de causalidade entre a ascensão 

do liberalismo proprietista e a extinção das vozes, discursos e/ou ideias 

antiescravista.  

Propomos que os estudos sobre a inflexão conservadora e a forma como 

ela “resfriou os ideais libertários”139 devem ser acompanhados do exame das 

objeções à ideologia do escravismo. Aliás, as discordâncias eram ricas em 

criatividade e capacidade de inverter os elementos que conferiram legitimidade ao 

cativeiro como, por exemplo, a denúncia contra a enganadora justificativa por trás 

da defesa do direito à propriedade privada, conforme teremos a oportunidade de 

acompanhar na seção seguinte. Afinal, um “período febril” de algo (como o 

escravismo, por exemplo) dificilmente ocorre isento de questionamentos e boa 

parte dos escritos da primeira geração do Romantismo é antagônica aos interesses 

oligárquicos e foram redigidas na década de 1830 e 1840, como o Considerações 

Econômicas sobre a Escravatura e Colonização, de Torres Homem. 

Ricardo Salles140 lembra as divergências de interesses entre os grupos 

políticos na conjuntura da formação do Estado imperial, cada qual almejando 

ocupar um espaço na nova ordem política que ia se definindo. Por esta razão, ele 

sustenta que o estabelecimento de consensos políticos, em geral, não ocorre sem 

conflitos, principalmente se tratando de uma sociedade regida por relações 

hierárquicas profundas e exclusões. Tendo em vista este solo social frágil e 

                                                             
135 Ibidem, p. 204. 
136 Ibidem, p. 217. 
137 Ibidem, p. 217. 
138 Vale recordar o texto de Antonio Penalves Rocha sobre os projetos antiescravistas no contexto 

da Ilustração brasileira nos anos iniciais do Oitocentos. Ver: ROCHA, Antonio Penalves. Ideias 

antiescravistas da Ilustração na sociedade escravista brasileira. Revista Brasileira de História. São 

Paulo, v. 20, n. 39, 2000, p. 43-79. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v20n39/2981.pdf> 
139 BOSI, op. cit., p. 200. 
140 SALLES, 1996. 

http://www.scielo.br/pdf/rbh/v20n39/2981.pdf
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instável, existiu uma multiplicidade de interesses políticos, por vezes conflitantes, 

o que dificultou a conciliação entre as diferenças, o encaminhamento de soluções 

e a constituição de pactos políticos. Assim sendo, o historiador defende que a 

história da formação do Estado imperial é a trama da construção histórica da 

hegemonia dos interesses ligados à preservação da escravidão em torno de um 

projeto de nação, de poder e civilização. Ele completa que o Segundo Reinado foi 

o momento da estabilidade desse projeto, ou nos seus termos, a fase da construção 

ideológica da hegemonia dos cafeicultores do sul fluminense. 

Apoiamos o ponto de vista de Ricardo de Salles sobre a dificuldade de se 

estabelecer consensos políticos num território povoado por grupos com agendas 

políticas de distintas ordens. Todavia, suspeitamos se de fato o Segundo Reinado 

foi um período politicamente estável, principalmente se recordarmos as Revoltas 

Liberais até 1849. A título de exemplo, é possível recordar a Farroupilha (1835-

1845), a Balaiada (1838-1841) e a Praieira (1848-1849). Dos casos mencionados, 

importa sublinhar que a Farroupilha e a Praieira se estenderam por praticamente 

toda a década de 1840. Isto posto, concordamos com Ilmar Mattos141 que os 

movimentos liberais dos anos 1840 eram percebidos pelos agentes Saquaremas 

como uma ameaça não somente à direção política do Império, mas punha em 

xeque toda a estrutura social articulada por eles próprios. 

Ademais, é válido questionar que se o referido período representou uma 

certa solidez e consolidação dos interesses escravistas, por qual motivo o tráfico 

atlântico de escravos africanos fora finalmente suprimido após 1850? A resposta 

de Jaime Rodrigues nos indica que a despeito da lei Eusébio de Queiroz ter sido 

uma lei “mais branda com os proprietários”142, visto que promoveu um 

distanciamento entre as imagens dos senhores e dos traficantes, a conjuntura 

política era conflituosa. A intensificação da pressão inglesa para o fim definitivo 

do tráfico intercontinental, o medo real das ações coletivas dos escravos 

acentuado a partir dos anos 1830 e o entendimento de que a escravidão promovia 

a “corrupção dos costumes” da “nação” eram alguns dos fatores que corroboraram 

para o fim do tráfico atlântico, logo, eram elementos com os quais os 

representantes dos interesses rurais tiveram que negociar.  

                                                             
141 MATTOS, 1987. 
142 RODRIGUES, 2000, p. 118. 
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Embora as críticas ao tráfico negreiro não sejam, necessariamente, 

contrárias à escravidão, cabe destacar que o total do edifício escravista não era tão 

blindado a questionamentos assim, como supôs Ricardo Salles143.  Aliás, como a 

leitura de O Infame Comércio144 sugere, a herança escravista era entendida como 

um elemento que corrompia moralmente os “bons” costumes da jovem “nação” já 

na primeira metade do século XIX. Segundo Rodrigues, muitos personagens da 

época tinham ciência de que o cativeiro era responsável pela “degradação” dos 

valores familiares, pela disseminação da prostituição pelo tecido social do Império 

e por proporcionar obstáculos à constituição de “um povo útil, ativo, morigerado e 

sob controle”145. 

O entendimento sobre a forma pela qual a escravidão era a razão da 

“corrupção dos costumes”, ponto também sustentado por Torres Homem no artigo 

de 1844, nos remete a um outro elemento a ser examinado.  

Ricardo Salles146 assume o êxito da ordem política apoiada no liberalismo 

organizado a partir dos interesses escravistas e concorda com Alfredo Bosi147 que 

esta iniciativa freou os pensamentos mais “democráticos” e progressistas na 

primeira metade do século. Para o historiador,  

Ancorado na base social excludente da sociedade escravista e, 

mais tarde, da organização social que a substituiu, a 

impermeabilidade do liberalismo brasileiro à penetração das 

ideias democráticas, pode ser vista mais como um sinal de 

vitalidade que indício de fraqueza e inconclusão148.  

Nessa ocasião, ele acrescenta que desde os primórdios da configuração da 

ordem escravista prevaleceu o entendimento de que os problemas morais da 

sociedade imperial estavam mais associados à mentalidade patriarcal, patrimonial 

e provincial. Apenas a partir da década de 1870, com o avanço significativo do 

movimento abolicionista e de um liberalismo mais arejado a ideias 

“democráticas” e “igualitárias”, os problemas estruturais da sociedade imperial 

foram associados à instituição da escravidão. Examinemos. 

                                                             
143 SALLES, op. cit. 
144 RODRIGUES, op. cit. 
145 Ibidem, p. 45. 
146 SALLES, op. cit. 
147 BOSI, 1992. 
148 SALLES, op. cit., p. 137. 
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A abolição – e, consequentemente, a escravidão – passou a ser a 

questão da ordem do dia somente a partir de 1870, mas 

principalmente na década seguinte. No período anterior, os 
méritos ou deméritos da imperial sociedade eram mais vistos 

como decorrentes de outros fatores, como o provincianismo, o 

patriarcalismo, o patrimonialismo, por exemplo149. 

Salles utiliza este argumento para justificar a maturidade da escravidão na 

sociedade imperial, visto que fundamentos como os acima explicitados conferiram 

uma espécie de blindagem ao sistema diante às críticas mais profundas e 

consistentes. Para ele, apenas com o movimento abolicionista a escravidão foi 

posta em destaque enquanto uma instituição que proporcionava danos à saúde 

moral da “nação”. Entretanto, o historiador recorda que esta percepção não 

desqualifica o fato de o cativeiro ter sido considerado, anteriormente, como um 

“mal necessário” à civilização que se pretendia construir em razão de ter sido 

entendido, pelos contemporâneos, como uma instituição intrínseca a configuração 

da sociedade imperial. Ou melhor, “ela [a escravidão] era um imperativo do 

desenvolvimento social brasileiro e seu fim súbito poderia significar o colapso de 

nossa civilização”150. 

Diante destas premissas, sugerimos que, tendo em vista os documentos a 

serem examinados a seguir, a escravidão já era percebida como uma instituição 

que proporcionava muitos males à constituição moral da sociedade e da “nação” 

brasileira não apenas entre os primeiros Românticos nos anos de 1830 e 1840, 

mas na década anterior com José Bonifácio151. Assim, nos distanciamos de 

Alfredo Bosi e Ricardo Salles quando defendem que críticas mais profundas à 

escravidão foram desenvolvidas apenas nos anos 1870 com a articulação do 

movimento em prol da abolição do cativeiro. Ademais, desde as primeiras 

                                                             
149 Ibidem, p. 139. 
150 Ibidem, p. 138-139. 
151 A próxima seção deste capítulo tematizará mais cuidadosamente o estadista. Porém, é possível 

adiantar que, diferentemente do que defendera Ricardo Salles (1996), José Bonifácio reconhecia 

que a escravidão representava um mal moral para a “nação brasileira”. Neste sentido, a escravidão 

já era posta em primeiro plano como um dos grandes transtornos para o desenvolvimento da 

“nação”. Notemos a representativa expressão do Andrada: “E então, senhores, como pode grelar a 

justiça e a virtude, e florescerem os bons costumes entre nós? Senhores, quando me emprego 

nestas tristes considerações, quase me perco de todo as esperanças de ver o nosso Brasil um dia 

regenerado e feliz, pois que se me antolha que a ordem das vicissitudes humanas está de toda 

invertida no Brasil. O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civilização e da indústria; e 

qual será a causa principal de um fenômeno tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão, 
porque o homem, que conta com os jornais de seus escravos, vive na indolência, e a indolência 

traz todos os vícios após si.” (SILVA, José, 2000, p. 27)   



 

 

53 

 

décadas do século XIX a escravidão já era entendida como uma das principais 

razões pela “degradação” moral da sociedade, diferentemente do que preconizou 

Salles ao informar que, nessa época, os problemas do corpo social eram 

associados à mentalidade patriarcal e provincial. Examinemos. 

Para Torres Homem152, o cativeiro era o grande responsável por gestar 

“maus” comportamentos e atitudes na sociedade imperial. Para o Romântico sua 

continuação mostrava-se perigosa à “nação”, posto que ela enraíza, dissemina e 

perpetua o ethos do egoísmo. “Lassidão”, “ócio”, “indolência”, preguiça e 

“opulência” são apenas algumas das idiossincrasias próprias aos senhores de 

escravos que impediam a tão almejada marcha da “nação” rumo ao progresso 

moral e material.    

A percepção de que o ethos do egoísmo tem relação direta com o cativeiro 

não é restrita ao caso de Torres Homem. Esse entendimento é comum entre os 

membros da primeira geração Romântica ao longo dos anos de 1830. É o que 

mostra a tese de doutoramento de Marcelo Rangel153. 

De acordo com o historiador, o projeto defendido pela Revista Niterói, 

considerada como o grande marco do Romantismo brasileiro, consistia na 

construção de uma civilização fundada na reorientação moral e intelectual da “boa 

sociedade”. Para isto, os Românticos defendiam que, inicialmente, a herança 

colonial da escravidão deveria ser superada, uma vez que ela era a responsável 

pela inclinação egoísta dos homens e mulheres da sociedade imperial. Para 

aqueles letrados, a presença de tal ethos fazia com que a “boa sociedade” pensasse 

e agisse tendo em vista seus interesses e suas paixões individuais em detrimento 

do bem mais geral da “nação”. Assim, somente a partir de uma reforma moral, em 

favor do ethos do amor, é que a mais pesada herança colonial poderia ser 

superada154. 

Segundo Marcelo Rangel, o amor era o sentimento necessário para 

estimular o interesse pelo bem mais geral da comunidade nacional. Nos seus 

termos, o amor era o impulso “capaz de provocá-los [a “boa sociedade”] à 

                                                             
152 TORRES HOMEM, 1836. 
153 RANGEL, 2011. 
154 Ibidem. 
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civilização, ou ainda, à reforma das ideias e dos costumes que orientariam a “boa 

sociedade”, e de caracterizar e de evidenciar a identidade nacional”155. 

Neste sentido, é possível assumir que, apesar de a defesa da escravidão e 

dos interesses dos senhores rurais terem prevalecido na primeira metade do século 

XIX, o sistema não foi tão inquestionável assim. Antes mesmo das atividades 

abolicionistas e da ascensão de um liberalismo mais crítico e adepto dos valores 

“democráticos” e “igualitários” – conforme sustentam os estudos de Alfredo 

Bosi156 e Ricardo Salles157  – o cativeiro já era compreendido como a causa dos 

impasses da “nação”, o seu “pecado original”, conforme Gonçalves de Magalhães 

sugeriu no poema épico A Confederação dos Tamoios, de 1856158.  

Diante de referidas evidências, vale retomar o questionamento acima 

discutido: as adversidades da sociedade imperial eram somente justificadas pela 

mentalidade patriarcal, patrimonial e provinciana da “boa sociedade”, conforme 

sugeriu o historiador de Nostalgia Imperial? Cremos que a percepção dos danos 

promovidos pela mentalidade escravista ao novo corpo social e político já era 

deduzido pelos Românticos, inclusive na época (e mesmo antes) da construção da 

hegemonia dos senhores rurais.   

Convém fazer uma avaliação sobre o modo pelo qual tanto Ricardo Salles 

como Alfredo Bosi tratam a trajetória do liberalismo no século XIX, 

especialmente no que tange a sua postura frente ao escravismo. Ambos consentem 

um determinado movimento retilíneo e progressivo da ideologia, que se “abre” 

paulatinamente em favor das contestações ao cativeiro. Em outras palavras, a 

construção narrativa dos estudiosos sugere que houve um certo deslocamento 

gradual no decurso do Oitocentos dos princípios liberais que configurou a 

passagem de um liberalismo estritamente intra-oligárquico para um liberalismo 

embasado por noções mais amplas e mais variadas que possibilitou a crítica à 

escravidão.  

Conjecturamos que esta perspectiva inviabiliza o entendimento das tensões 

e embates entre os posicionamentos políticos diante ao escravismo, posto que 

                                                             
155 Ibidem, p. 126. 
156 BOSI, 1992. 
157 SALLES, 1996. 
158 Sobre a centralidade do tema da escravidão no poema épico de Gonçalves de Magalhães ver: 
FERRETTI, Danilo José Zioni. A Confederação dos Tamoios como escrita da história nacional e 

da escravidão. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 17, abril, 2015, p. 171-191. 
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presumimos que enquanto existiu escravidão, houve críticas. Afinal, se existiu 

hegemonia escravista significa que houve disputas. Mas não apenas isso. 

Calculamos que tal perspectiva analítica privilegiada pelos pesquisadores pode 

dificultar, em dados momentos, a compreensão de que algumas das bases do 

pensamento liberal da segunda metade do Oitocentos, como a fé na superioridade 

do trabalho livre, já era defendida na primeira metade do século em questão, 

inclusive pelo Romântico Torres Homem. 

Em Ideologia e contraideologia159, especialmente no capítulo intitulado 

Joaquim Nabuco, o ícone do Novo Liberalismo, Alfredo Bosi se detém mais 

especificamente às características da ideologia liberal voltadas à defesa do 

abolicionismo a partir de meados do Oitocentos. O “Novo liberalismo”, como 

classifica Bosi inspirado nos apontamentos de Joaquim Nabuco, apresenta alguns 

tópicos que, se é possível pressupor, se aproximavam dos argumentos do grupo 

dos Românticos. Como indicamos anteriormente, Torres Homem fazia uma 

associação entre a sua ideia de civilização à defesa do trabalho livre, este mais 

elevado e mais “inteligente” do que o trabalho executado por braços escravos de 

origem africana.  

Importa registrar que, para Bosi160, boa parte da argumentação do “novo 

liberalismo” - a saber, a vertente que predominou com o abolicionismo a partir 

dos anos 1870 - se apoiava no fim da escravidão como o recurso vital para 

construção de uma nação civilizada e cristã. Além disso, o crítico literário 

complementa que a partir do movimento abolicionista a instituição passou a ser 

entendida como o provedor de certos comportamentos prejudiciais ao 

desenvolvimento material e moral da sociedade brasileira. Ora, esse tipo de 

argumentação também já constitua parte das críticas do Romântico. 

Dito isto, questionamos a viabilidade de se pensar sobre a existência de 

“dois liberalismos”, a saber, um vinculado aos interesses oligárquicos 

(predominante na primeira metade do século XIX) e outro mais arejado às causas 

abolicionistas (na segunda metade do Oitocentos). Conforme viemos 

acompanhando (e o ponto o qual nos propomos a discutir), os pressupostos 

liberais, em razão de seu caráter paradoxal, foram apropriados por grupos com 

                                                             
159 BOSI, 2010. 
160 Ibidem. 
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interesses distintos ao longo do século em questão: não apenas pelos escravistas e 

pelos adeptos ao fim da escravidão, mas também pelos que defendiam a 

continuidade do cativeiro e o fim do tráfico, os que desejavam a continuidade da 

escravidão apenas por um tempo etc. Afinal, segundo Jaime Rodrigues161, havia 

uma multiplicidade de propostas para o tráfico intercontinental e para o cativeiro 

na primeira metade do século XIX.  

Entretanto, como exercício reflexivo, é razoável que especulemos acerca 

da existência de pontos de interseção entre o uso do repertório liberal pelos 

abolicionistas do fim século e a sua apropriação por parte dos Românticos, como 

Salles Torres Homem. É conveniente recordar que parte das justificativas daquilo 

que Alfredo Bosi chama de “Novo Liberalismo” comungou de certas referências 

próprias ao Romantismo dos anos 1830 e 1840. Afinal, em ambas as pautas a 

defesa do trabalho livre e a construção de uma civilização cristã distante dos 

vícios, “maus” hábitos e comportamentos proporcionados pela escravidão eram 

essenciais. Contudo, não descartamos a necessidade de um aprofundamento 

teórico-metodológico mais consistente para efetuar as devidas aproximações e 

distâncias entre ambos. 

Ademais, importa sublinhar que a polarização entre um liberalismo pró-

escravista na primeira metade do oitocentos e um liberalismo antiescravista na 

segunda metade, e o modo pela qual o primeiro se desloca à favor do segundo ao 

longo do século XIX, traz alguns problemas do ponto de vista historiográfico. Isto 

porque esta abordagem proporciona uma espécie de “cegueira” analítica que 

desencoraja estudos dedicados a averiguar os dissensos políticos e discursos 

contrários ao regime do cativeiro no período em que, historiograficamente, as 

forças escravistas predominaram no cenário imperial.  

Acrescentaremos a este tópico o fato de nem sempre ser possível 

generalizar o argumento de que os posicionamentos antiescravistas eram, 

necessariamente, mais democráticos no que diz respeito à defesa de uma 

integração mais “solidária” dos escravos junto à sociedade. Longe disso. 

Conforme teremos a oportunidade de acompanhar, tanto as Considerações 

Econômicas sobre a Escravatura162 quanto a Colonização163 repudiavam não 

                                                             
161 RODRIGUES, 2000. 
162 TORRES HOMEM, 1836. 
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apenas a instituição do cativeiro, mas desqualificavam a mão-de-obra africana 

utilizando, inclusive, critérios raciais para justificar a inferioridade do trabalho 

escravo de origem africana. Para o Romântico, tal como a escravidão, a presença 

dos negros escravos africanos era perniciosa ao desenvolvimento moral e material 

da “nação” e isto graças à “desgraçada conformação de seu crânio”164, por 

exemplo. 

Sobre o ponto de vista do Romântico é evidente não apenas o 

antiescravismo e o abolicionismo imediato de seu discurso, mas existe também 

um determinado antiafricanismo em sua proposta. Em breves palavras, por 

antiafricano entendemos o posicionamento de repúdio à presença de escravos (ou 

ex-escravos) africanos por considerar que determinados males são derivados da 

sua condição de origem. Parte dos argumentos desenvolvidos pelo Romântico 

sustenta que não apenas as péssimas condições do cativeiro embrutecem o escravo 

africano, mas a sua própria origem africana é naturalmente inferior, o que também 

explicaria, junto aos maus tratos, por exemplo, a imperfeição inerente aos 

resultados de seu trabalho. Em síntese, o personagem em questão defende que as 

más virtudes e maus valores morais também são intrínsecos à condição do “ser 

africano”. 

Em síntese, buscamos apresentar algumas considerações sobre a 

importância de recuperarmos os projetos políticos derrotados no passado 

histórico, com ênfase nos que se referiam criticamente ao tópico da escravidão. 

Nessa ocasião, privilegiamos algumas considerações que ilustram a forma pela 

qual Alfredo Bosi e Ricardo Salles, ao defender a força do projeto conservador na 

primeira metade do Oitocentos, acabaram por inviabilizar a percepção de que 

houve reações internas contrárias ao fortalecimento do cativeiro. Vimos que os 

autores defenderam que uma das consequências de um suposto consenso pró-

escravidão teria silenciado as vozes dissonantes, que, por sua vez, só adquiriram 

espaço após os anos 1870, argumento que seguiremos questionando.  

 

 

                                                                                                                                                                       
163 Ibidem, 1844. 
164 TORRES HOMEM, 1836, p. 62. 
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2.3. Um repertório em disputa 

 

Com o propósito de sustentar que as ideias liberais estão no lugar no Brasil 

escravista, os autores defenderam de forma incisiva que o aproveitamento do 

repertório liberal para legitimar os interesses escravistas se constitui de forma 

quase espontânea, ou melhor, teria sido uma apropriação praticamente natural e 

poucas referências fizeram às eventuais discordâncias e tensões entre os 

posicionamentos daqueles homens engajados no processo de estruturação do novo 

Estado e da “nação”.  

Conforme exposto no capítulo 1, há uma concordância entre Alfredo 

Bosi165 (1992) e Ricardo Salles166 de que nada de exótico ou falso existiu na 

penetração do ideário liberal em terras escravas. Diversamente do que se 

acreditou, o liberalismo correspondeu bem aos interesses dos senhores rurais na 

medida em que seu repertório assegurou suas restritas liberdades: de produzir, de 

comercializar e de representar-se no mundo da política. Para o crítico literário, a 

ideologia liberal foi significativa e suficientemente “funcional e tópica” às 

demandas dos donos de escravos, traficantes e latifundiários. Ademais, ele 

complementa que o próprio edifício institucional do Estado, bem como os seus 

canais representativos, eram meios por onde os latifundiários encaminhavam seus 

interesses e reivindicações. Partindo deste ponto de vista, Ricardo Salles sustenta 

que, por esta razão, uma alternativa mais fecunda para se estudar a relação entre 

liberalismo e escravismo é pensar para além da compatibilidade entre ideologia e 

cativeiro em favor da “apropriação e síntese”167 das ideias liberais no Brasil 

escravista. 

Não obstante, acrescentamos às sugestões dos pesquisadores que a defesa 

do entendimento de que houve um casamento feliz entre liberalismo e escravidão 

no Oitocentos não deve atuar no sentido de descuidar do fato de que o repertório 

liberal também foi consistente para rejeitar a instituição escravista. As denúncias 

de Torres Homem ao cativeiro criticam justamente aquilo que certa filiação entre 

liberalismo e escravidão costumou sustentar: os sentimentos aristocráticos ou o 

egoísmo “boa sociedade”. Conforme o Romântico o cativeiro era o responsável 

                                                             
165 BOSI, 1992. 
166 SALLES, 1996. 
167 Ibidem, p. 137. 
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por gestar uma consciência generalizada de que os interesses particulares de cada 

senhor se configuravam como o interesse nacional. Para ele, esse entendimento só 

revela a face egoísta dos pensamentos e ações da “boa sociedade”.   

Na mesma direção de Torres Homem, é importante recordar as 

considerações de Gonçalves de Magalhães a respeito da campanha da Balaiada 

(1838-1841), no Maranhão. No primeiro capítulo de sua A Revolução da 

Província do Maranhão, ele considera que a causa primeira da instabilidade 

política de sua época é o egoísmo e, o que ele chama, de “a falsa política gerada 

em cabeças ambiciosas”168. Em seguida, Magalhães lamenta o fato de a política 

no Brasil não possuir regras. O que movimenta o mundo do governo, para ele, não 

são ideias fixas e nem princípios gerais que visam o interesse da “nação” como 

um todo, mas o que move a política nacional são os interesses e os “caprichos dos 

vencedores”, sempre oscilando suas ações de acordo com as circunstâncias que 

lhes são próprias e interessantes.  

Usando um tom de desaprovação, o poeta constata que “ser político” no 

Brasil é sinônimo de “fino” ou “velhaco”, isto é, aquele que engana, trapaceia e 

que usa a sua esperteza e sagacidade em nome de seus interesses em detrimento 

do bem comum da “nação”. A predominância e força dos “velhacos” no “mundo 

do governo” é uma das consequências do sentimento egoísta. Segundo Magalhães, 

o sistema do egoísmo está tão entranhando nos comportamentos, costumes e 

decisões na vida política que poucos são os que se envergonham de enganar, de 

mentir e de trapacear; já não se envergonham mais de comercializar, barganhar as 

decisões e medidas políticas. Desse modo, Magalhães afirma que as rebeliões 

regenciais evidenciam cada vez mais que o lema do mundo do governo é “quem 

nada tem, nada alcança”.  

 Em poucas palavras, a crise do período regencial é, para Magalhães, 

resultado das orientações egoístas do “mundo do governo”, composto por homens 

que agem ao sabor dos seus interesses, caprichos particulares que em nada 

representam as necessidades do bem comum da “nação” em construção. Pelo 

contrário, tratam com indiferença os interesses da comunidade nacional.  

Neste ponto, sustentamos uma das possíveis críticas à discussão referentes 

às “ideias fora do lugar” (de Schwarz e Carvalho Franco), bem como os seus 
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desdobramentos seguintes (nos estudos de Bosi, Salles e Marquese). Em geral, 

estes trabalhos - ao reforçarem a concepção de que o liberalismo foi eficiente para 

justificar o papel específico do Brasil dentro da ordem mundial capitalista e 

legitimar os interesses dos senhores de escravos - impossibilitaram a compreensão 

de que o ideário liberal também fundamentou teoricamente as atitudes que 

recusaram a escravidão. Na medida em que a vertente das ideias fora do lugar 

também tematizou a instituição como um problema com repercussões morais e 

sentimentais (negativas), ela nos abriu um caminho alternativo para refletir sobre 

a apropriação do repertório liberal para questionar o escravismo brasileiro no 

século XIX. Afinal, a escravidão era entendida como a instituição responsável por 

intensificar os egoísmos, ambições e cobiça dos homens e mulheres da “boa 

sociedade”. 

Rafael Marquese169 foi o autor que mais nos instigou a refletir sobre as 

disputas políticas referentes ao repertório liberal. Isto porque ele trabalha com a 

ideia de “acomodação” dos princípios liberais ao contexto escravista. Contudo, o 

termo “acomodação” sugere que esse processo ocorreu sem mudanças 

consistentes e sem críticas profundas, além de encobrir as divergências e tensões 

existentes no processo de configuração do repertório liberal. Afinal, a noção de 

“acomodação” esvazia parte substancial das considerações críticas, das estratégias 

e disputas políticas que envolveram o processo da construção da ordem liberal no 

Brasil oitocentista.  

Se houve uma união entre ideologia e escravismo, deve-se sublinhar que 

esta não foi uma coexistência harmoniosa. Pelo contrário. Seu repertório foi alvo 

de disputa inclusive entre os dirigentes do Império e a renomada Representação à 

Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a 

Escravatura170, de José Bonifácio de Andrada e Silva, é um exemplo disso171.  

                                                             
169 MARQUESE, 2003. 
170 SILVA, José, 2000. 
171 É apropriado destacar que, apesar de vencido, o projeto exposto na Representação... ainda 

é um dos mais lembrados pela historiografia nacional. Ademais, ele é constantemente utilizado 

como baliza cronológica para definir o último grande posicionamento contrário à escravidão do 

Império.  

José Murilo de Carvalho (1999) destaca que o período que circunscreve o texto de 

Bonifácio e finais da década de 1860 foi caracterizado por uma “cortina de silêncio” em torno das 

discussões sobre a escravidão no Brasil. Nas suas palavras, “após José Bonifácio, um ou outro 
autor redigia uma memória sobre o tema que era relegada ao esquecimento, quando não 

encontrava dificuldades de publicação” (CARVALHO, 1999, p. 51). O cientista político aponta 
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No documento, que seria apresentado na Constituinte de 1823, o estadista 

argumentou que a escravidão era o principal entrave para a prosperidade material 

e moral do Império, uma vez que ela proporcionava más virtudes morais para a 

“nação brasileira” como, por exemplo, o luxo, a ganância, a cobiça e a indolência.  

É curioso notar que o Andrada construiu sua argumentação de recusa à 

escravidão a partir da mobilização de parte do repertório liberal. Seu propósito era 

ilustrar a forma pela qual a presença viva e atuante do escravismo no corpo 

político-social do Império tinha o poder de enrevesar “a ordem das vicissitudes 

humanas”172 no Brasil. Um dos exemplos mais notáveis é a sua consideração 

acerca do conceito de propriedade privada que, ao diferir substancialmente do uso 

articulado pelos homens favoráveis à escravidão, expressa as disputas ideológicas 

também em torno do repertório liberal. 

Enquanto a hipótese do historiador Rafael Marquese173 se sustenta no 

movimento de “acomodação” da soberania doméstica nos termos liberais da 

propriedade privada para resguardar a continuidade da escravidão, o projeto de 

José Bonifácio tece argumentos morais sobre o mesmo tema. Utilizando 

argumentos de fundo religioso, ele defende que a redução do escravo à 

propriedade do senhor fere os princípios morais e cristãos. Para ele, a liberdade é 

um direito de origem divina e, consequentemente, um homem que retira a 

liberdade de outrem está cometendo um ato imoral e não-cristão. Com efeito, para 

o estadista, a propriedade privada é um direito que diz respeito somente às 

relações de força e de poder que coordenam a sociedade de seu tempo. Vejamos: 

                                                                                                                                                                       
ainda que as discussões, via imprensa, cessaram nesse período e só havia debates circunstanciais 

em relação aos “acontecimentos relevantes”, sobretudo no que se refere à lei antitráfico de 1850.  

No clássico História Geral da Civilização Brasileira (2004), Sérgio Buarque de Holanda 

enfatiza que Maciel da Costa em 1821, Bonifácio em 1823 e José Elói da Silva em 1826 redigiram 
os últimos grandes argumentos críticos ao sistema escravista e que, “nada de novo se dirá daí por 

diante a propósito dos malefícios do sistema escravista ou sobre a incompatibilidade entre a moral 

cristã e a escravidão” (HOLANDA, 2004, p. 170). Para o historiador, apenas a partir dos anos de 

1870 é que a questão do cativeiro ganhou outra repercussão devido às transformações econômicas 

e sociais do Império.  

Ambas as referências dialogam com a defesa de que a realidade econômico-social da 

primeira metade do século XIX inibiu ou fez involuir as iniciativas que defendiam a abolição 

gradual da escravidão diante os seus inconvenientes para a “nação”. Para eles, somente a partir de 

finais dos anos de 1860 é que a temática voltou a ser alvo de debate. Entretanto, é fundamental 

investigar o que foi dito a respeito da escravidão nos anos seguintes ao fechamento da Assembléia 

Constituinte de 1823, pois apesar de Carvalho (1999) e Holanda (2004) não darem a devida 

atenção aos discursos antiescravista próprios a este período, eles não ignoram a existência deles. 
172 SILVA, José, 2000, p. 27. 
173 MARQUESE, op. cit. 
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A sociedade civil tem por base primeira a justiça, e por fim 

principal a felicidade dos homens, mas que justiça tem um 

homem para roubar a liberdade de outro homem, e o que é pior, 

dos filhos deste homem, e dos filhos destes filhos? Mas dirão 

talvez que se favorecerdes a liberdade dos escravos será atacar a 

propriedade. Não vos iludais, senhores, a propriedade foi 

sancionada para bem de todos, e qual é o bem que tira o escravo 

de perder todos os seus direitos naturais, e se tornar de pessoa a 

coisa, na frase dos jurisconsultos? Não é pois o direito de 

propriedade que querem defender, é o direito da força, pois que 

o homem, não podendo ser coisa, não pode ser objeto de 

propriedade. Se a lei deve defender a propriedade, muito mais 

deve defender a liberdade pessoal dos homens, que não pode ser 

propriedade de ninguém, sem atacar os direitos da Providência, 

que fez os homens livres, e não escravos.”174 [grifo do texto]  

A construção argumentativa da Representação... é muito valiosa para este 

estudo, visto que Bonifácio fez um determinado uso das ideias liberais em defesa 

da edificação de uma comunidade que se voltasse para um processo de razoável 

homogeneização social empática e solidária com os diferentes (inclusive com os 

escravos) e que fosse obediente aos princípios do Evangelho cristão e da “boa” 

moral familiar. Além disso, o estadista também era um grande defensor da 

construção de uma sociedade que respeitasse a (e trabalhasse em prol da) justiça 

social, como o direito à liberdade, em detrimento do egoísmo dos homens da “boa 

sociedade” que organizavam o “mundo do governo”175. Neste sentido, as 

apreciações do estadista caminham numa direção oposta ao uso que os 

conservadores fizeram do repertório liberal: a inclusão do negro como força de 

trabalho, subjugando-o ao domínio dos senhores através do critério de 

                                                             
174 SILVA, José, op. cit., p. 30. 
175 Empregamos um termo utilizado por Ilmar Mattos para designar um dos três “mundos” 

existentes no interior do Império do Brasil. O “mundo do governo” dividia-se em duas partes 

complementares, porém também concorrentes: o Governo da Casa e o Governo do Estado. O 
primeiro estava relacionado à administração da propriedade privada, da casa grande e da 

escravaria, por exemplo, o que inclui não apenas o controle e a repressão dos cativos, mas também 

em “criar as condições para que as relações de poder inscritas na ordem escravista fossem 

vivenciadas e interiorizadas por cada um doa agentes, dominadores ou dominados” (MATTOS, 

1987, p. 119). Já o segundo se refere à organização de um espaço mais gera, público, responsável, 

por exemplo, pela gerência da pressão inglesa para o fim do tráfico intercontinental e pela 

suspensão das revoltas coletivas dos escravos que estourava em praticamente todo o território 

imperial. Segundo o historiador, competia àqueles homens “empreender as tarefas que eram 

entendidas como transcendentes às possibilidades daqueles [o Governo da Casa], entre as quais 

avultavam a de propiciar a continuidade dos monopólios que fundavam a classe. Governar a casa 

era, no fundo e no essencial, elevar cada um dos governantes da Casa à concepção de vida estatal” 

(MATTOS, 1987, p. 120). Convém pontuar que a relação entre ambos não era harmônica e nem 
unilateral e essas diferenças vão se acentuando à proporção que o Estado ia se ampliando, posto 

que a agenda da política de Estado e a pauta dos interesses particulares iam se distanciando. 
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propriedade privada, e a reconfiguração do sentimento aristocrático para a 

orientação da dinâmica social do Império.  

Outro exemplo digno de nota é o do liberal exaltado Ezequiel Corrêa dos 

Santos, muito bem examinado na biografia escrita por Marcello Basile176. Aliás, 

convém destacar que a proposta do historiador é muito próxima à de nossa 

pesquisa, uma vez que se ocupa em estudar um personagem quase esquecido ou 

relacionado ao comprometimento com um projeto frustrado no passado histórico 

e, por isso, tem sua memória atormentada pelo “silêncio revelador da história”177. 

 Ezequiel Corrêa dos Santos era um dos homens que, naquele quadro de 

construção do Estado Nacional, considerava ser essencial pensar não somente a 

composição institucional do Estado, mas sim contribuir para a formação da 

“nação brasileira”. Ou melhor, para o redator da Nova Luz Brasileira (1829-1831) 

as mudanças políticas deveriam ser acompanhadas das reformas sociais, visto que 

a desigualdade social imperante dificultava a estruturação de uma “nação” 

democrática, justa e igualitária, conforme almejava178. 

 O liberal exaltado também se valera do repertório liberal para articular 

notas de repúdio à escravidão como, por exemplo, a defesa da igualdade social, a 

ampliação dos critérios da cidadania (inclusive entre os escravos) e a exaltação do 

trabalho livre. A sua defesa da cidadania e a sua compreensão acerca do conceito 

de Povo seguia uma perspectiva mais extensa do que a sua limitação à “boa 

sociedade”. Para ele “nesta palavra Povo se compreendem todos os indivíduos 

sem exceção, desde o rei até o mais pobre e miserável cidadão (...) entre nós não 

há mais do que povo e escravos; e quem não é Povo já se sabe que é cativo.”179 

Além disso, Ezequiel Corrêa dos Santos considerava que a liberdade 

deveria ser um direito superior, ou melhor, um princípio a ser sobreposto ao 

direito à propriedade privada. Dessa forma, o redator contrariava a defesa da 

posse de escravos pelos latifundiários assegurada pelo argumento do direito à 

propriedade. Nestes termos, Basile destaca as “tendências democráticas de seu 

                                                             
176 BASILE, 2001. 
177 Ibidem, p. 13. 
178 Ibidem. 
179 SANTOS, Ezequiel Corrêa dos. Nova Luz Brasileira, n. 11, 15-1-1830 apud BASILE, 2001, p. 

52. 
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liberalismo”180 seguido de uma atitude antiaristocrática e de aversão às hierarquias 

sociais e aos títulos de nobreza.    

Os exemplos de José Bonifácio e de Ezequiel Corrêa dos Santos expõem a 

coexistência entre os muitos liberalismos que disputaram espaço na cena pública 

“brasileira” após a independência política em 1822, assim como o de F. de S. 

Torres Homem. Não é nossa intenção pontuar as distâncias entre os liberalismos 

do estadista, do redator e do Romântico. Entretanto, por ora, pode-se reiterar que 

os casos ilustram que, a despeito da preponderância do liberalismo como suporte à 

defesa da escravidão e reorganizador das experiências do cativeiro, existiu 

contestações cujas justificativas se assentaram em um uso alternativo do mesmo 

repertório de ideias.  

Diante dessas evidências, consideramos ser bastante produtivo refletir 

sobre a versatilidade das ideias liberais no que diz respeito à escravidão: ora 

sustentou-a, ora refutou-a. Assim, sustentamos que o uso do repertório liberal para 

condenar a escravidão não foi sintoma da incompatibilidade entre a teoria e o 

terreno histórico escravocrata. Pelo contrário. Esse indício apenas atesta o vigor 

das ideias liberais no Brasil do Oitocentos, ponto este que nos distancia das 

análises de Marquese. Observemos. 

Dentre os autores analisados, Rafael Marquese é o que mais toca 

diretamente no tema da divergência entre os projetos liberais, dando ênfase ao 

projeto de José Bonifácio, considerado pelo historiador como “talvez o mais 

notável – pela profundidade e relevância do autor”181. Tanto Bosi182 como 

Salles183 também mencionam a Representação... como projeto dissonante que não 

chegou a ser material de debate em virtude do fechamento da Assembleia 

Constituinte por D. Pedro I.  Porém, Marquese confere uma abordagem 

diferenciada ao tema: para ele, as ideias do Andrada revelam que, de fato, existia 

uma “incompatibilidade estrutural”184 entre liberalismo e escravismo, contradição 

esta experimentada pelo próprio estadista. Vejamos. 

                                                             
180 BASILE, 2001, p. 67. 
181 MARQUESE, 2003, p. 256. 
182 BOSI, 1992. 
183 SALLES, 1996. 
184 MARQUESE, op. cit., p. 257. 
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Afinal, perguntava ele, “como poderá haver uma Constituição 

liberal e duradoura em um país continuamente habitado por 

uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos? (...) sem a 
abolição total do infame comércio da escravatura africana, e 

sem a emancipação sucessiva dos atuais cativos, nunca o Brasil 

firmará a sua independência nacional, e segurará e defenderá a 
sua liberal Constituição; nunca aperfeiçoará as raças existentes, 

e nunca formará, como imperiosamente o deve, um exército 

brioso, e uma marinha florescente.””185 

 Diante disso, é adequado sugerir uma abordagem alternativa. Ao invés de 

pensar em termos de incompatibilidade, não seria mais razoável pensar sobre a 

forma pela qual o repertório liberal teve seu conteúdo apropriado para responder a 

interesses distintos? Para além de disfunções, o uso do liberalismo tanto para 

justificar como para condenar a escravidão, além de atestar o caráter paradoxal de 

seu repertório, confirma a vitalidade de suas ideias em um corpo social e político 

vigorosamente marcado pela escravidão. Cabe recordar o uso que o estadista faz 

do direito à propriedade privada, uma das cláusulas pétreas do liberalismo, para 

sentenciar moralmente as práticas escravistas no Império do Brasil, como 

explicitamos anteriormente. 

 A defesa da ortodoxia liberal para legitimar os interesses dos proprietários 

rurais, entre a independência e os primeiros vinte anos do Segundo Reinado, 

dificulta o entendimento de que houve reações internas, também a partir do 

liberalismo, opostas ao cativeiro. Reações internas porque muito se defende que o 

liberalismo escravista brasileiro teve que dialogar com as pressões externas 

proporcionadas pelo liberalismo antiescravista inglês. Ora, os projetos 

antiescravistas internos “foram invariavelmente derrotados na década de 1820”186 

e simplesmente se apagaram com a preponderância dos interesses pró-escravistas? 

Em que medida a defesa cerrada do escravismo não é parte de uma perspectiva 

histórica que tende a apagar as dissonâncias políticas em nome da construção 

ideológica da grandeza de um Império forte e estável (questão muito cara ao 

Nostalgia Imperial)? E em quais circunstâncias esta perspectiva não foi resultado 

de uma imagem construída pelos próprios agentes da época e que, de certo modo, 

continua sendo reproduzida por parte da historiografia contemporânea?  

                                                             
185 Ibidem, p. 257 
186 MARQUESE, 2005, p. 811. 
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Neste momento importa recordar outros estudos que amplificaram as 

discussões acerca da multiplicidade de correntes políticas que visavam o fim do 

tráfico e/ou o fim da escravidão entre os anos de 1800 e 1850, o que, de certa 

forma, questiona o suposto consenso sobre a escravidão e o tráfico negreiro na 

época. Esses projetos elucidam que a defesa do escravismo não teve que dialogar 

somente com um fator externo como o liberalismo antiescravista inglês, conforme 

sustentou Rafael Marquese187. De modo diverso, o resguardo dos princípios 

escravistas também passou por conflitos internos. 

A variedade de propostas que apontavam para outras soluções possíveis 

para a questão do tráfico intercontinental e para a escravidão foi estudada pelo já 

citado trabalho de Jaime Rodrigues188. O historiador examina que no espaço entre 

os pró-escravidão e os contra a instituição existiu um leque de projetos dos mais 

distintos como, por exemplo, o fim do tráfico e a manutenção da escravidão, a 

continuidade da escravidão apenas por um tempo, o processo gradual para o fim 

da escravatura etc. Ademais, ele recorda que o tráfico atlântico de escravos 

africanos não significou a abertura de um processo gradual que levou, 

inevitavelmente, ao fim da instituição escravista no Brasil. Como demonstra ao 

longo do seu estudo, muitos atores da época não tinham a compreensão de que o 

fim do tráfico acarretaria, necessariamente, o fim da escravidão.  

Além da lembrança de Rodrigues189, convém destacar também os esforços 

dos estudos relacionados à renovação da historiografia sobre o cativeiro que 

ocorreu a partir dos anos de 1980. Estudos como o de João José Reis e Eduardo 

Silva190 proporcionam um ângulo de observação alternativo para a compreensão 

sobre os movimentos internos de reação ao regime escravista que não se 

restringiram ao âmbito dos discursos políticos mais diretamente ligados ao Estado 

Imperial. De outra maneira, os historiadores estudam as contestações mais diretas 

e práticas nas ruas e executadas pelos próprios cativos. 

O Partido Negro, como ficara conhecido entre os membros da “boa 

sociedade”, ocupou um espaço real nos episódios próprios à independência do 

Brasil, o que a complexifica posto que não foi um evento polarizado entre 

                                                             
187 MARQUESE, 2005. 
188 RODRIGUES, 2000. 
189 Ibidem. 
190 REIS; SILVA, 1989. 
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“brasileiros” e portugueses. Longe disso, os historiadores averiguam a 

participação de um terceiro elemento cuja formação se caracterizou pela junção de 

vários grupos como, por exemplo, negros escravos nascidos no território ou não, 

libertos e homens livres. Cabe destacar que eles não compunham uma facção com 

objetivos coesos, contudo, segundo os pesquisadores, “cada qual à sua maneira, 

tentaram negociar uma participação no movimento da Independência, ou 

subverter a própria ordem escravocrata no calor do conflito luso-brasileiro”191. 

Reis e Silva (1989) lembram que os escravos se apropriaram de uma 

determinada concepção de liberdade e almejavam conquistá-la junto ao processo 

de independência do Brasil. O interessante nas propostas dos historiadores é notar 

que, a despeito do Partido Negro e suas pautas terem sido reprimidas nos anos 

iniciais da década de 1820, ele não desapareceu e retornou à cena política nos 

anos de 1830 “quando ele se apresentou mais ousado e radical”192.   

Assim sendo, procuramos sustentar nessa seção a versatilidade no uso e 

interpretação do repertório liberal, cujas cláusulas (como a propriedade privada e 

a liberdade) foram manipuladas teoricamente para atender a distintos fins: seja 

para ratificar a escravidão, seja para repudiá-la. Para além da possível adequação 

ou inadequação das idéias liberais, consideramos ser mais pertinente questionar 

sobre a criatividade crítico-reflexiva dos personagens da época em desconstruir, a 

partir delas, justamente os fatores que legitimavam a escravidão, como foi o caso 

de José Bonifácio de Andrada e Silva e Ezequiel Corrêa dos Santos. Do mesmo 

modo, o vocabulário liberal esteve à disposição, inclusive, das reivindicações 

promovidas pelos próprios cativos ao seu direito à liberdade. 

  

Neste capítulo, procuramos refletir sobre alguns dos argumentos utilizados 

pelos estudos que conferiram uma resposta em oposição à hipótese de que havia 

uma incompatibilidade estrutural entre o liberalismo e a escravidão no Brasil 

oitocentista, mas que, por outro lado, acabaram atrelando o repertório liberal 

exclusivamente à defesa da escravidão no Brasil. Mais do que recusá-los, 

privilegiamos uma abordagem que se apropria de certas premissas para construir 

                                                             
191 Ibidem, p. 80. 
192 Ibidem, p. 98. 
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nossas próprias questões. Dentre elas, analisamos que em dados momentos tanto 

Alfredo Bosi (1992, 2010), como Ricardo Salles (1996) e Rafael Marquese (2003, 

2005), ao endossarem a perspectiva de que o liberalismo acentuou a 

funcionalidade da escravidão, suprimiram as vozes, projetos e discursos que se 

apropriavam das mesmas bases teóricas para contestar a escravidão. Neste 

sentido, propusemos uma análise que enfatize a disputa entre projetos liberais nos 

anos do predomínio das forças pró-cativeiro, e, também, a forma pela qual o uso 

de seu repertório foi articulado para alcançar distintos fins. Assim, priorizamos o 

estudo de um grupo ainda insuficientemente explorado pela historiografia, o dos 

primeiros Românticos e, claro, suas tematizações do problema da escravidão no 

Brasil Imperial. A seguir, concentraremos nossas análises no projeto descrito por 

Francisco de Salles Torres Homem em dois artigos: Considerações Econômicas 

sobre a Escravatura (1836) e Colonização (1844), ambas publicadas em 

renomadas revistas no segundo quartel do século XIX. 
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Capítulo 3. Francisco de Salles Torres Homem e suas críticas à 

experiência escravista no Império do Brasil 

 

 
 O objetivo deste capítulo é apresentar as divergências do Romântico 

Francisco de Salles Torres Homem em relação à escravidão, ao tráfico 

intercontinental e à mão de obra escrava africana no Império do Brasil. Serão 

privilegiados dois artigos em especial: 1) Considerações Econômicas sobre a 

Escravatura (1836) e 2) Colonização (1844).  

Ambos os artigos foram escritos tendo como base um diagnóstico do 

tempo presente no qual ele reconhece o vigor dos projetos simpatizantes à 

continuidade e, por extensão, ao fortalecimento da escravidão na sociedade 

imperial. Nos dois artigos há uma preocupação recorrente em alertar para o fato 

de a escravidão representar prejuízos que inviabilizam a conquista da aspirada 

“civilização” do Império do Brasil. Assim sendo, a partir da ótica de Torres 

Homem pretende-se discutir a forma pela qual a persistência do regime escravista 

impõe obstáculos à construção da “nação brasileira” tanto em termos materiais 

quanto morais nos anos 1830 e 1840.  

3.1. Breve trajetória do Romântico193 

 

Segundo Helio Vianna pouco se conhece sobre os anos iniciais da vida de 

Francisco de Salles Torres Homem. Contudo, sabe-se que nasceu de uma família 

sem recursos entre 1811 e 1812 e morreu na França em 1876. Seu pai fora um 

padre suspenso e sua mãe uma mulata forra, o que lhe conferiu as marcas de um 

homem mestiço194.  Torres Homem se formou em Medicina pela Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, função que não chegou a exercer, e em Direito pela 

Faculdade de Paris.  

A trajetória do personagem esteve muito associada às suas publicações em 

jornais e panfletos, recursos aos quais recorria para ascender na carreira 

política195. O início de seu jornalismo político ocorreu no período regencial e 

                                                             
193 A reconstituição de parte da trajetória de F. S. Torres Homem foi baseada em quatro leituras: 

BLAKE, 1970; DORIA, 1908; SILVA, Roberta, 2014; VIANNA 1960. 
194 VIANNA, op. cit. 
195 Idem. 
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adquiriu visibilidade pelo seu tom crítico e violento. Nesses anos, ele se 

aproximou do editor da Aurora Fluminense, Evaristo da Veiga, cuja amizade lhe 

rendeu muitos benefícios no campo da política imperial. Com o seu apoio, ele 

tornou-se membro do conselho de uma das mais expressivas associações 

partidárias dos liberais moderados, a Sociedade Defensora da Liberdade e 

Independência Nacional. Ademais, Torres Homem exerceu o cargo de deputado 

em várias legislaturas e, ainda como fruto dessa amizade com Evaristo da Veiga, 

recebeu amparo financeiro do Estado Imperial para cursar Direito em Paris entre 

1833 e 1836196.  

Nos anos em que estivera em Paris, o letrado foi membro correspondente 

do Instituto Histórico da França junto aos demais Românticos, como Domingos 

José Gonçalves de Magalhães, Manuel de Araújo Porto Alegre e João Manuel 

Pereira da Silva, integrando-se ao núcleo forte do primeiro Romantismo 

brasileiro. Envolvidos em torno da Revista Niterói, considerada a primeira grande 

revista do movimento Romântico brasileiro197, a contribuição de Torres Homem 

se deu com trabalhados relacionados às questões financeiras e à economia política 

como, por exemplo, Reflexões sobre o crédito público e sobre o Relatório do 

Ministro da Fazenda e Comércio do Brasil, além de ter somado a esse repertório 

Considerações Econômicas sobre a Escravatura. Além disso, também foi autor 

da nota bibliográfica sobre os Suspiros Poéticos e Saudades, em que tece elogios 

a Gonçalves de Magalhães, atribuindo-lhe o título de “a grande expressão do 

romantismo brasileiro198”.  

Convém enfatizar que as contribuições de Torres Homem ao movimento 

conferem valor à multiplicidade de questões que tangenciavam o Romantismo 

brasileiro. Sua associação ao primeiro Romantismo pode ser justificada pelo seu 

comprometimento com um projeto de “civilização” e de “nação” que 

compartilhara com os demais membros. Grosso modo, eles partilhavam do desejo 

(e das dificuldades) de empreender uma reforma moral e intelectual da sociedade 

imperial. Essa aspiração, por sua vez, era acompanhada pelas incertezas sobre a 

sua efetividade, o que se traduz na melancolia que também os reunia199. 

                                                             
196 Idem. 
197 LOPES, 1978. 
198 VIANNA, op. cit. 
199 RANGEL, 2011. 
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Impulsionados por uma espécie de “missão cívica”, os companheiros abordavam 

temas relativos a conteúdos indispensáveis ao “progresso” material e moral do 

Império como, por exemplo, escravidão, religião, economia, críticas à sociedade e 

ao Estado Imperial e outros problemas de ordem social mais geral.  

 Além da Revista Niterói, Torres Homem foi editor e/ou contribuiu com 

artigos para outros periódicos renomados nos anos de 1830 e 1840 como o Jornal 

dos Debates Políticos e Literários, Jornal do Comércio, O Despertador, O 

Maiorista. Por intermédio da imprensa periódica, ele participou ativamente dos 

grandes (e polêmicos) debates da sua época como, por exemplo, a maioridade de 

D. Pedro II, em 1840; as Revoluções Liberais de 1842, em Minas Gerais e São 

Paulo; e a Revolução Praieira, entre 1848 e 1849200. Nessa ocasião, o Romântico 

publicou controversos panfletos, A Oposição e a Coroa (1848) e O Libelo do 

Povo (1849), sendo o último de maior visibilidade na historiografia nacional.  

Sob o pseudônimo de Timandro, Salles Torres Homem apresentou as suas 

insatisfações em relação à política dos conservadores, à dissolução da Câmara e 

ao alijamento do poder dos liberais após a maioridade do imperador. Conforme 

Hélio Vianna, O Libelo do Povo conferiu ao personagem um dos protagonismos 

da oposição liberal ao longo do ministério conservador entre os anos de 1848 e 

1852. Ademais, cabe recordar que o envolvimento do Romântico com as revoltas 

liberais, em particular com as de 1842, lhe rendera a prisão e o exílio em Lisboa. 

Todavia, regressou ao Brasil em 1843 e tornou-se redator-chefe da segunda 

principal revista Romântica, a Minerva Brasiliense, onde publicou 

Colonização201. 

Passada a fase mais revolucionária do Romântico, ele se tornou um dos 

principais apoiadores da conciliação dos partidos durante o gabinete do Marquês 

de Paraná. Neste contexto, Torres Homem dissertou sobre a importância e 

necessidade do papel da Coroa na gestão política do Império - opinião impressa 

no panfleto Pensamentos acerca da Conciliação dos Partidos (1853) -, o que lhe 

rendeu um posicionamento muito distante do que havia defendido poucos anos 

antes no Libelo do Povo.  

                                                             
200 SILVA, Roberta, op. cit. 
201 VIANNA, op. cit 
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Após ter sido profundamente crítico nas décadas anteriores e logo após a 

conciliação, Torres Homem ocupou cargos de grande prestígio dentro do Estado. 

Foi diretor-geral das Rendas Públicas (1854), Ministro da Fazenda (1859), 

presidente do Banco do Brasil (?), membro do Conselho de Estado (1866) e 

Senador (1870). Como Senador, votou a favor da liberdade dos filhos das 

mulheres escravas na Lei do Ventre Livre, registrada por Vianna como “uma das 

nossas mais notáveis peças oratórias do parlamento imperial”202.  

Em 1872, recebeu o título de Visconde de Inhomirim, passando a ser 

membro da nobreza brasileira. Quatro anos após receber o título, Torres Homem 

morreu em Paris. Nas palavras de um de seus biógrafos,  

Com o conselheiro de Estado, senador e Visconde de 

Inhomirim encerrou-se, na política do Império, a tradição 

dos jornalistas e panfletários destinados a carreiras muito 

diferentes daquelas que deixavam entrever seus começos 

quase revolucionários203.  

3.2. Considerações Econômicas sobre a escravatura (1836) e Colonização 

(1844) 

 

Dentre os artigos publicados na Revista Niterói, Considerações Econômicas 

sobre a Escravatura204 é o texto mais completo (e mais direto) em termos de 

denúncia do potencial destrutivo da escravidão para a “civilização” e para o 

“progresso” da nova “nação”. Não temos informações sobre o ano exato da escrita 

do artigo, mas muito provavelmente foi redigido nos primeiros anos da década de 

1830, período em que esteve na França junto aos demais membros do primeiro 

Romantismo. 

Já Colonização205 foi escrito por Torres Homem nos anos iniciais do 

Segundo Reinado e publicado na Minerva Brasiliense, revista em que foi redator 

entre 1843 e 1845. Trata-se de um texto curto, porém denso e muito rico em 

termos de crítica à escravidão, ao infame comércio e ao mundo do governo. Neste 

artigo, ele recupera parte da discussão desenvolvida alguns anos antes em 

                                                             
202 VIANNA, op. cit, p. 277. 
203 Ibidem, p. 281. 
204 TORRES HOMEM, Francisco de Salles. Considerações Econômicas sobre a Escravatura. 

Niterói, Revista Brasiliense. Sciencias, Lettras, e Artes, Paris, 1836 Tomo primeiro, n°1, p. 35-82. 
205 Idem, Colonização, Minerva Brasiliense, Jornal de Sciencias, Lettras e Artes. Rio de Janeiro, 1 

jun. 1844, n° 15, v. II, p. 448-449. 
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Considerações… (1836), mas confere foco especial à imoralidade causada pela 

escravidão e pelos cativos de origem africana aos “bons” valores familiares. 

 Trataremos ambos os textos de forma conjunta, já que parte dos temas se 

reiteram, diferenciando-se apenas no que tange a influência do escravismo para as 

relações domésticas. Assim, concentrar-nos-emos nos principais assuntos 

abordados pelo Romântico com o propósito de notar a forma pela qual o 

escravismo comprometia seriamente o seu projeto de “civilização” (o projeto 

Romântico) para o Império do Brasil. Mas não somente. Também pretendemos 

explorar alguns dos contextos com os quais o personagem dialogou, o conteúdo 

semântico do texto, as estratégias retóricas de persuasão dos estudos da economia 

política para referir-se ao seu público e os objetivos em questão. Para tanto, 

recorreremos ao uso das notas de rodapé como estratégia narrativa a fim de fazer 

as devidas intervenções no raciocínio do Romântico, para ilustrar seus argumentos 

com passagens do texto e/ou para oferecer ao leitor informações mais completas 

em termos de vocabulário e informações históricas.  

3.2.1 Crítica à colonização portuguesa na América 

 

 As primeiras páginas de Considerações... são destinadas às críticas 

expressivas ao processo de colonização da América Portuguesa. Para Torres 

Homem a colonização europeia nessas terras foi a causa dos grandes problemas 

que seu século enfrentava, pois, além de ter privilegiado o uso de escravos 

africanos, tratou-se de um processo que ocorreu às custas da distorção dos 

princípios sagrados do cristianismo206.  

 Ele anota que os “cristãos do século XVI” tinham o compromisso de 

“semear os germes da vindoura civilização” nestas terras ainda não desbravadas. 

No entanto, os “cristãos” desviaram de sua missão e “um movimento tão rico de 

futuro, de potência e de civilização”207, destinado à América, fora corrompido. 

                                                             
206 “Quando vieram os cristãos do século XVI estabelecer-se na América, onde deviam semear os 

germes da vindoura civilização e associar os destinos do novo aos do antigo hemisfério, 

assinalaram sua presença por todas as calamidades e horrores, de cuja comitiva andava a 

conquista naquelas eras constantemente ladeadas: por estranho jogo das coisas humanas teve o 

gênio do mal larga parte em um movimento tão rico de futuro, de potência e de civilização.” (grifo 

meu) (TORRES HOMEM, 1836, p. 35) 
207 Ibidem, p. 35 
Entendemos que o conceito de “civilização” é de grande relevância para a compreensão da 

proposta mais geral do seu texto, a saber, apresentar (e persuadir) o público sobre os riscos 
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Uma das evidências disso, para o autor, foi a exploração da mão de obra, 

primeiramente indígena e, posteriormente, africana.  

Torres Homem insiste que a improdutividade do trabalho indígena resultou 

no seu extermínio e, diante do (falso) argumento que é o da falta de alternativas, 

os “cristãos” foram “buscar escravos na África”. O autor se utiliza de elementos 

depreciativos para condenar a escolha dos braços africanos, julgando o continente 

como “terra povoada com a raça amaldiçoada de Cam”, onde habita homens 

“levados de religiosos preconceitos”. Assim sendo, o argumento da inexistência 

de opções para executar trabalhos nestas terras e a falta de consciência dos 

“cristãos” de sua “alta missão”, teria levado à utilização da mão de obra escrava, 

“chaga roedora da antiga civilização”.  

Importa registrar a opção pelo uso de “cristão” e não colonizador ou 

português para qualificar o processo de colonização no território americano. Para 

ele, o ato de desbravar o referido território consistia, em primeiro lugar, em uma 

ação determinada por Deus aos seus fiéis europeus. No seu entendimento, a 

colonização era, em primeiro lugar, um recurso civilizador cuja finalidade era 

associar o futuro da América ao presente Europeu, continente este que já conhecia 

os valores e virtudes “civilizadas”. Para ele, a América já era destinada, por Deus, 

a um futuro próspero e competia aos “cristãos” apenas auxiliar na difusão da 

“civilização”. Contudo, aqueles homens, “ambiciosos”, desviaram de sua missão e 

marcaram sua passagem aqui com práticas e sentimentos “terríveis” que teriam 

colocado em questão, inclusive, o futuro da “nação”.  

Convém destacar também o modo pelo qual Torres Homem qualifica a ação 

dos colonizadores no continente africano, um processo violento, caracterizado por 

estupros, mortes, rupturas bruscas dos laços familiares e culturais.  

 

 

 

                                                                                                                                                                       
causados pela escravidão para a “nação brasileira”. Uma vez que são diversos os fatores que 

sustentam o referido conceito, destinaremos uma seção exclusiva ao seu estudo ao final deste 

capítulo. No entanto, por ora, é importante que o leitor leve que consideração que o termo 

“civilização” reúne as condições necessárias ao desenvolvimento material e moral da “nação 
brasileira”. 
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3.2.2. Críticas ao “egoísmo” natural do homem208 

 

Salles Torres Homem procura refletir sobre os motivos mais profundos 

pelos quais se convencionou ser a escravidão um sistema produtivo e lucrativo, 

ideia esta resultante da colonização. Diversamente do que se acreditava, o trabalho 

escravo, para ele, é apenas “pura manobra, mera força muscular, comparável em 

sua ação aos esforços de um dromedário, ou de um boi”209 e nada de útil pode 

contribuir para o avanço da agricultura. A escravidão, portanto, “falsificava os 

cálculos da indústria”210. 

O Romântico confere uma explicação para esse equívoco que se cristalizou 

e permaneceu ao longo do tempo na mente dos senhores rurais: a “fraqueza” e o 

“orgulho”. Para ele, ambos os comportamentos consistem num ethos natural do 

ser humano, que tende a “transformar seus próprios feitos em verdades 

necessárias”211. Isto significa que é natural ao homem a relutância em admitir 

certas mudanças e reformas.  

Todavia, ele sustenta que tais comportamentos adquirem proporções mais 

complexas numa sociedade cujo passado histórico fora colonial, desobediente aos 

princípios cristãos e persistente em manter as atividades escravistas. Para ele – e 

este é um entendimento comum a toda a primeira geração Romântica –, a 

instituição da escravidão é a responsável por produzir um ethos específico, o 

                                                             
208 A construção desta seção é muito devedora das leituras do historiador Marcelo de Mello 

Rangel. A crítica ao “egoísmo” dos senhores de escravos, um tema recorrente entre os letrados da 

primeira geração Romântica, esteve estampada nas páginas da Revista Niterói. A superação desse 

ethos era um dos compromissos firmados pela Revista, única estratégia capaz de viabilizar a 

construção de uma comunidade nacional em que todos estivessem unidos pelo “bem” mais geral 

da “nação”, o amor. Em seu artigo, Torres Homem não menciona o termo “egoísmo”. Entretanto, 

ele apresenta fortes indícios sobre este sentimento através do “orgulho”, “fraqueza” e da 

resistência dos senhores de escravos, traficantes e latifundiários em não ceder às novas propostas 
de seu tempo para pôr fim definitivo tanto ao tráfico quanto à escravidão no Império do Brasil nos 

anos de 1830. Cf.: RANGEL, 2005; Idem, 2011; Idem, 2013; Idem, 2015. 
209 TORRES HOMEM, op. cit, p. 36. 
210 De acordo com o Dicionário Bluteau, indústria significa “arte, destreza para granjear a vida, 

engenho, traça, em lavrar, e fazer obras mecânicas” (1789, p. 737). O conceito de indústria no 

artigo de Torres Homem está vinculado à agricultura e a possibilidade de obtenção de riquezas a 

partir da natureza. Seguindo as proposições de Marcelo de Mello Rangel: “O termo ‘indústria’ 

quer dizer produção de riquezas a partir da natureza, em relação direta com ela, através de 

atividades como a agricultura e a pecuária, ou ainda, a partir da manufatura e da comercialização 

das “matérias primeiras” conquistas a ela. E isto, por meio do trabalho livre e da mediação da 

razão.” (RANGEL, 2011, p. 228). Conforme teremos a oportunidade de acompanhar, “indústria” é 

um conceito muito importante para o projeto de “civilização” defendido por Torres Homem para a 
“nação brasileira”. 
211 TORRES HOMEM, op. cit, p. 36 
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egoísmo, que inviabilizava a provocação dos sentimentos necessários à 

estruturação da “nação” enquanto tal, como o amor212. 

Segundo Marcelo Rangel213, o grupo Romântico entendia ser o amor um dos 

sentimentos capazes de desencadear, especialmente no que diz respeito aos 

homens da “boa sociedade”, o interesse pelo “bem” comum da “nação”. O 

comportamento egoísta dos homens da “boa sociedade” - ou “o eu posicionado 

como medida de todo e qualquer pensamento e ação”214 - os tornavam incapazes 

de abdicar de alguns dos seus interesses privados, como a escravidão, em 

benefício do interesse da comunidade nacional215.  

Assim sendo, o ethos do egoísmo - natural ao homem e intensificado numa 

sociedade escravista - esclarece o porquê a escravidão era um aspecto da 

sociedade brasileira difícil de ser negociado e superado junto aos proprietários 

rurais, e, por conseguinte, o motivo da frustração das pautas que defendiam 

alternativas para a superação do regime escravista216. Dito de outra forma, em um 

                                                             
212 RANGEL, 2011. 
213 Ibidem. 
214 Idem, 2015, p. 86. 
215 Interesse é um conceito muito caro à retórica liberal, dado que este termo reunia em uma só 

categoria discursos, projetos e intenções universalizantes e aspirações individuais. Segundo Albert 

Hirschman (2000), no final do século XVII este termo passou a ser relacionado às pretensões 

econômicas de determinados indivíduos ou grupos. Para ele, essa nova conceituação trouxe 

elementos importantes para se pensar a relação que certos homens mantinham com o Estado, um 
vínculo que expressava os egoísmos de suas classes. Nos seus termos, a partir de então “descobriu-

se que a mistura de egoísmo e racionalidade, que envolvera como a quintessência do 

comportamento motivado por interesse nas discussões em torno da arte de governar, era uma 

categoria particularmente útil e cheia de possibilidades” (HIRSCHMAN, 2000, p. 31)  

Nos capítulos anteriores, retratamos uma historiografia que sustenta a forma pela qual os 

proprietários rurais impuseram uma agenda política nacional de cunho liberal para o Império 

correspondente aos seus interesses escravistas. Convém destacar que a identificação dos interesses 

particulares dos senhores rurais com as necessidades gerais da sociedade não era totalmente 

consciente (BOSI, 1992). Contudo, consideramos pertinente frisar que o primeiro Romantismo 

trouxe elementos teóricos consistentes para criticar o dito “interesse nacional” defendido pelos 

homens presentes no “mundo do governo”.  
De acordo com os Românticos, ao se declarar nacional, a pauta política daqueles homens referia-se 

apenas aos interesses particulares dos senhores de escravos. Tal como em Considerações..., em 

Colonização Torres Homem também acusava o “governo” de encontrar-se repleto de homens 

egoístas que atuavam em nome dos “falsos interesses da época”, a saber, que trabalhavam em 

favor da conservação de um regime de trabalho muito prejudicial ao Império do Brasil. Pode-se 

notar que, segundo Torres Homem, os interesses daqueles grupos revelava uma face oculta de suas 

“indolência” e “paixões” individuais que em nada correspondiam às necessidades que seu tempo 

apresentara, ou melhor, às vantagens oportunizadas pelo trabalho livre ao desenvolvimento da 

“indústria nacional”. 
216 A percepção de que soluções para o fim do tráfico e/ou da escravidão encontrariam resistência 

nos setores sociais ligados ao escravismo não era novidade para época. Outros estudos já 

apresentaram algumas passagens importantes sobre como a força do costume era um fator muito 
presente na sociedade brasileira e uma das causas principais das dificuldades de negociar o fim do 

tráfico e/ou da escravidão.   
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dos ápices da sua melancolia, o autor registra que o horizonte de superação do 

escravismo simplesmente não existia. Vejamos: 

Na primeira linha das causas deste resultado tão funesto como 
pouco lisonjeiro para a dignidade nacional figuram as 

preocupações, que arraigadas de longo prazo no espírito dos 

lavradores brasileiros e mais proprietários de escravos, 
dificilmente cedem campo às inovações da economia social, e 

antes pelo contrário acenam com seguros e levantados 

proveitos aos negociantes de criaturas humanas. Lamentamos 

semelhante oposição, mas não a criminamos; há naturalmente 
na ordem das coisas, que os anos consagraram uma grande 

força de resistência; o espírito humano pugna com a mesma 

energia por inveterados erros, como por verdades adquiridas, e 
nem sem grande constrangimento divorcia-se do passado para 

aceitar o futuro (grifo meu) (TORRES HOMEM, 1836, p. 38-

39). 

A passagem grifada expressa a preocupação do Romântico diante a 

ininterrupção do tráfico intercontinental de escravos africanos. Para ele, o 

egoísmo, “fraqueza” e “orgulho” dos senhores de escravos eram as forças que 

justificavam a opção pela não cessação definitiva do infame comércio, a despeito 

da sua proibição firmada na lei de sete de novembro de 1831217.  

                                                                                                                                                                       
Beatriz Mamigonian (2009) recorda um trecho publicado por Hypólito da Costa no Correio 

Braziliense em 1815 que revela certo grau de inquietação por parte do redator diante a força da 

escravidão no Brasil, notemos: “Os negociantes do Brasil que negociam na escravatura, os 
cultivadores que empregam os negros nos seus trabalhos, enfim, toda a população que é servida 

por escravos deve naturalmente ser inclinada à continuação deste tráfico, que o hábito faz parecer 

mui natural, que as leis ensinaram a olhar como mui legítimo e que os costumes indicam como 

necessário. Quando, pois, falamos em favor desta abolição, contamos de ter contra nós toda a 

massa da população do Brasil.” (grifo meu) (Correio Braziliense, vol. XV, 1845, p. 735-739 apud 

MAMIGONIAN, 2009, p. 218) 

Sidney Chalhoub (2012) também sublinha esta questão com alguns testemunhos entre os anos de 

1830 e de 1840. A passagem a seguir é uma declaração de Eusébio de Queirós quando era Chefe 

da Polícia da Corte, cargo que ocupou entre 1833 e 1844, anos de intensificação do tráfico 

intercontinental e, por conseguinte, da pressão inglesa para o seu fim. Eusébio de Queirós diz: 

“Entretanto, é forçoso confessar, que a punição deste crime encontra inúmeros obstáculos. O 
interesse, o hábito, e o comprometimento de grande parte da nossa população especialmente dos 

agricultores se armam para proteger os acusados deste crime; e a nossa forma de processo exige 

para a imposição de penas graves um concurso de tantas vontades, que é quase impossível reuni-

las, quando se trata da importação de Africanos. 

Os esforços de uma, ou outra Autoridade por muito elevada, que seja, são impotentes, são inúteis, 

e a impunidade, que daí resulta explica bem a frequência deste crime. 

A nota foi escrita em um país, onde há júri, e onde por consequência o mesmo necessariamente 

deve acontecer; quando se tratar de executar Leis proibitivas, que se oponham às ideias de grande 

parte da população.” (grifo meu) (CHALHOUB, 2012, p. 66-67) 
217 Convém recordar que os anos de 1830, década da publicação de Considerações..., assistiu a um 

aprofundamento do tráfico negreiro e, por extensão, do regime escravista. A intensificação da 

escravidão nesses anos ocorreu em consonância com as novas demandas do mercado internacional 
que, por sua vez, exigiram maior produtividade das plantations do Vale do Paraíba. Nessa ocasião, 

o mercado brasileiro de café ganhou maior notoriedade em vista dos prejuízos causados pelos 
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Ele sugere que, além dos latifundiários, outra força atuava para dificultar o 

fim do escravismo e do tráfico intercontinental no Brasil: o “governo”. De acordo 

com o Romântico, o “governo” é o grande protetor da economia escravista e o 

responsável pelo fracasso da decadência da economia nacional em virtude da sua 

conivência com as atividades ilícitas do tráfico negreiro. Para ele, os homens que 

compõem o “mundo do governo” são movidos por valores arcaicos, orientados 

por “preconceitos, erros e falsos interesses da época”, pois privilegiam “o trabalho 

bruto, instintivo e forçado” e não mobilizam incentivos ao trabalho “livre e 

inteligente”218. 

O exame crítico de Torres Homem ao “governo” é interessante para 

demarcar o posicionamento do primeiro Romantismo no Brasil. De acordo com as 

investigações de Marcelo Rangel, o Romantismo brasileiro foi se formando como 

um espaço crítico ao Estado imperial em construção com convicções marcantes, 

principalmente no que se refere ao tema da escravidão219.  

Isto posto, os vínculos entre os senhores de escravos e o Estado, traço 

característico da Segunda Escravidão, não se forjou isento de críticas. Pelo 

contrário. Justamente por tais relações de proximidade o Estado brasileiro 

                                                                                                                                                                       
levantes de escravos que destruíram as lavouras de São Domingos, ex-colônia francesa 

“responsável por quase metade da produção mundial de café, afora cerca de um terço da produção 

mundial de açúcar” (MARQUESE; TOMICH, 2009, p. 345). A saída de São Domingos da arena 

do comércio mundial abriu possibilidade para a reconfiguração do mercado internacional, o que 

promoveu a ascensão de outras regiões produtoras, como o Império do Brasil, Cuba e Sul dos 

Estados Unidos. Nesse sentido, a Segunda Escravidão foi o nome atribuído pela historiografia a 

uma conjuntura assinalada pelo fortalecimento da escravidão nestas três regiões (a despeito do 

declínio deste regime nas demais regiões da América), pelo auge da campanha abolicionista 

britânica e pela atividade enérgica da economia de livre mercado. 

Outra característica fundamental da Segunda Escravidão é a proximidade mais estreita entre os 
senhores de escravos e o poder político. Segundo Robin Blackburn “a segunda escravidão 

precisava de um Estado que a apoiasse e incentivasse, mas não que a supervisionasse” 

(BLACKBURN, 2016, p. 19). Essa relação de proximidade entre os senhores e o Estado não pode 

deixar de ser notada por Torres Homem. Após recusar o egoísmo, a “fraqueza” e o “orgulho” 

como comportamentos dos senhores rurais que impediam a abertura de um futuro livre da 

escravidão no Brasil, o Romântico também responsabiliza o “governo” pela perpetuação desse 

sistema ruinoso à prosperidade do Império.  

Sobre a Segunda Escravidão Cf.: MARQUESE; SALLES, 2016; TOMICH, 2011. 
218 “Do outro lado os governos, expressão completa dos preconceitos, dos erros e falsos interesses 

da época e desvairados pelos motivos daquela economia [escravista], que antepõe o trabalho bruto, 

instintivo e forçado ao livre e inteligente, mantinham e protegiam como altamente útil ao país um 

gênero de tráfico que, sobre o abrir uma larga ferida à humanidade, corrompe as nascentes da 
prosperidade pública.” (TORRES HOMEM, op. cit, p. 36-37) 
219 RANGEL, 2011. 
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guardou em seu seio discordâncias no que tange à escravidão, tensões estas que 

podem ser verificadas ao longo de praticamente todo o período imperial220.  

Importa sublinhar que na passagem em que acusa os senhores de escravos e 

o “governo” pela persistência em utilizar o escravo africano como mão de obra, 

outro ápice melancólico se exprime. Se nas páginas anteriores apresentamos um 

Torres Homem pessimista e frustrado diante a impossibilidade de se alcançar a 

almejada “civilização” em consequência da força da escravidão, agora 

apresentaremos um Romântico esperançoso e confiante no futuro do Império.  

Ele sustenta que seu tempo tem sido caracterizado pelo avanço de “outras 

ideias”, sobretudo aquelas que recusam a “exploração do homem pelo homem” 

sob justificativas morais221. Ademais, Torres Homem complementa que os 

próprios preceitos cristãos têm se apresentado mais arejados e abertos à 

“fraternidade de todos os homens diante de Deus”. Neste ponto, ele se refere à 

vertente cristã protestante engajada na causa abolicionista, que acusa a “opressão 

dos negros”.  

Hoje em dia, porém hão rebentado do seio da civilização outras 
ideias, outras combinações, outros costumes, outros interesses 

mais perfeitamente concebidos, que a passo cheio tendem a 

demolir uma ordem de coisas, que nunca destinada fora a ter 

                                                             
220 Neste ponto, não podemos deixar de recordar uma das principais conclusões de O Tempo 

Saquarema. Ilmar Mattos (1987) defende que, ao passo que o Estado (no ato da sua fundação) 

resguardou um compromisso com os interesses escravagistas, ele abriu margens para se constituir 

como um espaço onde as dúvidas em relação à instituição se constituíssem e se ampliassem. Um 

exemplo disso foi a aprovação da lei de proibição do tráfico intercontinental Eusébio de Queiroz, 

em 1850. 

Com a decretação do Bill Aberdeen (1845) houve um estado de tensão que envolveu os traficantes, 

os proprietários de escravos, os ingleses e o Estado, controlado pelos luzias. Cinco anos depois, 

com a aprovação da lei Eusébio de Queiroz (1850), sob o governo dos saquaremas, revelava-se 

outro conflito entre a necessidade da ampliação do Estado e os interesses mais imediatos e 

particulares dos senhores de escravos.  
Portanto, o que gostaríamos de frisar é que a aliança entre os senhores de escravos e o Estado se 

deu de forma conflituosa ao longo do século XIX. Isso porque à proporção que o Estado precisava 

se ampliar em direção aos interesses públicos e “nacionais”, ele teve que lidar com as pressões 

externas inglesas, com as insurreições de escravos e também coma própria política interna que se 

manteve associada, ao menos em geral, aos interesses dos senhores de escravos. Ademais, mesmo 

no interior dos grupos políticos conservadores e liberais havia posicionamentos divergentes em 

relação ao tema da escravidão e do tráfico negreiro, o que questiona a hipótese da existência de um 

consenso estável em torno da escravidão ao longo da primeira metade do século XIX. 
221 Presumimos que as novas ideias as quais se refere são os repertórios conceituais e ideológicos 

europeus que priorizam o desenvolvimento técnico da agricultura, da manufatura e do comércio, 

bem como o avanço moral da “nação”. Dentre as novas ideias mencionadas por Torres Homem, 

convém destacar a economia política, cujos pressupostos corroboram a superação de convicções 
arcaicas (como o uso da mão de obra escrava, por exemplo). Mais adiante estudaremos melhor a 

estratégia retórica mobilizada pelo Romântico a partir da linguagem da economia política. 
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futuro, e contra a qual está protestando um longo passado. Os 

progressos da reflexão, umas mais compreensivas concepções 

da unidade humana enjeitam por desarmoniosa e imoral a 
exploração do homem pelo homem: o cristianismo descartando-

se da preocupação do judaísmo, e lembrando que o seu 

fundador fora punido como suplício dos escravos por pregar a 
fraternidade de todos os homens diante de Deus, convida pela 

boca dos Clarkson e dos Wilberforce aos que se tem por 

discípulos seus a não desmentir das crenças pela opressão dos 
negros: ao fim a ciência das riquezas dá cabal sanção aos 

ditames da moral e à palavra do evangelho. Ela prova do modo 

o mais irrefragável que os suores do obreiro escravo jamais se 

vertem em chuva de ouro para o proprietário, que menos 
funesto ao primeiro que ao segundo é o fato da escravidão, e 

que se o livre trabalho em sua lata acepção é um dos destinos da 

espécie humana a título de instrumento primordial de toda a 
civilização, os povos, que têm a desdita de engastar em seu solo 

os horrores da escravidão doméstica, comprometem de 

gravíssimo modo o seu porvir, afugentando todo o prospecto de 

opulência e de prosperidade.222 (grifo meu) 

Convém sublinhar que em todo o documento apenas nesta passagem Torres 

Homem apresenta argumentos fundados na fraternidade entre os homens e se 

opõe à violência sofrida pelos escravos, premissas estas que legitimaram a pauta 

do abolicionismo inglês e norte-americano. Tendo em vista o total do artigo, 

calculamos que dificilmente o personagem compartilhava da ideia de um 

tratamento mais digno, afetuoso e amigável no que tange aos escravos. Isto 

porque defendemos um ponto de vista substancialmente pragmático de seu 

antiescravismo muito associado aos pressupostos da (ou de certa) economia 

política.  

O tom utilitário dos seus argumentos corresponde à própria linguagem da 

economia política, o que confere um certo gênero de indiferença ao texto do 

Romântico223. De modo sumário, o princípio mais geral dessa ciência é a 

                                                             
222 TORRES HOMEM, op. cit., p. 37 
223 André Drummond da Silva (2015) identificou característica semelhante nos escritos de Adam 

Smith no século XVIII, a saber, o ponto de vista indiferente e frio em relação ao sujeito 

escravizado. Os textos do pensador foram redigidos no contexto da expansão dos ideais 

abolicionistas na sociedade inglesa da época e reitera que, apesar de seus argumentos serem 

relacionados a uma vertente de pensamento mais radical, se distancia muito das razões 

apresentadas pelos “filantropos” da época. Para Silva o que é entendido como “frieza” da 

exposição de Smith, é um indício de que “enquanto fenômeno histórico, a linguagem do autor não 

deixa de evidenciar os termos, conceitos e valores desde os quais foi constituída, em seus 

primeiros movimentos, a ciência da economia política” (SILVA, André, 2015, p. 81). Em outras 

palavras, a linguagem típica da economia política (isto é, indiferente e fria no que tange à 

preocupação com os escravos) se insere em um movimento de crítica sobre a conveniência e 

vantagem do cativeiro para o mundo moderno capitalista. Todavia, cabe destacar que Adam Smith 
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superioridade do trabalho assalariado quando comparado ao trabalho escravo224. 

Para Torres Homem, a confiança no trabalho livre se justifica não apenas por 

razões de lucro, mas, sobretudo, pela “boa” moral que ele imprime nos homens 

como, por exemplo, “boa vontade”, “inteligência”, “habilidade” e “zelo”. Para ele, 

o trabalho livre era a condição para que os vetores do “progresso” e da 

“civilização” avançassem sobre o Império. Assim sendo, a fórmula era clara: ou 

“progresso” ou escravidão; ou “civilização” ou trabalho compulsório. 

Conforme estudamos no capítulo anterior, posicionamentos e discursos 

antiescravistas não se apresentam, necessariamente, mais empáticos ou solidários 

com a causa dos escravizados. Nesse caso, o contrário. Os argumentos de Torres 

Homem caminhavam para o fim imediato do tráfico e da escravidão, mas não 

apresenta uma agenda política que prevê o destino dos cativos225. Afinal, em 

muitos momentos do texto o Romântico apresenta argumentos que defendem a 

inferioridade do escravo africano e a necessidade do trabalho livre (a ser realizado 

pelos europeus)226.  

 Voltemos à economia política. Torres Homem se apropria do vocabulário 

da economia política com o propósito de provar aos homens favoráveis ao 

escravismo os problemas que este representa não somente para as riquezas da 

“nação”, mas também à prosperidade. Conforme iremos demonstrando ao longo 

                                                                                                                                                                       
tinha como horizonte em seus estudos o espaço britânico, pois não condenava o uso da escravidão 

nas regiões coloniais, já que associava o escravo à propriedade do senhor (SILVA, André, 2015).  
224 BOSI, 2010; SILVA, André, 2015. 
225 Presumimos que um destino possível cogitado por Torres Homem para os escravos foi o 

retorno destes para o continente africano. Nossa hipótese é baseada em um estudo que o 

Romântico fez sobre o caso dos Estado Unidos explicitado na nota de rodapé número 27 de seu 

texto. Ele menciona que a sociedade norte-americana nos anos de 1820 apresentava um número 

considerável de negros libertos e, “a fim de varrer o solo desta ruim laia de população” (TORRES 

HOMEM, op. cit., p. 75), parte dos colonos fundaram a Libéria, uma região na Guiné, para onde 

os ex-escravos eram remetidos. Entretanto, ele anota que o transporte dos libertos até lá mostrou-

se muito custoso, cerca de “38 dólares (réis 38400)” (Ibidem, p. 75). 

Como nos referimos anteriormente, apesar de o Romântico defender o fim do tráfico 

intercontinental e ser favorável à abolição imediata da escravidão, ele não traz soluções para o 

futuro dos cativos. Não obstante, pode-se afirmar que, para ele, o destino dos libertos não era junto 

à “nação brasileira”. Longe disso. As passagens registradas por ele demonstram a aversão ao 

escravo e, sobretudo, à sua origem africana. Sendo considerados como homens improdutivos e não 

criativos, Torres Homem é favorável ao incentivo da vinda de colonos europeus para trabalharem 

nos campos do Império, ideia esta que se apresenta de forma mais sólida em Colonização. 
226 Ainda assim, a despeito de seu antiafricanismo, é possível qualificar o conteúdo enérgico de seu 

texto para a época, especialmente se considerarmos que entre os anos de 1835 e 1840 a imprensa 

periódica se mostrou, em geral, favorável à defesa da escravidão e do tráfico negreiro e consistiu 

num instrumento eficaz para a reabertura do tráfico intercontinental (YOUSSEF, 2010). 
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deste texto, ele se apropria não apenas dos cálculos, dados e raciocínios próprios 

da “ciência das riquezas”, mas os utiliza como recursos necessários a fim de 

convencer os senhores de escravos (homens egoístas) de que a escravidão é mais 

perniciosa para eles do que para os escravos227. O Romântico complexifica os 

preceitos dessa ciência em razão de atribuir-lhe aspectos religiosos (cristão). Ele 

conclui que os estudos acerca dessa ciência apenas confirmam o que já é 

conhecido no campo da moral cristã: a mão de obra escrava e a instituição da 

escravidão, em geral, representam um mal moral e econômico e proporcionam 

prejuízos irreparáveis mais aos senhores e à “nação” e menos aos cativos.  

Ainda no trecho em que se refere às “outras ideias” que permitem articular 

críticas mais consistentes ao cativeiro, Torres Homem, mais uma vez, apresenta 

uma passagem melancólica. O letrado confia que o Império do Brasil seguirá o 

exemplo do abolicionismo britânico, que motivado pela “revolução nas ideias” do 

seu século, capitaneou o mais forte movimento contra o tráfico intercontinental e 

o escravismo. Ele acreditava que a bandeira inglesa pelo fim do tráfico e da 

escravidão consistira em um degrau muito importante rumo aos “faustos do 

mundo”, uma felicidade que se deu às custas de muitas privações: uma dívida de 

20 milhões esterlinos em benefício da liberdade do trabalho e dos sofrimentos de 

uma população trabalhadora.  

Logo em seguida, outra vez, o Romântico se aflige diante a força das 

“paixões generosas, ou interesses” particulares que operavam contra o fim da 

escravidão no Império. Ao contrário do que as “outras ideias” sustentavam, as 

“paixões generosas, ou interesses” se convenciam de que o fim do tráfico 

                                                             
227 Cabe sublinhar que José Bonifácio fizera uso semelhante dos argumentos da economia política 

com o intuito de transformá-los em retórica persuasiva a respeito dos males proporcionados pela 

escravidão para à “boa sociedade”. Vejamos uma passagem ilustrativa: “No Brasil a renda dos 

prédios rústicos não depende da extensão e valor do terreno, nem dos braços que o cultivam, mas 

sim da mera indústria e inteligência do lavrador. Um senhor de terras é de fato pobríssimo, se pela 

sua ignorância ou desmazelo não sabe tirar proveito da fertilidade de sua terra, e dos braços que 

nela emprega. Eu desejaria, para bem seu, que os possuidores de grande escravatura conhecessem 

que a proibição do tráfico de carne humana os fará mais ricos; porque seus escravos atuais virão a 

ter então mais valor, e serão por interesse seu mais bem tratados; os senhores promoverão então os 

casamentos, e estes a população. Os forros aumentados, para ganharem a vida, aforarão pequenas 

porções de terras descobertas ou taperas, que hoje nada valem. Os bens rurais serão estáveis, e a 

renda da terra não confundirá com a do trabalho e indústria individual.” (grifo meu) (SILVA, José, 

2000, p. 29) 
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intercontinental proporcionaria prejuízos para a “indústria” nacional e para suas 

riquezas particulares.  

Assim sendo, ele se lastima diante do fato de o Brasil ser considerado um 

país resistente à causa abolicionista, “onde o tráfico de africanos continua à escala 

vista”. A citação denota o entendimento de que o contrabando negreiro corrompe 

também as autoridades e a moral política, posto que o comércio atlântico de 

escravos ocorre de forma muito perceptível e com a conivência das autoridades do 

“mundo do governo”. Neste sentido, o tráfico intercontinental seria uma ofensa à 

“dignidade nacional”.  

O Romântico não deposita a responsabilidade inteiramente no “mundo do 

governo” e nos senhores de escravos pela continuidade do tráfico e da escravidão, 

mas entende que essas posturas são marcadas por uma inclinação natural “na 

ordem das coisas”, ou melhor, a tradição. Vejamos. 

 O espírito humano pugna com a mesma energia por 

inveterados erros, como por verdades adquiridas, e nem sem 

grande constrangimento divorcia-se do passado para aceitar o 
futuro. Mas certo é também que os interessados no status quo 

do sistema da escravidão ofendem há um tempo o senso comum 

e a experiência dos fatos, quando presumem que a inteira 

cessação do tráfico implica em suas consequências sacrifício da 
produção nacional e desfalque nos benefícios da indústria 

particular; e igualmente deslembram-se dos conselhos da 

prudência, quando ouvindo rodar ao longe o carro da 
civilização, em vez de aparelhar-se para alcançá-lo na 

passagem, e dentro também lançar-se, procuram ao contrário 

empecer-lhe a marcha com barrancos e aturados esforços. No 
fim das contas, porém, e a despeito de todos os obstáculos, o 

carro tem de passar, e tem de passar porque obedece em seu 

curso a uma lei infinitamente mais forte, que a vontade dos 

recalcitrantes, a lei do progresso e da civilização somente em 
vez de levá-los por diante pode abalroá-los com as suas 

rodagens. A história diz que as grandes reformas se hão feito 

no mundo, não só a despeito, mas à custa dos que para elas se 

não achavam preparados228. (Grifo meu) 

É possível notar que, para Torres Homem, embora haja uma tendência 

natural do ser humano em não ceder campo às inovações, essa resistência é 

ampliada num país escravista devido à indiferença e egoísmo, aos interesses 

                                                             
228 TORRES HOMEM, op. cit, p. 39. 
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particulares de cada proprietário. Ele complementa que tais posturas vão de 

encontro à “prudência” política demandada pelos novos tempos229. 

Para Torres Homem, ouvir “os conselhos da prudência” era dar voz ao 

projeto de “civilização” que se desenhava em seu mundo - uma civilização, 

convém destacar, confiante na superioridade do trabalho livre por proporcionar 

benefícios materiais e morais. Ao invés de o Império se esforçar para alcançar o 

“carro da civilização” e aliar-se a ele, as paixões e egoísmo de alguns grupos 

dificultavam o seu caminho, pois encontravam-se emperrados em ideias que não 

mais se sustentavam naqueles tempos como, por exemplo, a fé cega na 

produtividade do trabalho escravo. 

Ainda sobre a citação anterior, é possível notar mais uma passagem 

melancólica. Torres Homem mostrou-se esperançoso de que em um futuro breve a 

“nação” conseguiria pôr termo definitivo ao arcaico método do trabalho escravo, 

posto que o caminho natural de uma “nação” – isto é, a “civilização” – consistiria 

numa trajetória de mão-única e cujo fluxo é impulsionado por uma força natural 

que age a despeito dos estímulos retrógrados. Esta força é o “progresso”. Portanto, 

o Romântico confia que, apesar de todas as dificuldades, a “civilização” será 

alcançada. 

Ao final, é possível verificar um tom acanhado de preocupação sobre a 

forma como a almejada civilização possivelmente seria atingida. A sentença 

grifada ao final da citação exprime um certo receio sobre os prejuízos de uma 

“civilização” irregularmente planejada, o que colocaria em xeque a “civilização” 

no Império do Brasil230.  

                                                             
229 Convém sublinhar que o conceito de prudência era muito recorrente nos discursos 

parlamentares nos anos de 1830 para assinalar os cuidados necessários à implementação de 
reformas políticas no novo contexto. Segundo Luisa Rauter (2015) o período regencial vivenciara 

determinados acontecimentos que conferiram ao tempo presente um ineditismo em relação ao 

passado histórico, cujas experiências eram insuficientes para reorientar a vida dos homens e 

mulheres naqueles anos de 1830. Assim sendo, as antigas doutrinas políticas e ideias estrangeiras 

já não atendiam às demandas contemporâneas, sendo, para isso, necessário um certo vagar e 

cautela em relação aos projetos políticos, adequando-os “aos fatos, condições e circunstâncias 

nacionais” (PEREIRA, 2015, p. 308). Em Considerações... Torres Homem recomenda que a 

prudência deva ser uma virtude a ser posta em primeiro plano e a despeito das paixões inerentes à 

natureza humana. Neste caso, o respeito à prudência revelava que a escravidão e o trabalho 

escravo, lucrativo outrora, já não era mais sustentável para o tempo presente, mostrando-se 

incompatível com a “civilização” do mundo contemporâneo. 
230 Oito anos depois, em Colonização, Salles Torres Homem se mostrou apreensivo diante do 
descaso do “mundo do governo” em relação ao término definitivo do tráfico negreiro, proibido por 

lei desde 1831. Para ele, a inércia do “mundo do governo” perante o estudo de soluções e 
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Por fim, neste tópico procuramos demonstrar a forma pela qual Torres 

Homem conferiu a responsabilidade pela continuação do tráfico e da escravidão a 

três fatores: à força da tradição, aos lavradores e ao “governo”. Esses eram os três 

elementos que agiam para impedir que as novas ideias do seu tempo ganhassem 

espaço de discussão e reflexão. Somados a estas três razões, o egoísmo, as 

“paixões” e o “orgulho” também eram sentimentos presentes que dificultavam a 

superação de convicções arcaicas e frustravam a liberação de horizontes (futuros) 

alternativos para o Brasil, ou melhor, um destino governado pelos benefícios 

oportunizados pelo trabalho livre. 

3.2.3 Hipóteses e o papel da “verificação histórica”  

 

 Em vista do seu diagnóstico acerca das forças retrógradas que impediam o 

fim definitivo da escravidão e do tráfico negreiro no Império do Brasil nos anos 

de 1830, Torres Homem apresenta as hipóteses as quais pretende desenvolver e o 

modo como irá comprová-las. Ele tem como objetivo redigir um artigo a fim de 

apresentar à “boa sociedade” os males que a escravidão proporciona para a 

economia nacional e para as riquezas particulares dos senhores rurais231. 

                                                                                                                                                                       
iniciativas políticas para a substituição da mão de obra resultaria numa catástrofe na economia 

nacional. Assim sendo, a ausência de iniciativas políticas poderia comprometer em muitos níveis 
aquilo que ele entende por “civilização”. 

É possível notar uma distância do pensamento do personagem entre 1836 e 1844. Percebemos em 

Colonização uma postura mais cuidadosa do personagem no que tange ao fim do tráfico 

intercontinental. Enquanto em 1836 ele é mais adepto ao fim imediato, em 1844 ele se mostra mais 

cauteloso sobre os prejuízos de um fim inadequadamente arquitetado. Conjeturamos que sua 

preocupação é decorrente da intensificação das pressões inglesas para o fim definitivo do infame 

comércio, o que o levou a se indagar sobre a consequente ruína econômica da “nação”. 

Para tanto, ele propõe um projeto de colonização empenhado em pensar alternativas à mão de obra 

escrava, mais especificamente o trabalhador livre europeu. A lei de colonização atuaria como 

incentivo para que os senhores de terras se empenhassem na tarefa de trazer colonos estrangeiros 

para cultivar o solo “nacional”. Trata-se, portanto, de um empreendimento particular, mas 
incentivado pelo Estado. 

Desse modo, a escravidão, o tráfico negreiro e a transição mal executada entre o trabalho 

compulsório e o livre também inviabilizaria a execução do seu projeto de “nação”. 
231 Com base na sucinta apresentação da Revista Niterói intitulada Ao Leitor, é possível constatar 

que o público ao qual se dirige são os homens brancos, livres e proprietários de terras e escravos, a 

saber, a “boa sociedade”. O propósito da revista, e por extensão do texto Considerações..., é 

proporcionar aos seus leitores uma reflexão “sobre objetos do bem comum e de glória da pátria”. 

Partindo do pressuposto de que os assuntos complexos que correspondem à “glória nacional” 

demandam muito tempo e estudo, os redatores da revista pretendem fazer dela um instrumento 

conciso contendo alguns temas de modo a torna-los mais acessível ao público que “não pode 

sacrificar o tempo à longa meditação”. Convém frisar que os temas escolhidos dizem respeito ao 

interesse público mais geral e isto porque os redatores diagnosticam que os homens da “boa 

sociedade”, orientados por suas inclinações egoístas, se ocupam “sobre coisas de pouca utilidade”, 
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Sua hipótese central é a de que a escravidão e a exploração da mão de obra 

escrava para o cultivo das terras entorpecem o desenvolvimento da “indústria” 

nacional por duas razões: (1) por desencadear uma a visão preconceituosa do 

trabalho, especialmente entre os homens livres e (2) pela escravidão promover, 

obrigatoriamente, a “decadência da agricultura e das artes, pobreza mais ou menos 

geral.”232 

Para confirmar suas hipóteses, ele recorre à “verificação histórica” de 

algumas “nações” que fizeram da escravidão uma instituição pilar para o seu 

funcionamento como, por exemplo, a Grécia, Roma, Egito, Holanda, Estados 

Unidos da América e a Venezuela233. Em todas elas o desenvolvimento da 

“indústria”, finalidade última da modernidade oitocentista, seria dificultada em 

razão dos entraves impostos pela escravidão. Por fim, termina o seu texto com o 

caso do Império do Brasil para constatar a impossibilidade de se traçar um destino 

próspero para a “nação”, pois compreende ser o cativeiro o fator determinante 

para a decadência de todos os povos que a adotaram234. 

3.2.3.1. Roma 

 

No caso de Roma, Torres Homem explicita os males provocados pela 

introdução dos braços escravos: a acentuação dos desníveis sociais, o luxo 

exacerbado dos patrícios e o ócio, os quais corromperam o amor pelo trabalho e a 

própria vida no campo. Os trabalhos na agricultura, no comércio e nas artes, em 

                                                                                                                                                                       
desviando-se dos temas importantes e descuidando da “atenção pública”. Com base nos pontos 

cardeais da revista, pode-se presumir que o objetivo do artigo é convencer a “boa sociedade” de 

que a escravidão representa problemas de ordem material e moral para a “nação”, bem como para 

os seus interesses particulares. Referência: MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves; PORTO-

ALEGRE, Manuel de Araújo; TORRES HOMEM, Francisco de Salles. Ao leitor. Niterói, Revista 

Brasiliense. Sciencias, Lettras, e Artes, Paris, 1836 Tomo primeiro, n°1, p. 5-6 
232 TORRES HOMEM, op. cit, p. 40. 
233 “Verificação histórica” é um recurso o qual o Romântico recorre para analisar o contexto 

histórico de alguns países que privilegiaram a escravidão como instituição fundamental para o seu 

funcionamento. A partir de sua “verificação histórica” - ou melhor, análise e exposição da situação 

econômica, social, cultural e política de cada sociedade em questão -, Torres Homem conclui que a 

escravidão é a razão de grande parte dos seus problemas.     
234 Nesta seção optamos por enfatizar as “verificações históricas” mais complexas desenvolvidas 

pelo autor: Roma, Estados Unidos e, o caso que mais nos interessa, o Império do Brasil. Contudo, 

não desprezaremos as suas referências aos demais países. Optamos por não inserir tais 

considerações no corpo do texto em razão do autor apresentar explicações semelhantes às já 

apresentadas nos casos que trabalharemos. Entretanto, consideramos ser pertinente traçar as 
devidas referências em notas de rodapé nas páginas seguintes. 
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geral, passaram a ser limitados pela percepção de que eram atividades indignas de 

serem realizadas por homens livres. Para ele, a escravidão era contrária às “boas” 

virtudes que o trabalho inspira e era improdutiva. Isto em razão de os cativos 

cultivarem as terras com “negligência”, “incapacidade” e “má vontade”. Em razão 

disso, o desenvolvimento da agricultura ficara comprometido. 

À proporção que o trabalho forçado ia sendo priorizado em Roma, a 

quantidade de escravos crescia extensivamente e, consequentemente, eles 

ocupavam ofícios que antes eram destinados aos homens livres. Como resultado 

da falta de trabalho, os homens livres eram submetidos à situação de extrema 

pobreza. Assim sendo, Torres Homem atentou para a expressiva disparidade 

social constituída entre os trabalhadores livres e os proprietários. Isto porque estes 

acumulavam cada vez mais recursos, destituía os homens livres de suas ocupações 

e de seus bens e os incorporava aos seus domínios235. 

Torres Homem se pergunta em qual estado se encontrava a “indústria” 

romana após a introdução dos escravos. Para responder à sua questão, a grande 

consideração que faz é em relação à inviabilidade do trabalho forçado 

proporcionar avanços científicos a favor da produtividade. Desse modo, ele 

complementa que num sistema escravista, em que um senhor dispõe de grande 

número de homens trabalhando compulsoriamente, a necessidade de economizar 

força física e tempo – a partir da implementação de novas máquinas ou técnicas, 

por exemplo – não se manifesta. Vejamos seu raciocínio. 

A mecânica prática dos antigos consistia essencialmente em um 

espantoso consumo de homens empregados como força 

muscular. Uma vez que o homem tem a sua discrição grande 
quantidade de outros homens a título de escravos, a necessidade 

de economizar tempo, e forças jamais se lhe apresenta. É esta a 

razão, porque o uso das máquinas foi desconhecido de toda a 
antiguidade, e por que em alguns países modernos a escravatura 

é insuperável empeço à introdução dessas engenhosas, e 

brilhantes filhas da civilização, que tão eficaz assistência 

prestam ao homem, enriquecendo-o de uma potência, que ele 

                                                             
235 “As fronteiras do Reno, do Danúbio, as da África e do Eufrates eram espécies de mercados de 

escravos; e como estes substituíssem a massa dos cultivadores livres, em breve se aglomeraram as 

propriedades rurais nas mãos de um diminuto número de opulentos proprietários, sendo tragadas 
as pequenas culturas pelo sorvedouro dos grandes domínios. A completa decadência da agricultura 

foi a imediata consequência de um tal estado de coisas.” (Ibidem, p. 43) 
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em vão procuraria nos seus órgãos físicos, ou que só poderia 

provir de numeroso concurso de forças humanas236. (grifo meu)  

É interessante observar a comparação que o Romântico faz entre as nações 

modernas e os povos da Antiguidade, chegando mesmo a constatar a ausência de 

máquinas e de avanços técnicos no mundo antigo237. Assim, concordamos com 

Marcelo Rangel sobre a existência de anacronismos que são utilizados com a 

finalidade de ratificar o potencial destrutivo da escravidão, dentre eles, a 

impossibilidade de melhorias e o consequente “atraso” na “indústria”238. Para ele, 

o mundo antigo não conheceu as máquinas pelo fato de ter posto empecilhos ao 

desenvolvimento da indústria como, por exemplo, a opção pelo trabalho escravo.  

Diferentemente da antiguidade romana, a Inglaterra de seu tempo, o 

grande exemplo de sucesso para o Romântico, viabilizou o desenvolvimento da 

indústria porque aplicou sua inteligência à construção de máquinas a vapor ao 

invés de explorar a força humana. Convém destacar que, para Torres Homem, 

existe uma relação hierárquica entre o trabalho físico e o esforço intelectual. 

Apesar de ambos comporem a natureza humana, ele ressalta que os grandes 

avanços na agricultura foram resultados do pensamento humano. Ora, para ele, o 

esforço intelectual é inconciliável com a escravidão, pois ao escravo é vedada a 

capacidade de expandir sua “inteligência” e isto porque, diante o desprezo pelo 

                                                             
236  Ibidem, p. 44. 
237 Servindo-se do tema da não implementação das máquinas na Antiguidade, o Romântico recorre 

ao caso do Egito para exemplificar o desperdício de tempo e de força quando se opta pelo trabalho 

escravo em detrimento do trabalho livre, único método capaz de viabilizar a prosperidade da 

indústria. Referenciando Heródoto, Torres Homem sublinha que uma das pirâmides egípcias levou 

aproximadamente vinte anos para ser construída e precisou de cerca de dois milhões de homens 

expostos a uma condição de trabalho miserável, cerceados por sentimentos de “calamidade e 

horror”, mortes e inúmeras “moléstias”. Em seguida, ele calcula que caso tivessem sido criadas as 

condições para o avanço técnico, assim como fizera a Inglaterra, o uso das máquinas a vapor 
reduziria para dezoito horas o tempo de construção da pirâmide e requisitaria apenas trinta mil 

homens. Para ele, todo o sacrifício humano e desperdício de tempo apenas alimentava o “orgulho”, 

“capricho” e “luxo” do “paxá” egípcio, visto que ele teria à sua disposição outros homens 

trabalhando. Observemos: “Lê-se em Heródoto que a construção da grande pirâmide egípcia 

ocupara 100 mil homens durante 20 anos, o que equivale a 2 milhões de obreiros por um ano, sem 

contar os trabalhos da extração, carreto das pedras, abertura de galerias subterrâneas, trabalhos 

que, per si, só dez anos duraram. O serviço de 100 mil homens, renovados de três em três anos, e 

estupidamente empregados neste monumento, que nenhum outro fim tinha além do de satisfazer o 

orgulho do tirano que o erigia, foi um objeto de calamidade e de horror para o povo egípcio, 

porque privados os obreiros de máquinas e empregando quase exclusivamente forças braçais, 

pereciam em extraordinário número de afã, de miséria e de moléstias junto daquele colosso de 
pedra. Ora, tem-se calculado que todas as máquinas de vapor da Inglaterra postas em ação por 

trinta mil homens somente extrairiam a mesma quantidade de pedras, e as levantariam à altura da 

grande pirâmide no curto espaço de dezoito horas” (Ibidem, p. 45-46) 
238 RANGEL, 2011. 
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seu trabalho, o escravo não é incentivado a promover melhorias técnicas para a 

rentabilidade da indústria239. 

Presumimos que há, em Torres Homem, uma hierarquização das formas de 

trabalho, isto é, o trabalho intelectual é considerado mais importante em relação às 

atividades manuais. Essa supervalorização do trabalho intelectual e o desprezo 

pelo trabalho manual é uma interpretação bastante típica de uma sociedade do tipo 

escravista. Portanto, acreditamos que Torres Homem não está isento dos pré-

conceitos que ele mesmo acusara serem devedores da escravidão, a saber, a 

superioridade do trabalho intelectual em relação aos ofícios manuais. 

Ele prossegue seu raciocínio apontando que não só a agricultura era 

prejudicada pelo trabalho escravo, mas a escultura e a arquitetura. Segundo Torres 

Homem, estas, muito influenciadas pelas artes gregas, decaíram nas mãos dos 

escravos romanos240.  

 Além dos danos causados à agricultura e às artes, Torres Homem explicita 

que outro efeito catastrófico da escravidão foi o “pauperismo”. Ele justifica que o 

motivo da pobreza generalizada era a concentração das riquezas nas mãos dos 

patrícios. As fortunas, fruto da exploração da mão de obra, se destinavam 

exclusivamente a alimentar os seus luxos, logo, o capital não era revertido em 

investimentos. Afinal, para Torres Homem a escravidão era um dos fatores que 

impulsionava o “luxo”, a ostentação e modo de vida supérfluo por parte das 

classes escravocratas. Ao usufruir improdutivamente dos recursos adquiridos, os 

proprietários não investiam em desenvolvimentos na agricultura, sendo o único 

destino de tal riqueza a exposição constante de suas riquezas. Descrevendo o 

cenário do fim da república romana, registra que:  

                                                             
239 “Quem diz trabalho, pressupõem três termos: o objeto, ou o mundo material, o agente, ou o 
homem, o instrumento direto, e imediato, ou seus órgãos e sua inteligência, dupla força como 

dupla é a sua natureza. Mas bom é notar que não tem sido pelo desenvolvimento do poder corporal 

que as sociedades modernas hão feito maravilhas no campo da indústria, porém sim pelo 

desenvolvimento do poder intelectual, o qual lhes procura enérgicos auxiliares para a grande obra 

da transformação do globo. Ora incompatível com a escravatura é este gênero de desenvolvimento. 

Que incentivo levaria o escravo a dilatar a esfera de sua inteligência? Doutro lado que força há aí 

bastante para mudar de direção a marcha natural das coisas, que convida o senhor a votar desprezo 

às artes mecânicas? Por isso quanto recurso, quanta potência nas sociedades modernas existe, de 

que os romanos nenhuma ideia tiveram, ou de que nunca curaram tirar partido por sua aplicação 

em grande aos trabalhos da indústria, e do comércio!” (TORRES HOMEM, op. cit., p. 47-48) 
240 “Os monumentos mais perfeitos, que de Roma remanescem, são todos devidos a artistas gregos, 

e oferecem não pequeno contraste com os levantados pelos escravos romanos, como, por exemplo, 
o arco de Constantino, a Basílica de S. Pedro e S. Lourenço, cujos mosaicos são tão mal 

concebidos, quão grosseiramente executados.” (Ibidem, p. 49) 
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Pobreza geral das massas sociais ao lado de um fasto 

desmedido, imoral, e insolente, era o vício radical, que nos fins 

da república solapava pelos alicerces o edifício balofo da cidade 
eterna. O plebeu do campo, uma vez substituído pelo escravo 

bárbaro, correu a Roma para engrossar no foro as filas daquele 

enxame de cidadãos deslustrados pela miséria, que além do ar, e 
da luz do sol tinham unicamente por cabedal o sufrágio 

eleitoral, desgraçado cabedal, sobre o qual especulavam no 

rodopelo das desavenças civis, vendendo-o ao primeiro chefe 

de facção! (grifo meu) (TORRES HOMEM, 1836, p. 49-50)  

No trecho acima, é possível observar que outro mal provocado pela 

escravidão é a corrupção política. Os plebeus do campo, ao se verem substituídos 

pelos escravos, migraram em massa para a cidade, somando-se aos outros 

“cidadãos deslustrados pela miséria”241 que habitavam a capital romana. Vendo-se 

em condições de extrema pobreza, a única solução que lhes restava era o voto que, 

num contexto marcado por guerras civis, era vendido para os líderes das facções. 

Este é um indício de que, para o autor, a escravidão é uma instituição 

deterioradora não só das virtudes morais e econômicas, mas se apresenta 

igualmente como um elemento que corrompe a ordem política. Em sua conclusão, 

descreve Roma, nos tempos da escravidão, como uma “época de miséria, de ócio, 

de corrupção e de desordem”242. 

3.2.3.2 Estados Unidos da América 

 

O caso analisado mais detalhadamente pelo Romântico é o dos Estados 

Unidos. Sua curiosidade em relação a essa “nação” reside no fato de existir um 

grande abismo que afastava o Norte e o Sul. A pergunta que Torres Homem 

coloca é a seguinte: como pode existir tanta diferença de riqueza dentro de um 

                                                             
241 Ibidem, p.49. 
242 Ibidem, p. 50.  

Outro caso discutido pelo Romântico é o da Holanda, um povo que seria propenso ao 

desenvolvimento com qualidades industriosas, que reafirmaria e inspiraria o valor do trabalho. Ao 

entrar em contato com a colonização nos territórios africanos, pautada por critérios escravistas, 

esse valor se perverteu: de industrioso passou a ser ambicioso e preguiçoso. “Todavia essa 

Holanda, graças ao maravilhoso industrialismo de seus habitantes, em uma época que não está 

muito arredada daquela em que vivemos, era o empório e a pedra do anel do mundo comercial. 
Pois bem; o holandês, logo que deixa o solo natal para estabelecer-se nas colônias onde a 

agricultura e as artes mecânicas são o apanágio dos escravos, torna-se outro homem; o contato da 

escravidão nele opera a mais repentina metamorfose; de industrioso que era, muda-se em 

indolente, entranhando-se de invencível repugnância para a produção material. No Cabo da Boa-

Esperança, o holandês jamais trabalha” (grifo meu) (Ibidem, p. 50-51) 
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único território cujas regiões possuem a mesma trajetória histórica, os mesmos 

princípios religiosos, as mesmas instituições políticas e o mesmo governo? Ele 

acrescenta, ainda, que essa diferença se mostra mais curiosa quando se reconhece 

a maior produtividade do solo e do clima - condições altamente favoráveis ao 

progresso da agricultura - do Sul em relação ao Norte. Apesar desta vantagem, o 

Sul seria visivelmente a região menos próspera do território norte-americano em 

termos de riqueza, valores e costumes. Para ele, o abismo colossal existente entre 

o Norte e o Sul seria explicado pelas práticas escravistas. 

Isto posto, Torres Homem lança a hipótese de que a escravidão não é um 

mal somente para o escravo, mas suas consequências se apresentam de modo mais 

prejudicial para o senhor, tanto em termos morais quanto financeiros. Para tanto, 

recorre a um diálogo com Alexis de Tocqueville, quem apresenta as profundas 

diferenças entre o Norte livre e o Sul escravista.  

O Romântico inicia sua exposição citando uma passagem de A Democracia 

na América, do intelectual francês, na qual se refere às expressivas diferenças 

existentes entre as duas margens do rio Ohio: em uma margem o estado do mesmo 

nome, livre; e na outra, Kentucky, escravista. Vejamos: 

No lado esquerdo [Kentucky] divisa-se de quando em quando 

uma banda de escravos percorrendo com ar morno, e 

descuidado terras quase desertas; a floresta primitiva reaparece 
a cada passo; dir-se-ia que a sociedade dorme, o homem ali 

aparece engolfado na ociosidade e só a natureza oferece ali a 

imagem da atividade e da vida. Do lado direito [Ohio], pelo 
contrário, levanta-se um confuso bulício, que proclama de longe 

a presença da indústria; ricas searas cobrem os campos; 

elegantes edifícios anunciam o gosto e desvelos do lavrador; de 

todas as partes a abastança se revela; o homem mostra-se 

contente; ele trabalha243. (grifo do autor) 

É possível identificar que no Kentucky o trabalho está associado à 

escravidão, sendo, portanto, uma atividade indigna e vergonhosa. Já em Ohio, o 

trabalho livre inspira a honra e “civilização”, a saber, o meio para se atingir 

progressos materiais e morais. Por fim, enquanto o segundo é movido pela crença 

de que sua prosperidade é derivada do fruto de seu trabalho, o primeiro é ocioso e 

movido unicamente pelos seus gostos mais insignificantes e improdutivos como 

                                                             
243 Ibidem, p. 55-56 
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“a caça, a guerra, os jogos violentos”. Para Tocqueville, o que justifica a distinção 

entre ambos os estados é a escravidão. 

 Torres Homem complementa as sugestões de Tocqueville explicitando que 

o lucro é outra grande diferença entre ambos os métodos de trabalho. A 

escravidão é ilusoriamente compreendida como mais lucrativa para o senhor 

devido ao não pagamento das jornadas ao escravo. Todavia, o Romântico defende 

que é nos espaços onde impera o trabalho livre que há maior prosperidade. Já os 

campos escravistas são marcados pelo atraso, pela inexistência de inovações de 

técnicas agrícolas, pelos prejuízos e danos aos campos devastados pelo mau uso 

da terra244. 

Em seguida, Torres Homem chama atenção para a dependência do Sul em 

relação ao Norte no que tange às questões de necessidades básicas, posto que 

aquele dedica sua produção unicamente à monocultura e a exportação. Exemplos 

disso são o comércio de madeira e de gêneros alimentícios entre as regiões. 

Boa parte da madeira para a construção das casas do Sul são provenientes 

do Norte, embora as florestas daquele sejam mais amplas. A justificativa dada por 

ele é a de que o Sul não desenvolveu a infraestrutura necessária para a ampliação 

do comércio, visto que o transporte, a construção de canais e estradas não foram 

investimentos contemplados nesta região. A ausência de investimento em 

infraestrutura encontra explicação na escravidão, regime de trabalho muito 

custoso que desvia para a aquisição de mão de obra grande parte do capital do 

senhor245.  

O letrado acrescenta que, uma vez que “a escravatura é incapaz do 

exercício das artes mecânicas”, os Estados do Sul da Federação importam não 

apenas a matéria-prima, mas também a mão de obra (livre) para a construção das 

casas. Desse modo, as despesas dos senhores são enormes, pois precisam custear a 

jornada do trabalhador, assumir os gastos de sua viagem e remunerá-lo com uma 

                                                             
244 “Levando sobre os do Norte a vantagem do trabalho gratuito do obreiro, parece ao primeiro 

intuito que mais baratos deveriam ser os seus produtos e maior a criação das riquezas. Entretanto o 

contrário acontece. Os estados servidos por trabalhadores livres avultam a olhos vistos em 

prosperidade; os que consomem o serviço gratuito do escravo oferecem o espetáculo inverso, e isto 

contra a ordem aparente dos princípios. Jaz a agricultura do Sul no maior atraso; o uso da charrua é 

desconhecido da pluralidade dos estados; a deterioração das terras pelos péssimos processos 

agronômicos é um fato atestado pelos viajantes que estudaram aquelas regiões.” (Ibidem, p. 57) 
245 “Ora, o Sul por falta de indústria em vez de abrir canais e estradas no interior de suas regiões, 

dá aos capitais um outro destino, e por isso não nos devemos maravilhar, se do norte importa ele 

aquilo mesmo que em suas florestas superabunda.” (Ibidem, p. 58) 
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espécie de “prêmio de indenização” correspondente à falta de estímulo (e até um 

certo grau de humilhação) por trabalhar nas terras escravas, onde o trabalho é 

malvisto pela população246. 

Sobre os alimentos, Torres Homem chama atenção para o fato de as terras e 

o clima do Sul serem infinitamente superiores em qualidade em comparação aos 

do Norte. Mesmo assim, o Sul depende do Norte para seu abastecimento. Isto 

porque, segundo o Romântico, o Norte, livre das despesas do trabalho escravo, 

tem à sua disposição capital para investimento em melhorias para a ampliação e 

distribuição da produção agrícola. 

Em vista disso, ele constata a limitação e restrição do mercado do Sul em 

comparação ao do Norte. A explicação crucial para isto é a escravidão. De acordo 

com o Romântico, o Sul tem seu mercado consumidor reduzido, posto que a 

maior parte da sociedade é composta por escravos desprovidos do poder de 

compra. O Norte é constituído por uma “população industriosa” que possui uma 

relação diferente com o trabalho: os trabalhadores livres tiram benefícios de sua 

produção para suprir suas necessidades básicas e, por esta razão, são criativos e 

promovem meios para aumentar a produção. De modo diverso, os escravos são 

explorados e a produção não se verte para o benefício próprio. Por isso consume 

somente o necessário para não morrer de fome e não se empenha em realizar algo 

inovador247. 

 Neste ponto, Torres Homem já apresentara elementos suficientes para 

retratar a forma pela qual o escravismo é o elemento responsável por degenerar de 

uma só vez a bonança do comércio (e por extensão a riqueza dos senhores) e a 

reputação do (e aptidão pelo) trabalho. Para ele, a consequência imediata dessa 

equação negativa é a interrupção do desenvolvimento da “indústria” e, 

consequentemente, o bloqueio da “civilização”.  

                                                             
246 “Aos obreiros livres são os habitantes obrigados a pagar não só os dias do trabalho, como 

também um prêmio de indenização pelo desprezo a que se resignam, trabalhando na terra dos 

escravos, e demais disso as custas da ida e volta, pois que uma vez a obra ultimada, os obreiros 

dão-se pressa a abandonar o sul, para volver às regiões não funestas à indústria.” (Ibidem, p. 58-

59) 
247 “A escravatura é um instrumento ruinoso de produção: o obreiro livre produz 

incomparavelmente mais que o escravo; do mesmo modo que a liberdade do trabalhador favorece 
a potência da indústria e o desenvolvimento da riqueza, a servidão produz o resultado inverso.” 

(TORRES HOMEM, op. cit., p. 60) 
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 Assim, até aqui já temos elementos satisfatórios para traçar as linhas da 

filosofia da história do personagem. Para o Romântico, o destino da humanidade 

era projetado segundo um movimento progressivo dotado de um sentido 

específico que ocorre a despeito das demarcações espaço-temporal. O sentido ao 

qual se refere é o da “marcha da indústria”, que compreende ser o 

desenvolvimento dos aspectos necessários à sobrevivência do homem como, por 

exemplo, o comércio, a agricultura e a manufatura. O adiantamento da “indústria” 

é, sobretudo, uma expressão da “necessidade” humana e um “elemento 

condicional de sua existência”. Para ele, o progresso da “indústria” só é possível 

graças aos benefícios viabilizados pelo trabalho livre, método que inspira tanto as 

“boas” virtudes morais quanto os aperfeiçoamentos técnicos248.  

 Para ele, a escravidão impõe obstáculos ao movimento da “indústria” e, 

por conseguinte, frustra as possibilidades de se atingir a “civilização”, destino 

final de todas as “nações”. Isto porque o escravo não tem interesse em contribuir 

para a prosperidade da indústria, visto que trabalha para aquele quem o explora249. 

De modo diverso, o trabalhador livre trabalha para o seu sustento e o de sua 

família e, portanto, tem interesse em acelerar o desenvolvimento da “indústria”250. 

                                                             
248 “A indústria fez a sua aparição no mundo no dia e na hora em que o homem sentiu a primeira 

precisão, como elemento condicional de sua existência, a qual ele só poderia manter pondo-se a 
braços com a natureza externa. Limitada e circunscrita no princípio, como limitado e circunscrito 

era o círculo das precisões naturais, mais tarde ela seguiu em progressão igual à multiplicação 

infinda das criadas pela civilização. Em relação ao mundo externo a indústria não figura só como 

uma potência, mas também, e principalmente, como uma necessidade. Suprimi pelo pensamento a 

necessidade de trabalhar e tereis suprimido toda a indústria, e com ela a civilização”. (grifo meu) 

(Ibidem, p. 60-61) 
249 “Ora, o trabalhador do sul [o escravo] não pertence a si mesmo, não leva nos trabalhos fim e 

intenção alguma, não tem diante de si futuro, nem dia de amanhã; trabalhe muito ou pouco, ele 

sabe que o proprietário tem obrigação de nutri-lo no seu próprio interesse, que a sua ração está 

medida como a do boi da charrua, qualquer que seja a extensão dos seus esforços; não sendo por 

consequência influído por algum dos incentivos que empuxam o homem ao trabalho, abandona-se 
completamente ao pendor da inércia e da preguiça, torna-se uma máquina obstinada, uma máquina 

difícil a conduzir.” (Ibidem, p. 61) 

Em Colonização, Torres Homem retoma a falta de estímulo do escravo em contribuir para o 

avanço da agricultura, tanto como resultado da sua natureza quanto pelas experiências 

desagradáveis no cativeiro. Acompanhemos. “O escravo não tem interesse algum no 

aperfeiçoamento: o mesmo estimulo do lucro não o punge para melhorar o método, porque 

desempenha a sua aborrecida tarefa: máquina caduca, embrutecido pelo seu próprio estado, e pela 

vida selvática, que passou na terra natal, ele não pode ser senão um imperfeitíssimo instrumento 

para o adiantamento de nossa lavoura, e é de todo inútil para as artes, e costeio de qualquer 

manufatura” (TORRES HOMEM, 1844, p. 448) 
250 “O obreiro do norte [o trabalhador livre] é seu próprio fim, tem uma personalidade, resultado de 

sua inteligência, e moralidade; ele não produz por produzir, porém sim para viver, para arredar a 
miséria de si e de sua família, para melhorar o seu destino, para gozar para desenvolver-se, para 

representar o papel, que nesta curta viagem do homem pelo globo a providência marcou a cada 
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Na dimensão moral, o amor pelo trabalho, o “zelo”, “habilidade”, 

“celeridade”, seriam constrangidos pela “fraqueza”, “orgulho”, “ócio”, “paixões” 

e “interesses” egoístas naturais do ser humano e complexificados numa sociedade 

escravista. De acordo com Torres Homem, caberia muito esforço para a superação 

dos ethos que entorpeciam o livre desenvolvimento da “indústria” ou, até mesmo, 

um esforço que talvez não seria bem-sucedido. Os estudos apresentados por sua 

“verificação histórica” comprovam a decadência de todos os povos que adotaram 

a escravidão como regime de trabalho.  

 Assim sendo, Torres Homem insiste na superioridade do trabalho livre, 

uma superioridade fundada nos aspectos materiais e morais que possuem as 

qualidades necessárias para o avanço da “indústria” e, por conseguinte, da 

“civilização”. 

A inferioridade do trabalho escravo também está correlacionada não apenas 

à improdutividade e ineficiência natural do método de trabalho. De acordo com o 

Romântico, existe uma distorção natural na condição biológica do africano que o 

impede de incentivar a “marcha da indústria”. Isso visto que determinadas tarefas 

(como a da manufatura) dizem respeito às capacidades que a mão humana pode 

operar sobre a matéria prima, transformando-a e recriando-a. Essa capacidade, 

prossegue Torres Homem, é dependente de determinadas habilidades e cuidados 

em relação às quais o africano é incapaz (especialmente na condição de escravo). 

Vejamos. 

Quer na quantidade dos produtos, quer na sua qualidade, quer 

na indústria agrícola, quer na manufatureira, o trabalho do 

obreiro livre é superior ao do escravo. Mas é mormente na 
produção manufatureira que um abismo de diferença separa o 

primeiro do segundo. São os produtos da agricultura em grande 

parte a obra da natureza, a qual mais ou menos faz o seu dever, 
por imperfeito que seja o processo do lavrador: os produtos das 

manufaturas sendo essencialmente devidos às várias espécies de 

transformações que à matéria primeira imprime o obreiro, são 

pelo contrário criação do homem, se é que nos é lícito usar de 
semelhante metáfora, e requerem por consequência mais que 

tudo aquela inteligência, habilidade e zelo de que é 

absolutamente incapaz o escravo africano, não só pela 

                                                                                                                                                                       
indivíduo. O mais alto interesse convida, pois, o obreiro livre a aplicar todo o seu zelo, atividade e 

inteligência à obra da produção, na certeza que a maior ou menor soma de trabalho por ele feito 

implica aumento ou diminuição nos seus próprios lucros. O escravo, produzindo sempre para o 
senhor e nunca para si, trabalha o menos que lhe é possível, e de indústria procura causar ao 

proprietário todos os gêneros de perdas”. (grifo meu) (TORRES HOMEM, 1836, p. 61-62) 
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desgraçada conformação do seu crânio, como pelo 

embrutecimento e má vontade inseparável da condição servil, 

que o impedem de levantar-se acima de uma estúpida rotina e 
de aplicar à produção outro trabalho além do físico, maquinal, 

esclarecido apenas de um pálido reflexo de inteligência251.  

Assim, pode-se defender que, para o autor, o déficit produtivo do trabalho 

compulsório de africanos é fruto das condições do cativeiro (circunstâncias que o 

embrutece prontamente), mas também é algo inerente à sua natureza, ou melhor, a 

“desgraçada conformação do seu crânio”252.  

Torres Homem acrescenta que a divisão do trabalho também não é um 

método eficiente quando se aplica à mão de obra escrava. A especialização das 

funções num sistema produtivo é muito positivo para aumentar a produção, 

porém, ela requer “celeridade”, “inteligência” e “destreza” as quais são facultadas 

aos cativos. Ademais, ela exige uma “boa vontade e desejo de dilatar a capacidade 

produtora” que não se apresenta ao escravo, o que compromete a qualidade do 

produto final. É interessante observar que Torres Homem também credita 

responsabilidade referente à “estupidez do escravo” à própria legislação dos 

estados do Sul da Federação, visto que eles são impedidos de serem 

alfabetizados253. 

 Com base nos argumentos acima apresentados, Torres Homem conclui 

que, diferentemente do que os lavradores defendiam, o regime escravista 

representa uma perda visível de capital para o senhor. Ele acrescenta ainda que, 

enquanto as despesas em relação ao trabalhador livre são ínfimas – pois este 

                                                             
251 Ibidem, p. 62. 
252 A passagem em destaque apresenta-se demasiadamente forte para um leitor contemporâneo. 

Não obstante, convém notar que a justificativa racializada creditada por Torres Homem era muito 

frequente no espaço europeu. Lembremos que Torres Homem tinha formação médica (apesar de 

nunca exercer a atividade) e esteve em Paris nos anos 1830, década que assistiu um maior interesse 

pelos estudos anatômicos nas ciências sociais e, particularmente, as pesquisas craniométricas. 

(KODAMA, 2005) 
253 Na nota de rodapé de número 19, Torres Homem diz: “A estas causas da supina estupidez do 

escravo devemos ajuntar que o sul da união americana há vedado por leis violentas e severas a 

instrução dos seus escravos. Singular situação, ainda que consequência lógica de um mau 

princípio: O estado de Carolina por uma lei promulgada em 1800 pune com 20 açoites o escravo 

encontrado em uma aula de instrução primária e uma multa de 100 dólares 120 : 000 rs. É infligida 

por uma outra lei do mesmo estado ao mestre que ensinar a ler e escrever ao escravo. Em 1821 

Virgínia adotou uma lei concebida no mesmo espírito, proibindo a reunião de escravos em uma 

escola, com o fim de aprender a ler e escrever, sob pena, em caso de violação da lei, de vinte 

açoites, pena pronunciada por um simples juiz de paz. A legislação de Carolina do Norte pune o 

mesmo crime com 29 açoites, e condena o mestre, ou aquele que vende Bíblias a escravos a pagar 
a multa de 500 dólares, 600 : 000 rs. Na Geórgia a cifra da multa é idêntica, e idêntico o número 

de açoites, com que se castiga o escravo.” (TORRES HOMEM, op. cit., p. 63) 
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recebe por jornada de trabalho, o que resulta no desprendimento gradual do capital 

–, os senhores de escravos investem, de uma só vez, grande quantidade de capital 

na aquisição de um cativo254. Deste modo, os recursos financeiros disponíveis 

para investimentos em técnicas agrícolas e nas fazendas, de modo geral, ficam 

reduzidos e/ou insuficientes. Soma-se a isso uma possibilidade real da perda total 

do capital aplicado na compra do escravo em razão das mortes prematuras, 

tratamento de doenças, gastos com a alimentação e vestimentas255. 

Os efeitos da escravidão também se fazem sentir no que diz respeito ao 

crescimento demográfico. As regiões escravistas apresentam um crescimento 

ínfimo se comparadas aos do Norte da União256. Torres Homem lembra que a 

baixa taxa populacional é prejudicial às representações políticas no Congresso. Os 

estados do Sul contam sempre com baixo número de representantes pelo fato de 

suas populações serem as menores.  

De acordo com o Romântico, a chave para o crescimento da população é o 

incentivo ao desenvolvimento da “indústria” e das riquezas nacionais. Ao passo 

que se trabalha em prol de melhorias e do aumento do tesouro nacional, amplia-se 

o número da população. Entretanto, para ele, esse movimento deve ser 

                                                             
254 “Assim, entretanto que o norte em salários dispende gradualmente os valores acumulados, o sul 

é obrigado a embeber de uma só vez na escravatura aquela enorme cópia de capitais (...) O norte 

pagando ao obreiro livre por dia, por semana, ou por empreitada, conserva livres as suas riquezas 

para aplicá-las à produção e às empresas, que fazem gradar a pública prosperidade, como estradas, 

canais etc. O manufatureiro do norte emprega os fundos, que à aquisição de escravos destina o 

manufatureiro do sul em matérias primeiras e instrumentos, reservando tão somente uma fraca 

parte em numerário para paga dos obreiros.” (Ibidem, p. 65-66) 
255 “Assombrosa é a mortalidade dos africanos importados na América. Fixam uns a seis, outros a 

sete por cento o número dos negros que a morte ceifa cada ano nas plantações americanas (...) 4° 

As despesas da mantença, vestidura e cura das moléstias. 5º As perdas de serviço produtivo, que 

sofre o proprietário, quando o escravo por enfermo, ou por velho, não pode trabalhar.” (Ibidem, p. 

67) 

Em Colonização, o autor também retoma esse tema da perda de capital quando ele é investido para 
a compra de escravos. “Capitais imensos empregados em negros são todos os anos sepultados 

debaixo da terra, ou anulados pelas enfermidades e pela velhice.” (TORRES HOMEM, 1844, p. 

448) 
256 Em 1790 possuía Kentucky mais de 61 mil habitantes; Ohio ainda não existia; foi fundado doze 

anos mais tarde que o estado de Kentucky. Em 1830 era a população deste último de 522.704 

habitantes, entretanto que na mesma época possuía Ohio 937.903, sobrepujando por consequência 

a Kentucky em 415.199 habitantes./Mais quantiosa que a de New York era a população de 

Virgínia em 1790; orçava então o número de seus habitantes a 454.183 quando New York só 

contava 318.796. Volvidos quarenta anos, apareceu um resultado inverso: em 1830 Virgínia tinha 

741.654 habitantes e New York 1.918.534. New York, que apenas dez representantes dava ao 

Congresso Federal, quando Virgínia dava 19, conta ali hoje 40, e Virgínia somente 21. Tal atraso 

no aumento dos habitantes desfalca de dia em dia aquela antiga preponderância de Virgínia sobre a 
federação, que lhe acareara a glória de ler fornecido a república de quatro presidentes. (TORRES 

HOMEM, 1836, p. 68) 
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acompanhado de uma certa regularização na distribuição da produção nacional, a 

qual é melhor organizada com investimentos em infraestrutura257. Ele acrescenta 

que a construção de estradas e a abertura de canais facilitam a distribuição de 

alimentos, o que diminui consideravelmente os gastos com o transporte, anima as 

transações comerciais, amplia “a pública abastança” e, consequentemente, o 

número de habitantes.  Ora, a diferença populacional do Norte e do Sul é 

explicada pela escravidão porque ela paralisa justamente o motor do crescimento 

populacional: o desenvolvimento da “indústria”, a produção de riqueza e os meios 

os quais possibilitam a sua circulação.  

Assim, Torres Homem encerra sua análise sobre o caso norte-americano e 

conclui que os estados do Norte são “mais ricos, mais povoados, mais poderosos” 

do que os do Sul e isto encontra justificativas na “capacidade, energia e 

moralidade” que imprime o trabalho livre na produção de riquezas. Ambas as 

regiões livraram-se juntas da sua condição colonial e foram orientadas pelas 

mesmas doutrinas políticas, religião e missão de explorar o continente. Todavia, 

“os primeiros marcharam armados do machado e do martelo, entretanto que os 

segundos só tiveram o azorrague por instrumento de indústria”258. 

                                                             
257 “Ora, destes princípios, que pela natureza circunscrita deste artigo somos obrigados a 

apresentar de uma maneira geral e despida de provas, resulta que o meio único em que um país 

deve cifrar as esperanças de aumentar a sua população, é o de dar incremento a indústria e à 

produção das riquezas. Quanto maior for a abundância da prosperidade material e melhor regulada 
a sua distribuição, tanto maior será o desenvolvimento numérico da população: o fim se 

proporcionará exatamente aos meios.” (grifo no original) (Ibidem, p. 71-72) 
258 Ibidem, p. 74 

Após a “verificação histórica” dos Estados Unidos, o Romântico menciona outros três casos em 

que a opção pela escravidão venceu e o fracasso moral e econômico foi evidente.  

Assim como o Império do Brasil, Cuba sobrevalorizou o tráfico negreiro e, por conseguinte, a 

implementação de braços africanos para cultivar suas terras. Já Porto Rico não encontrou mercado 

satisfatório para expandir o comércio de carne humana e, logo, voltou-se ao trabalho livre. 

Consequentemente, a “indústria” cubana enfraqueceu e Porto Rico diferenciou-se “por sua 
atividade, inteligência, industrialismo”. Com o propósito de ilustrar os lucros e produtividade do 

trabalho livre, Torres Homem analisa o relato do Coronel Flinder, que viveu em Porto Rico, sobre 

a produção de algumas commodities: “O Coronel Flinder, em cuja obra acerca do estado atual de 

Porto Rico abundam os fatos em favor do sistema do trabalho livre, atesta que as produções de 

Porto Rico, como o café, o açúcar, o tabaco, o anil, são quase em totalidade o fruto da indústria 

dos colonos europeus e dos cultivadores livres do país. Em 1832 o cultivo da cana produziu 

414.717 quintais de açúcar (cada quintal de 112 libras inglesas), e segundo o Coronel Flinder os 

dois terços desta quantia foram produzidos por braços livres: sobre o total de 250.000 quintais de 

café colhidos no mesmo ano, apenas 20.000 foram devidos ao trabalho servil.” (Ibidem, p. 76) 

Já sobre a Venezuela, o letrado mostra os números da miséria e da pobreza presentes no país: “De 

50 mil habitantes que contém Caracas, 3 mil constam de mendigos” (Ibidem, p. 78). 

Em um momento anterior de seu texto, na nota 21, Torres Homem expõe o caso da Rússia. Ele 
menciona que lá os escravos trabalham com instrumentos de má qualidade, não são dados à 

divisão do trabalho, o que resultaria na inferioridade da produção russa em comparação aos demais 
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3.2.3.3 Império do Brasil 

 

Após a exposição dos casos das “nações” que fizeram uso do escravismo, 

Torres Homem conclui que todos eles mostram um destino semelhante: a 

decadência moral e material. Este diagnóstico abre um questionamento 

direcionado ao público “brasileiro” adepto ao tráfico negreiro e/ou à escravidão, o 

que corrobora a ideia que desenvolvemos ao longo deste capítulo: a apropriação 

retórica dos termos da economia política pelo letrado com a finalidade de 

convencer os senhores de escravos, “egoístas”, da impertinência da instituição 

para a prosperidade do Império do Brasil. Vejamos: 

Desnecessário julgamos o ir por diante, continuando a amontoar 
aqui quantos exemplos tirados de alheias nações existem a este 

respeito e que tão numerosos se deparam. Os fatos citados 

sobejam, a nosso ver, para comprovar o acerto estabelecido no 
princípio deste artigo; e aos partidistas do trabalho servil 

dirigimos um desafio solene, para que nos mostrem um só povo 

possuidor de escravos que pudesse medrar na indústria e nas 

artes úteis259. (grifo meu)  

Diante desse diagnóstico, o Romântico formula a seguinte questão: por 

que o Brasil - herdeiro tropical da civilização europeia, detentor de um destino 

promissor, que tanto havia progredido no âmbito político e no plano das ideias - 

encontrava-se tão distante do progresso da indústria? Ou simplesmente, “por que 

tanta diferença entre o Brasil político e o Brasil industrial?”260. 

Segundo o Romântico, o que explica esse abismo é a escravidão, o grande 

mal que impede o desenvolvimento e a prosperidade da “indústria” no Império do 

Brasil. Isto porque, para ele, a instituição dissemina no interior da “boa 

                                                                                                                                                                       
países europeus, o que compromete gravemente a produção da “riqueza nacional”. Para essa 

análise, o Romântico recorreu ao estudo de M. Stock, economista russo com a finalidade de 

legitimar seu posicionamento antiescravista. Notemos: “Enfim se os produtos da nossa indústria 

são interiores aos do estrangeiro na qualidade e quantidade, deve-se disso acusar a escravidão. E 

ela a principal causa que na Rússia comprime as molas da indústria, e o maior obstáculo á 

riqueza que os povos podem encontrar. Quando de riqueza falo, entendo a riqueza nacional, e não 

a de alguns indivíduos. Todos os países possuidores de escravos contam ao lado de uma inúmera 

quantidade de pobres alguns proprietários imensamente ricos; mas esta desigualdade de fortuna é 

um outro mal político, e antes condena do que justifica o princípio da servidão” (grifo meu) 

(Ibidem, p. 64-65) Citação retirada por ele do Curso de economia política, tomo III, p. 184 e 185.) 
259 Ibidem, p. 78.  
260 Ibidem, p. 78. 
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sociedade” certos pré-conceitos no tocante às ocupações relacionadas ao 

comércio, manufatura e agricultura e excita a predileção pelos ofícios públicos261.  

Torres Homem sustenta que os grandes comerciantes e os donos das 

lavouras investiam parte de seus bens financiando o estudo de seus filhos na 

Europa, em áreas que os levariam a ocupar cargos políticos após o retorno ao 

Império do Brasil. Esta postura desencorajaria a sua dedicação a ofícios que 

acrescentariam ao avanço da “indústria” nacional como, por exemplo, as 

atividades relacionadas à agricultura, agronomia, química, física. Ora, para o 

Romântico, não só de profissões como as artes, filosofia, a política consiste o 

desenvolvimento próspero da “nação”, mas é preciso que haja um corpo de 

homens empenhados nas atividades “industriais” que, por sua vez, são a base para 

a produção de riquezas262. 

Uma vez empregado público, os filhos desses latifundiários se 

empenhariam em tirar proveitos particulares dos cargos que ocupavam, 

usufruindo das riquezas da “nação” para seus negócios familiares263. Assim, o 

Romântico defende que a sobrevalorização dos serviços públicos se deu, 

contraditoriamente, sem qualquer comprometimento com o bem geral da “nação”. 

A ausência do espírito público distorceu as atividades públicas em proveito do 

poder e prestígio social. 

Essas “más” condutas no “mundo do governo” - conduzido por interesses 

egoístas, mesquinhos e sem preocupação com a comunidade nacional de forma 

mais geral - são algumas das heranças coloniais escravistas. O interesse egoísta 

não tem comprometimento com a “nação” e, por esta razão, solapa o seu 

desenvolvimento material e moral. O egoísmo e o “orgulho” dificultam que 

                                                             
261 “A posse de escravos nos tem evidentemente impedido de trilhar a carreira da indústria. Vede 

as consequências da escravatura! A sede dos públicos empregos e a esquivança para as profissões 

industriais são fatos muito gerais entre nós, e que amiudadas vezes hão sido assinalados pela 

administração como uma grave enfermidade do corpo político.” (Ibidem, p. 79) 
262 “O rico lavrador envia o filho a estudar nas capitais ilustradas da Europa não ciências que 

relação tem com a agronomia e lhe prestam indispensáveis luzes, mas sim, aquelas a que os 

prejuízos e o desprezo da indústria sabem dar certo verniz de aristocracia.” (Ibidem, p. 79-80). 
263 “Os filhos, uma vez empregados públicos, consomem improdutivamente riquezas, que 
empregadas sob a forma de capitais no engrandecimento do comércio paterno lhes procurariam 

posição mais útil a si e à prosperidade material do país.” (Ibidem, p. 79). 
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homens e mulheres da “boa sociedade” estejam atentos “as necessidades do 

século”, a saber, o investimento nos serviços “úteis” à “indústria” nacional264. 

De modo diverso, Torres Homem defende que o cenário do mundo moderno 

“civilizado” é distinto do que se apresenta no Brasil de seu tempo. Ele vê com 

bons olhos as “estradas, canais, caminhos de ferro, engenhosas oficias, máquinas 

de vapor, bancos, instituições industriais de todos os gêneros”265, características 

tão distantes da realidade material de um país escravista. 

Assim, ele conclui sua análise do Império do Brasil descrente em relação à 

possibilidade de um dia vê-lo livre dos empecilhos postos pela escravidão e 

confiante nos valores e virtudes “industriais”. Isto porque o cativeiro deixou 

marcas muito profundas na sociedade “brasileira” difíceis de serem desfeitas. Ela 

seria, inclusive, prejudicial ao atrativo de europeus para cultivarem as terras 

“nacionais”, posto que as atividades na lavoura são julgadas como indignas. 

Assim, nada mais conveniente do que encerrar as Considerações... com as 

palavras do autor: 

Em resumo, a escravatura após de si arrasta os seguintes 

inconvenientes: 1º a inércia das classes livres; 2º a dificuldade da 

imigração dos colonos europeus, que de modo algum se querem expor 

a concorrer com escravos; 3º a impossibilidade do uso das máquinas; 
4º o estado de pobreza da nação, pela limitada produção, pela 

imperfeição dos produtos, resultado da indolência e incapacidade do 

escravo; 5º a lentidão da marcha da população. (p.81-82) 

3.2.4. A moral familiar 

 

Conforme viemos sustentando no decorrer deste capítulo, para Torres 

Homem os efeitos da escravidão não se encontram circunscritos às questões 

materiais, mas também morais. Além de imprimir egoísmo, “paixões”, “lassidão” 

e “ócio”, o cativeiro também representa problemas para os valores morais 

domésticos.  

Em um momento de indignação, o letrado exclama: “Quem não vê, que 

certos hábitos, contraídos por muitos de nossos compatriotas são oriundos da 

                                                             
264 “Desta tendência dos espíritos nasce a penúria de capacidades agronômicas, fabris, comerciais e 
artísticas, em que labora o Brasil; daí uma das razões do deplorável atraso material da pluralidade 

de nossas províncias. Ora, com o menosprezar os trabalhos úteis, nós parecemos não conceber o 

espírito, e as necessidades do século em que vivemos.” (Ibidem, p. 80) 
265 Ibidem, p. 81 
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escravidão!”266. Em seguida, apresenta algumas das “más” consequências da 

instituição para o que seriam as virtudes familiares. 

Para ele, a escravidão corrompe os indivíduos desde a infância. Isto porque 

a partir dos primeiros anos eles são acostumados a ser servidos pelos escravos e 

não precisam se esforçar para realizar nenhuma tarefa. Esse hábito desencadearia 

um vínculo de dependência significativa em relação aos cativos que, longo prazo, 

desencorajaria qualquer tipo de iniciativa para o trabalho, ou pior, a aversão pelo 

mesmo267.  

Além disso, o convívio das crianças com os escravos as exporiam, desde 

cedo, a hábitos e costumes nefastos à sua formação mais geral. Torres Homem 

não poupa antipatia aos “aios”, desqualificando-os como “estúpidos escravos, 

pedagogo da infâmia, e preceptores do crime”268. Isso em razão de não só 

infiltrarem “más” virtudes nos comportamentos das crianças como a convivência 

também inspiraria determinada “preguiça”269. Para o Romântico, ao atingir a fase 

adulta, aquele sujeito, a quem foi poupado o esforço do trabalho, continuará a 

reproduzir os hábitos opressores e autoritários a que estivera acostumado. Disso 

resulta os pensamentos e condutas tirânicas de suas convicções políticas, dentro 

do ambiente doméstico e nos ofícios públicos270. 

                                                             
266 TORRES HOMEM, 1844, p. 448. 
267 “Desde a infância temos que nos sirva em todos os menores movimentos da vida; desdenhamos 

o trabalho como só próprio da condição servil, e assim ganhamos defeitos, que nos são 

funestíssimos na carreira toda da existência. A escravidão leva a corrupção e o vício até o centro 

das famílias, quer seja pelos exemplos reiterados da mais grosseira imoralidade, que pela 

depravação que infiltra na alma inocente de tantos meninos confiados aos desvelos de estúpidos 

escravos, só pedagogo da infâmia, e preceptores do crime.” (Ibidem, p. 449) 
268 Ibidem, p. 449 
269 O entendimento de que a escravidão era funesta para a moral familiar era um dos argumentos 

fortes para convencer os senhores de escravos dos perigos representados por esta instituição nos 

anos 1830. Jaime Rodrigues (2000) estuda algumas das teses médicas sobre a corrupção doméstica 

referentes ao aleitamento por escravas africanas. Uma das críticas mais pertinente, que somaria ao 

debate proposto pelo Romântico, seria a forma pela qual o costume de deixar as crianças sob os 

cuidados de uma escrava degeneraria a “boa” moral materna da mulher da “boa sociedade”. 

Segundo Jaime Rodrigues (2000) o médico José Augusto César Nabuco de Araújo argumentava 

que as amas eram um problema para a aptidão maternal das senhoras, pois, ao entregar seus filhos 

para uma escrava, aquelas mulheres rendiam-se à ociosidade e descuidavam das atividades do lar. 

Rodrigues lembra que, segundo o médico, a maternidade era um instinto muito enaltecido nos 

países “civilizados”.  
270 “Que exemplos recebem eles dos seus primeiros aios, dos companheiros de seus brincos, dos 

condutores de sua infância! E será livre moral na carreira pública o homem, que desde o berço se 

acostumou a ser déspota, e tirano no sacrário da existência doméstica? As suas inclinações, as suas 

ideias não se ressentirão de tais hábitos? Serão próprias para retificar o coração do homem as 
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Dito isto, o letrado faz um clamor para que se implemente uma lei de 

colonização para o Brasil. Esta lei visava atrair colonos europeus para trabalhar 

nas terras imperiais, pois o contato com os europeus contribuiria para difundir 

“boas” virtudes entre a “boa sociedade” como, por exemplo, a valorização e a 

aptidão para o trabalho manual. Assim, esse recurso seria interessante para povoar 

o país com “uma população melhor”, já que os escravos africanos perturbariam a 

“civilização” e “perpetua[vam] a ignorância, e a ignavia” dos homens e mulher da 

“boa sociedade”.  

Desse modo, para Torres Homem, a atração de colonos seria muito 

vantajosa para a “civilização” do Império do Brasil. Ao passo que impediria a 

grande catástrofe econômica prenunciada pelas pressões inglesas para o fim do 

tráfico intercontinental, povoaria o Império com homens e mulheres mais afeitos 

aos comportamentos “civilizados”. Assim, apenas com a iniciativa proposta pela 

lei de colonização, Torres Homem sustenta que solucionaria o problema tanto da 

mão de obra como da convivência social a fim de arejar os hábitos da “boa 

sociedade” com ideias mais prósperas.   

3.3 O projeto de “civilização” 

 

Com base em Considerações Econômicas sobre a Escravatura e 

Colonização é possível notar a presença de variados conceitos políticos, tais como 

“indústria”, “progresso”, “prudência”. Entretanto, todos eles se remetem, 

invariavelmente, a outro mais complexo e primordial ao pensamento de Francisco 

de Salles Torres Homem, o de “civilização”.  

Conforme enfatizamos no capítulo anterior, o liberalismo, em razão da 

ambiguidade de seus princípios, era um repertório em constante disputa entre as 

facções políticas da época. Por esta razão, é preferível falar em liberalismos, no 

plural, dada a diversidade de posicionamentos políticos derivados de certas 

apropriações de seu repertório. Conceitos que eram utilizados para legitimar o 

regime escravista, tal como o de propriedade privada, eram facilmente 

apropriados por outros personagens como arma teórica para recusá-lo. Ao fim e ao 

cabo, a hegemonia Saquarema (termo que por definição pressupõe uma disputa) 

                                                                                                                                                                       
relações estabelecidas entre o senhor, e o escravo? Que facilidade aberta para toda a espécie de 

desordens morais!” (TORRES HOMEM, op. cit., p. 449) 
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ocorreu, dentre outros fatores, mediante o controle sobre o repertório conceitual 

disponível na época, tais como o de “liberdade”, “igualdade” e “revolução”271. 

Diante esta lógica, o conceito de “civilização” não esteve à parte destes confrontos 

semânticos.  

Para conservadores como Bernardo Pereira de Vasconcelos, o projeto de 

“civilização” para o Império do Brasil estava relacionado à revogação da lei 

antitráfico de 1831 e ao aprofundamento do escravismo. Era sua a autoria da frase 

que marcara a vitória dos interesses da grande lavoura no Segundo Reinado “A 

África tem civilizado a América” (grifo meu)272. Nesta sentença está implícita a 

ideia de que a prosperidade material do Império se tem construído as custas dos 

braços e suor dos africanos escravizados e que seria uma tragédia o fim absoluto 

desta atividade. Assim sendo, para Vasconcelos a condição de possibilidade da 

existência do Império do Brasil, como uma nação “civilizada”, seria a exploração 

contínua da mão de obra africana. 

De modo diverso, Torres Homem sustentava um projeto de “civilização” 

contrário ao escravismo, cujo regime de trabalho impunha dificuldades para a 

construção da “nação” de acordo com os princípios da economia política. A 

“civilização” defendida pelo Romântico era confiante no trabalho livre, método 

que viabilizaria avanços tanto no plano material como moral. Afinal, ele entende 

que o trabalho livre “é um dos destinos da espécie humana a título de instrumento 

primordial de toda a civilização”273. 

 Em termos materiais, vimos que, para ele, o trabalho livre proporcionaria 

lucros expressivos para a produção de riquezas, posto que haveria uma 

predisposição desse tipo de trabalhador em ampliar a produção, introduzir 

melhorias técnicas e expandir os lucros, pois seu sustento dependia da sua 

produtividade. Numa sociedade “civilizada”, o homem economiza seu tempo e 

sua força de trabalho, aplicando a sua energia e intelecto em inovações que 

garantiriam e expansão da produção. Assim, para o Romântico, o trabalho livre 

seria mais eficiente e, por conseguinte, mais rentável. 

                                                             
271 MATTOS, 1987. 
272 VASCONCELOS, Bernardo Pereira de. Discurso no Senado, sessão de 25 de abril de 1843. In: 

Bernardo Pereira de Vasconcelos/ organização e introdução de José Murilo de Carvalho. São 

Paulo: Ed. 34, 1999, P. 268. 
273 TORRES HOMEM, 1836, p. 37. 
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Na dimensão moral, este método de trabalho seria a fonte da realização 

pessoal e da felicidade do homem, pois é o meio através do qual o homem 

asseguraria suas necessidades materiais. O trabalho estimularia a inteligência, 

habilidade, zelo e destreza do homem, o entusiasmaria no que diz respeito à 

criação e aperfeiçoaria métodos de produção. Para o letrado, numa sociedade em 

que o trabalho é livre, o homem é inventor, criador de máquinas, construtor de 

canais e estradas de ferro e empenhado na implementação de melhorias na 

infraestrutura a fim de facilitar o escoamento de produtos. 

De modo diverso, as nações que adotaram a escravidão assistiram/assistem 

uma baixa na produção em termos de quantidade e qualidade. Para ele, o escravo 

não tem interesse em expandir a produção, pois não se beneficia das riquezas 

oriundas do comércio, da agricultura e da manufatura. O cativo não seria 

inteligente e sua limitação seria resultado, em parte, de sua condição natural 

(inferior) e, em parte, das péssimas condições a que é exposto no cativeiro. O 

escravismo desonra e invalida a dignidade do trabalho, fazendo com que os 

homens livres repudiem o trabalho. A “civilização” que Salles Torres Homem 

defende é, portanto, obediente aos princípios da economia política visto que é 

crente na autoridade do trabalho livre. 

Além do aspecto referente ao trabalho, a “civilização” preconizada por 

Torres Homem é inspirada pelas virtudes de ordem religiosa (cristã). Para ele, 

Deus marcou um destino promissor para a América, o qual fora degenerado em 

razão da ambição e ganância dos “cristãos”, isto é, dos colonizadores portugueses. 

Ademais, os princípios morais do cristianismo defendem a fraternidade entre os 

homens e se põem contra a opressão. Na sua visão, o trabalho é o meio através do 

qual o homem concretizaria os destinos designados por Deus a cada indivíduo, ou, 

em seus termos, o trabalho seria um artifício “para gozar, desenvolver-se, para 

representar o papel, que nesta curta viagem do homem pelo globo a providência 

marcou a cada indivíduo”274. O cristianismo seria, portanto, a fonte do ethos 

próprio a uma sociedade “civilizada”.  

Numa sociedade escravista os homens e mulheres são sujeitos egoístas e 

difundem a ganância, cobiça e paixões individualistas no tecido social. Estes 

                                                             
274 Ibidem, p. 61.  
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indivíduos agem contra o amor à “nação brasileira”, outro pilar da “civilização” 

Romântica. Isso porque colocam os seus desejos e ambições acima do interesse 

mais geral da “nação”. Os legisladores do “mundo do governo” são exemplos 

disso quando se apresentam coniventes com o tráfico intercontinental, que tanto 

contribuiria para a degeneração da “nação brasileira”. 

Outro fator importante na “civilização” de Torres Homem é a “boa” moral 

familiar. No sistema escravocrata os cativos são inimigos domésticos pelo fato de 

impregnar a formação das crianças com “maus” hábitos. O convívio com os 

escravos inundaria seus espíritos de referências autoritárias, violentas e avessas ao 

trabalho que logo se exprimem nos comportamentos e nas suas ideias. Para o 

Romântico, era urgente o estudo de estratégias para “melhorar” o ethos da 

sociedade brasileira como, por exemplo, a atração da mão de obra livre europeia 

para os trópicos. 

Tendo em vista que Torres Homem apresenta reflexões antagônicas aos 

interesses escravistas, convém fazer a seguinte pergunta: a quem se destina a 

“civilização” da nação brasileira? Com base em nossos estudos, é possível 

certificar que o seu objetivo era resguardar a “civilização” (branca) dos muitos 

infortúnios provocados pela escravidão e pela presença de escravos africanos no 

Império. Seu projeto não era destinado aos escravos e aos libertos, já que 

defendera a atração de trabalhadores europeus e não cogitara a hipótese de 

transformar os escravos em trabalhadores assalariados. Pelo contrário, a 

deportação para os sertões do continente africano foi a possibilidade mais 

próxima, embora não completamente defendida por ele. 

Dessa forma, a escravidão, instituição que perdurava por três longos séculos 

no território do Império do Brasil, operaria contra as virtudes “industriosas” do 

trabalho livre, da moral cristã, do “amor” e dos “princípios domésticos”. Para o 

Romântico, a escravidão não apenas contradizia a “civilização”, mas inviabilizaria 

qualquer iniciativa ou esforço que pretendesse superar seus efeitos deletérios e 

liberar um futuro próspero para o Império do Brasil. 
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Conclusão 

 

 Esta dissertação teve como objetivo acompanhar o pensamento crítico do 

Romântico Francisco de Salles Torres Homem no que tange à questão da 

escravidão, do tráfico intercontinental e do uso de escravos africanos para 

trabalharem nas terras do Império do Brasil. Nosso recorte foi de 1836 e 1844, 

período que compreende a publicação de dois dos seus artigos estampados em 

revistas Românticas da época, a saber, Considerações Econômicas sobre a 

Escravatura275 (publicado na Revista Niteroi, em 1836) e Colonização276 (na 

Minerva Brasiliense, em 1844). 

 O contexto em que ambos os artigos vieram a lume foi caracterizado pela 

supremacia dos interesses dos homens e mulheres favoráveis à continuação do 

tráfico atlântico e da escravidão. Aliás, conforme mencionamos no capítulo três, 

os anos de 1830 foram marcados, dentre outros fatores, pela montagem das 

plantations de café na região do Vale do Paraíba. Além disso, a partir de 1836, 

com a ruptura de parte do “partido” liberal moderado - motivado, entre outras 

questões, pelo problema do tráfico intercontinental, proibido por lei em 1831 – e a 

instauração do Regresso Conservador, iniciou-se um período no qual a escravidão 

tornou-se um dos grandes compromissos para o que se entendia ser o futuro da 

“nação brasileira”. Tal compromisso ficou mais claro na emblemática frase de 

Bernardo Pereira de Vasconcellos “A África tem civilizado a América”277 

pronunciada em uma das sessões do Senado nos primeiros anos do Segundo 

Reinado. 

 Os textos do Romântico foram cruciais para questionarmos uma parte dos 

estudos históricos que sustentaram a hipótese de que o repertório de ideias liberais 

burguesas contribuíram de forma ímpar apenas para a reorganização da escravidão 

ao longo do período de construção do Império do Brasil. Desde os anos 1970, 

alguns estudiosos como Roberto Schwarz e Maria Sylvia de Carvalho Franco 

                                                             
275 TORRES HOMEM, Francisco de Salles. Considerações Econômicas sobre a Escravatura. 

Niterói, Revista Brasiliense. Sciencias, Lettras, e Artes, Paris, 1836 Tomo primeiro, n°1, p. 35-82. 
276 TORRES HOMEM, Francisco de Salles. Colonização, Minerva Brasiliense, Jornal de 

Sciencias, Lettras e Artes. Rio de Janeiro, 1 jun. 1844, n° 15, v. II, p. 448-449. 
277 VASCONCELOS, Bernardo Pereira de. Discurso no Senado, sessão de 25 de abril de 1843. In: 

Bernardo Pereira de Vasconcelos/ organização e introdução de José Murilo de Carvalho. São 

Paulo: Ed. 34, 1999, P. 268. 
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sustentaram o princípio de que nada de incoerente ou desajustado existiu entre a 

teoria liberal e a sua relação com as instituições brasileiras, entre elas 

especialmente a escravidão. De modo diverso, o ideário imperante na época 

reconfigurou aquilo que mais caracterizava a dinâmica de nosso relevo social: as 

relações de favor e a escravidão. Não apenas isso. A discussão em torno das ideias 

fora do lugar e da suposta incongruência entre liberalismo e favor/escravidão 

trouxe elementos interessantes para refletir sobre a inserção do Brasil na nova 

ordem mundial capitalista ao longo do século XIX.  

   Posteriormente, nos últimos anos da década de 1980 e ao longo dos anos 

de 1990, apresentamos uma historiografia empenhada em averiguar a forma pela 

qual o liberalismo fortaleceu a escravidão no Império do Brasil. Alfredo Bosi, 

Ricardo Salles e Rafael Marquese se afastaram da discussão se as ideias estavam 

em seu lugar ou não no Brasil Oitocentista e concentraram-se na hipótese de que 

os construtores da nova “nação brasileira” se apropriaram do repertório liberal 

para legitimar seus interesses em torno da escravidão e do tráfico negreiro. Com o 

amparo do repertório liberal, os construtores do Império do Brasil mantiveram a 

escravidão ao logo de todo o século XIX, época de amplo questionamento do 

cativeiro por parte das potências europeias, com destaque para a Inglaterra. 

 Um dos nossos questionamentos foi que, pelo fato de tais estudos se 

voltarem para a hipótese de que o liberalismo reorganizou a escravidão, em 

determinados momentos não atentaram para o fato de o repertório liberal também 

ter sido crucial para fundamentar críticas ao cativeiro ao longo dos anos de 1830 e 

1840. Mas não somente nesses anos. Conforme vimos no capítulo 2, José 

Bonifácio já articulara um posicionamento favorável à abolição gradual da 

escravidão a partir da mobilização dos pressupostos liberais no ano de 1823. Ao 

que tudo indica, Alfredo Bosi e Ricardo Salles só reconheceram que o liberalismo 

foi capaz de fornecer instrumental teórico para condenar o cativeiro a partir dos 

anos 1870, quando o movimento abolicionista forneceu argumentos mais 

“arejados” em torno da liberdade do escravo e sua possível inserção na sociedade 

brasileira. Antes desse momento, os estudiosos defenderam que na primeira 

metade do século XIX a escravidão esteve tão fortalecida que foi praticamente 

blindada a questionamentos. 
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Notamos ainda que tanto os primeiros estudos referentes às ideias fora do 

lugar, bem como aos seus desdobramentos posteriores, reconheciam ser a 

escravidão o elemento provedor de muitos problemas de ordem moral. O 

reconhecimento por parte dessa historiografia da existência de um conjunto de 

valores morais negativos decorrentes da escravidão abriu um caminho para a 

construção do nosso trabalho. Ou melhor, o liberalismo foi uma arma teórica 

paradoxal na medida em que, por um lado, legitimou a escravidão e, por outro 

lado, também foi importante à sua negação. 

 Convém ressaltar que, apesar dos estudos selecionados se dedicarem ao 

projeto conservador aliado aos interesses das plantations cafeeiras, sustentamos 

que em certos momentos eles descuidaram das evidências de que existiram outras 

ideias que repeliam a escravidão e/ou o tráfico negreiro. Defendemos que a 

construção da hegemonia favorável aos interesses dos senhores de escravos não 

ocorreu de forma pacífica ou ordenada, mas sim, foi marcada por conflitos e 

questionamentos significativos.   

Desse modo, defendemos que o encobrimento de vozes e sujeitos que se 

opunham à ordem estabelecida proporciona alguns problemas do ponto de vista 

historiográfico. Sustentamos um modelo de pesquisa histórica que se ocupe em 

resgatar alguns dos possíveis futuros passados que foram silenciados pelas 

relações de força que atravessam o campo político e historiográfico, 

principalmente se tratando de um tema fundamental ao nosso presente como a 

escravidão. 

 Propomos essa discussão a partir de um caso específico: o do primeiro 

Romantismo brasileiro. Isto porque consideramos essencial resgatar a sua 

complexidade, visto que se constituiu como um movimento crítico ao Estado 

Imperial em formação, como bem defendera Marcelo Rangel278. Essa geração se 

posicionou contra os “maus” hábitos, valores e comportamentos decorrentes da 

escravidão como, por exemplo, o egoísmo dos homens e mulher da “boa 

sociedade”. Para essa geração, o egoísmo era o ethos que orientava o 

comportamento da sociedade imperial e que fazia com que um seleto grupo 

colocasse seus interesses acima do bem mais geral da “nação”. Tendo em vista o 

caso particular de Torres Homem, este sentimento era entendido como o 

                                                             
278 RANGEL, 2015. 
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responsável por impedir a construção de um futuro alternativo para o Império do 

Brasil, a saber, um futuro livre do cativeiro e que incentivasse o trabalho livre, 

considerado um dos grandes princípios da civilização que almejava promover. As 

expressões da sua melancolia correspondiam justamente à desesperança em 

relação à edificação de uma comunidade nacional afastada do cativeiro e dos 

valores negativos que este inspirava.  

 Em linhas gerais, defendemos um estudo preocupado com os embates e 

com as disputas entre os projetos políticos nos anos 1830 e 1840 no Império do 

Brasil. Reconhecer que houve questionamentos em relação à ordem 

predominante, ou melhor, a escravista, é de grande valor do ponto de vista 

historiográfico. Isto porque é preciso trazer à luz as alternativas de futuro e 

objetivos pelos quais lutaram alguns homens e mulheres no passado. É preciso 

reconhecer que a construção de uma hegemonia política não ocorre sem 

questionamentos. Ademais, consideramos não ser ético, do ponto de vista 

historiográfico, continuar reproduzindo uma perspectiva histórica que reforce o 

esquecimento (e a própria inexistência) de dissonâncias políticas e intelectuais em 

benefício de uma construção ideológica que, no nosso caso, perpetua a imagem de 

um Império e de uma história escravista perfeita, praticamente insuperável.  
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