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Somos parte inextricável da natureza, o que não 

nega o caráter único do homem. “Nada mais do 

que um animal” é uma afirmação tão errônea 

quanto “criado à imagem e semelhança de 

Deus”. Não é mero orgulho afirmar que o Homo 

sapiens é especial em certo sentido, uma vez 

que, a seu modo, cada espécie é única. Como 

escolher entre a dança das abelhas, o canto da 

baleia-jubarte e a inteligência? 

(Stephen Jay Gould) 



 
 

Resumo 

 

 

Este trabalho analisou o período de existência do Freedmen’s Bureau e os im-

pactos de suas atividades realizadas entre os anos de 1865 e 1872. Primeiramente, pen-

samos a respeito do século XIX nos Estados Unidos com enfoque nos debates concer-

nentes à escravidão e como o conceito de cidadania era concebido entre os séculos 

XVIII e XIX. Conseguinte, trabalhamos com a questão dos direitos civis e políticos para 

os negros. Para tanto, analisamos as consequências da ratificação da Décima Quarta e 

Décima Quinta emendas constitucionais. Quanto às fontes, estudamos os registros pro-

duzidos por agentes do Bureau e artigos de jornais da época. Trabalhamos, também, 

com discursos presidenciais que faziam referência ao Bureau a fim de elucidarmos a 

relação entre governo e a instituição. Buscamos pensar, também, a respeito das teorias 

raciais desenvolvidas no século XIX e as consequências destas como o enraizamento do 

preconceito racial e a violência contra os negros. 

 Após a emancipação, a questão do que fazer com os recém libertados juntamente 

com a reconstrução da região Sul dos Estados Unidos provocou transformações no con-

ceito de cidadania. Analisamos as fontes com o intuito de defender que as atividades 

desenvolvidas pelo Freedmen’s Bureau foram de importância categórica para o impulso 

inicial do processo de inclusão dos negros na cidadania norte-americana. 

 

Palavras-chave: Freedmen’s Bureau, cidadania, escravidão. 



 
 

Abstract 

 

 

 This paper analyzed the lifetime of the Freedmen's Bureau and effects of their 

activities between 1865 and 1872. First, we think about the nineteenth century in the 

United States focusing on debates concerning slavery and how the concept of citizen-

ship was conceived between eighteenth and nineteenth centuries. Therefore, we dis-

cussed about issues of civil and political rights to blacks. For this purpose, we analyze 

the consequences of the ratification of the Fourteenth and Fifteenth Amendments to 

United States Constitution. The sources, we studied the records produced by agents of 

the Bureau and newspaper articles of those years. We also studied presidential speeches 

that referred to the Bureau in order to elucidate the relation between government and the 

institution. We also seek to think about the racial theories developed in the nineteenth 

century and the consequences of these as the roots of racial prejudice and violence 

against blacks. 

 After emancipation, the question of what to do with the newly freed people 

along with the reconstruction of the United States Southern has caused changes in the 

concept of citizenship. We have analyzed the sources in order to defend the activities 

developed by the Freedmen's Bureau were categorically importance to the initial im-

pulse of the inclusion of blacks in the American citizenship process. 

 

Keywords: Freedmen’s Bureau, citizenship, slavery. 
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Introdução 

 

 

A questão da escravidão nos Estados Unidos é algo latente desde o século    

XVIII, visto que a Declaração de Independência não define um estatuto a respeito do 

sistema escravocrata. Além do debate político, houve também produções literárias con-

cernentes à escravidão. Apesar do foco desta dissertação não ser o debate literário sobre 

o sistema escravista, contextualizaremos as duas principais obras que estiveram envol-

vidas no debate da escravidão na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. 

No âmbito político, a questão da escravidão se intensifica a partir de 1820 com a 

ratificação do Compromisso do Missouri, determinando que este seria um estado escra-

vagista, ao passo que todos os outros estados que fossem anexados ao noroeste dele 

fossem antiescravistas. Entre 1820 até a emancipação dos escravos, houve alguns even-

tos – os quais dizem respeito aos Estados Unidos – que merecem ressalva. Em 1845, a 

Inglaterra valida a lei Slave Trade Suppression Act (Bill Aberdeen) que proibia o tráfico 

de escravos para as Américas. Mesmo assim, a população escrava nos Estados Unidos 

registrou um aumento de aproximadamente 800 mil cativos entre as décadas de 1840 e 

1850.1 Com o intuito de revogar o Compromisso do Missouri, foi aprovada em 1854 a 

lei Kansas-Nebraska que permitia que os cidadãos desses dois territórios decidissem 

sobre a legislação da escravidão. 

Com a questão da expansão da escravidão acirrada, as eleições para o Senado 

em 1858 foram marcadas pelo debate envolvendo os candidatos Abraham Lincoln, pe-

los republicanos, e Stephen Douglas, pelo lado dos democratas. O debate Lincoln-

Douglas foi uma série de discursos em torno da questão da expansão da escravidão entre 

os dois candidatos a uma vaga no Senado pelo estado de Illinois. Todavia, a preocupa-

ção em conter a escravidão existia antes do aparecimento de Lincoln no cenário político.  

Podemos apontar duas lideranças nesse sentido: Charles Sumner (1811-1874) que atuou 

como senador pelo estado de Massachusetts entre 1851 e 1874 e Thaddeus Stevens 

(1792-1868), que foi deputado pelo 9º distrito da Pensilvânia entre 1859 e 1868. Ambos 

os políticos são considerados líderes do Partido Republicano durante os anos que estive-

rem em atuação. Tanto Sumner quanto Stevens defenderam não só a contenção da es-

cravidão como apoiavam a emancipação dos escravos. 

                                                 
1 Disponível em: <https://www.census.gov/prod/www/decennial.html>. Acesso em 08/01/2016. 

https://www.census.gov/prod/www/decennial.html
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Quanto à literatura, em 1852 houve a produção da obra Uncle Tom’s Cabin, sob 

a autoria de Harriet Beecher Stowe. Esse romance denuncia a escravidão através de vá-

rios prismas: política e legislações, religião e moral, questão biológica e cultural dos 

negros e dos brancos.2 Há críticas relacionadas, também, ao comércio de pessoas e a 

forma violenta com que os senhores tratavam os escravos. Em resposta ao romance de 

Stowe, Mary Henderson Eastman escreveu em 1852 o romance Aunt Phillis Cabin. Não 

foi o único romance anti-Tom, mas foi aquele que mais obteve destaque. O objetivo 

deste livro era defender o Sul das imagens criadas pelos nortistas e dialogar com a obra 

de Stowe. Em defesa da escravidão, Eastman fez uso de questões morais, religiosas, 

políticas e legislativas. A antítese da obra de Stowe retrata fazendeiros brancos que se 

comportavam com benevolência perante seus escravos e defende que a escravidão é 

uma instituição natural e essencial à vida.3  

Assumimos como objeto da pesquisa uma instituição que faz parte do legado 

deixado por Lincoln e que, como defenderemos, teve fundamental importância no início 

do processo de inclusão dos negros na cidadania norte-americana. Entretanto, a princí-

pio, o objetivo principal era argumentar que, após a emancipação nos Estados Unidos, 

os negros juntamente com a Agência de Libertos tiveram um papel importante para o 

início da ampliação da cidadania. No decorrer da pesquisa, nos estudos dos registros do 

Bureau, deparamos com a dificuldade de encontrar fontes que remetessem à participa-

ção efetiva do negro na Reconstrução. 

The Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands possuía sede em Wa-

shington D.C e tinha mais onze bases operacionais nos antigos estados confederados. 

Estabelecido legalmente em 1865, o Bureau era comandado por um oficial do exército 

nomeado pelo presidente dos Estados Unidos e aprovado pelo Senado. O major general 

Oliver Otis Howard foi o responsável pelo Bureau até o seu fechamento oficial em 

1872. Howard foi auxiliado por comissários adjuntos que supervisionaram o trabalho do 

Bureau nos estados. A assessoria do major general era composta por um assistente aju-

dante geral, um inspetor assistente geral, um oficial médico chefe, um chefe de inten-

dência, um oficial chefe de despesas, oficiais encarregados pela Divisão de Reivindica-

ção, Divisão de Educação e pela Divisão de Terras. 

                                                 
2 Cf. BRAGA, Marcelle D. D. Um mosaico de fatos: produção e circulação de literatura sobre a 

escravidão nos Estados Unidos em meados do século XIX – A Cabana do Pai Tomás e os romances anti-

tom’s. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais. Departamento de História. Programa de Pós-graduação em História. 2014. 
3 Idem. 
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Além de supervisionar a disposição de terras abandonadas ou confiscadas, os 

funcionários do Bureau distribuíam comidas, roupas e remédios para os refugiados e 

libertos, além de estabelecerem hospitais, postos de atendimento e assentamentos para 

os desabrigados. A Agência teve ajuda de organizações beneficentes e de pessoas filan-

trópicas para a distribuição desses suprimentos, para empregar os libertos e para a cria-

ção de escolas. Embora a criação de escolas fosse um aspecto importante para a vida 

dos recém libertados, não havia um departamento responsável pela questão da educação 

quando o Bureau iniciou suas operações. A supervisão das atividades educativas cres-

ceu à medida que a necessidade dos libertos aumentava até se criar um setor responsável 

pela educação. 

A maior parte das fontes analisadas diz respeito às tarefas realizadas pelos fun-

cionários da Agência, como contratos de emprego entre fazendeiros e libertos, registros 

de casamento entre negros, relatórios sobre as condições de vida destes e de violência 

cometida contra esses e por eles. Os registros de trabalho informam quantos libertos 

estavam empregados, o salário deles e onde trabalhavam; os relatórios sobre a educação 

reportam a quantidade de negros que estavam estudando e quantas escolas havia nos 

estados. Em determinados relatórios educacionais os autores mencionavam a participa-

ção e a vontade dos negros em construir escolas e/ou adaptar prédios para as necessida-

des escolares. Ainda assim, a quantidade de registros sobre a participação direta dos 

libertos é pequena. 

Em 20 de maio de 1865, Howard emitiu um documento autorizando que em lo-

cais onde não houvesse estatuto sobre o casamento entre pessoas negras, os funcionários 

estariam autorizados a oficializarem o matrimônio que deveria ser ordenado por algum 

clérigo. Entretanto, cada estado tinha sua legislação sobre casamentos e as fontes ma-

trimoniais variavam entre eles. Em estados como a Florida, Geórgia, Carolina do Norte 

e Texas, os funcionários eram instruídos a informar aos libertos sobre as leis de casa-

mento entre pessoas de cor. No Arkansas os agentes estavam autorizados a emitirem 

certidões de casamento e até realizar cerimônias. O Bureau do Mississippi também foi 

responsável por realizar cerimônias quando não houvesse clérigos no local. No caso do 

Tennessee, Louisiana e Kentucky, os oficiais foram instruídos a seguirem as leis conju-

gais do estado, mas tinham a permissão de expedir certidões de casamento, caso as auto-

ridades locais recusarem a fazê-las. 

É possível dividir as operações do Bureau em períodos: de 1865 até 1867, a ges-

tão da Agência é marcada pelo conflito com o presidente e inspeções nas filiais; entre 
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1867 e 1868 se verifica um esforço institucional para a realização das atividades e altos 

gastos com o Bureau; e entre 1869 e 1872 há uma queda operacional devido ao Ato de 

descontinuidade que entrou em vigor no início de 1869. 

O período entre 1865 e 1868 foi o de maior produção e atividade do Bureau. 

Construções de escolas, hospitais, emissão de suprimentos, matrículas de alunos, con-

tratos de trabalho e certidões de casamento ocorreram em grande quantidade entre esses 

três anos. Entre 1869 e 1872, o desenvolvimento das tarefas da Agência caiu considera-

velmente. Isso se deve ao ato emitido pelo Congresso no qual pedia a descontinuidade 

da Agência. Em 25 de julho de 1868, a seção 2 do Act relating to The Freedmen’s Bu-

reau and providing for its Discontinuance ordenava que “o comissário do Bureau deve, 

no primeiro dia de janeiro do ano seguinte, fazer com que o referido Bureau seja retira-

do de vários estados dentro dos quais o dito Bureau tem agido e suas operações devem 

ser interrompidas”.4 Contudo, o departamento de educação e o setor responsável pelo 

pagamento de soldados, fuzileiros e marinheiros deveria continuar como era garantido 

por lei. 

Devido à ordem acima citada, tivemos dificuldade em encontrar fontes que da-

tassem entre os anos de 1869 e 1872. A maior parte das fontes analisadas nesta disserta-

ção corresponde ao período de alto desenvolvimento das atividades da Agência, isto é, 

entre 1865 e 1868. Mesmo com a continuação das atividades educacionais do Bureau 

garantidas por lei, em 1870 a maioria dos departamentos de educação tinha fechado, 

além de o Superintendente Geral da Educação ter renunciado ao final daquele ano. 

Além dos registros mencionados, será feita uma análise de um relatório produzi-

do por dois generais. O relatório data de 8 de maio de 1866 e os generais foram nomea-

dos pelo presidente dos Estados Unidos para inspecionarem as operações da Agência 

em alguns estados do Sul. Os generais percorrem cidades com o intuito de verificar as 

condições dos libertos, quais eram as atividades desenvolvidas pelos agentes e qual era 

a relação entre libertos, agentes e brancos. O objetivo implícito do então presidente An-

drew Johnson ao enviar dois de seus generais para a inspeção era de transformar a opi-

nião pública contra as operações do Bureau, como os relatórios produzidos pelos gene-

rais Steedman e Fullerton em 1866. Os generais reportam irregularidades em determi-

                                                 
4 “That the commissioner of the bureau shall, on the first day of January next, cause the said bureau to be 

withdrawn from the several states within which said bureau has acted and its operations shall be discon-

tinued”. SANGER, George P. The Statutes at Large, Creaties, and Proclamations of the United States of 

America from December 1867 to March 1869. Vol XV. Reprint. New York: Dennis & CO. INC, 1963, p. 

193. 
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nados locais, mas, em contrapartida, fornecem informações importantes acerca da quan-

tidade de funcionários em cada localidade bem como a quantia de suprimentos e esco-

las. Como resultado das impropriedades relatadas, Andrew Johnson ordenou a prisão 

dos agentes responsáveis por essas inconveniências. 

Pelo fato das fontes terem sido produzidas por oficiais do exército da União e 

agentes do governo e, como eram endereçadas a uma instituição que era comandada por 

um general do exército, o enfoque dado aos relatórios era de reportar as tarefas realiza-

das pelos agentes do Bureau, a conduta destes e, principalmente, reforçar a ideia de que 

se os libertos estão empregados, se casando legalmente, recebendo auxílios era graças 

aos serviços prestados pela Agência de Libertos. 

Tendo em vista o fato de não termos encontrado documentos suficientes que tra-

tassem sobre a participação do negro na Reconstrução sem a ajuda do Bureau, houve a 

necessidade de mudar o foco da pesquisa, colocando os feitos do Bureau como ponto 

principal. Todavia, a importância do negro no período da Reconstrução é inegável, uma 

vez que a região Sul estava devastada – física e economicamente – e os serviços reali-

zados pelos libertos foram essenciais para movimentar a economia das lavouras e indús-

trias. Se por um lado, o emprego dos negros nas plantações correspondia a um interesse 

dos antigos proprietários de escravos em terem suas mãos de obra de volta e ao controle 

do Estado sobre essa nova classe trabalhadora; por outro, o trabalho realizado pelos li-

bertos nas plantações e na construção de escola foi de suma importância para a Recons-

trução. 

Nesta lógica, de acordo com os argumentos de W.E.B Du Bois, o reconhecimen-

to do negro como inferior ao branco, negar a sua participação e importância no período 

da Reconstrução é uma atitude de lealdade a uma causa perdida e aos ideais de uma 

determinada classe. Além disso, “na propaganda contra o negro desde a emancipação 

nesta terra, estamos diante de um dos esforços mais estupendos que o mundo já viu para 

desacreditar nos seres humanos, um esforço que envolve universidades, História, ciên-

cia, vida social e religião”.5 

Apesar da questão social dos negros não ter sido exclusiva do Sul, concentrare-

mos nossos estudos nesta região, pois das doze sedes do Bureau, onze se localizavam 

nos estados sulistas. Quanto às fontes, grande parte foi produzida por funcionários da 

                                                 
5 DU BOIS, W.E.B. Black Reconstruction in America (1860-1880). New York: The Free Press, 1992, p. 

727. A primeira edição data de 1935. 
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Agência que eram, em sua maioria, oficiais do exército. Há, também, documentos que 

são de autoria dos libertos, mas foram transcritos por agentes do Bureau. 

Os registros da Agência de Libertos se encontram digitalizados no site oficial da 

própria Agência6 e no site do Arquivo Nacional dos Estados Unidos.7 Além disso, bus-

camos nos discursos dos presidentes que estiveram em exercício durante os anos de 

1865 e 1872, analisar qual era a relação entre o Governo e a Agência e a posição políti-

ca deles em relação aos direitos dos negros. Os discursos presidenciais estão disponíveis 

no site do Instituto Miller Center8 e no site da University of Groningen9 (localizada no 

estado de Minnesota). 

Além dos registros da Agência de Libertos e dos discursos presidenciais, discuti-

remos também os documentos oficiais a respeito da ampliação dos direitos civis e polí-

ticos: a Décima Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos (1868) e a Décima 

Quinta Emenda (1870). Na primeira, expandiam-se os direitos civis para os negros e a 

segunda garantia o sufrágio para os mesmos. Ambos os documentos podem ser encon-

trados no site do governo norte-americano Our Documents.10 

Os registros do Bureau estão separados por localidades. Cada escritório em um 

determinado estado possuía seus registros específicos. Os documentos incluem cartas, 

telegramas, ordens especiais do Comissário Oliver Otis Howard, relatórios anuais para o 

Presidente, registros relativos à saúde, questões trabalhistas e de terra, questões jurídi-

cas, questões de educação, registros de casamentos, registros relativos à violência sofri-

da pelos negros e registros relatando as condições nas quais os negros viviam, dentre 

outros temas. Esses arquivos foram interpretados com o intuito de entender o grau de 

importância que teve a Agência de Libertos dentro da sociedade sulista – principalmente 

– em se tratando de inclusão dos negros. Não é o nosso objetivo, contudo, desmerecer 

os negros e colocá-los em um patamar inferior ao ponto de precisar de um órgão do go-

verno para integrá-los à sociedade, mas, sim, de compreendermos melhor esse período 

conflituoso e importante para a história norte-americana. 

Quanto aos discursos presidenciais, a sua importância reside no fato de explicitar 

qual era a relação entre o governo, a situação do negro e a Agência de Libertos. Se Lin-

coln apoiou a criação de um órgão que auxiliasse os negros e os brancos desertores no 

                                                 
6 Ver: <http://freedmensbureau.com/>. Acessado em 23/11/2013. 
7 Ver: <http://www.archives.gov/research/african-americans/freedmens-bureau/>. Acessado em 

23/11/2013. 
8 Ver: <http://millercenter.org/president/speeches>. Acessado em 23/11/2013. 
9 Ver: <http://www.let.rug.nl/usa/presidents/>. Acessado em 23/11/2013. 
10 Ver: <http://www.ourdocuments.gov/>. Acessado em 24/11/2013.  
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pós-guerra Civil, o seu sucessor foi severo com as tentativas de O. O. Howard de prote-

ger os negros das condições hostis. Já o republicano Ulysses Grant, que governou entre 

1868 e 1876, lidou com a última fase da Reconstrução. Seu mandato foi marcado pelo 

surgimento de leis segregacionistas em alguns estados do Sul e pela emergência da so-

ciedade secreta Ku Klux Klan, que fora criada em 1867. Esta praticava linchamento de 

negros, era contra os brancos liberais que apoiavam os negros e o fim da segregação, 

além dos judeus e outros povos que consideravam como inferiores.11 Grant, entretanto, 

favorável ao fim da segregação e à ampliação da cidadania para os negros – mas sem o 

intuito de prejudicar econômica e politicamente os brancos sulistas –, aprovou em 1870 

a Décima Quinta Emenda à Constituição, concedendo o sufrágio aos negros e, entre 

1871 e 1872, aprovou leis que fossem capazes de conter a criação de mais organizações 

segregacionistas e terminou com a KKK.12 

Em se tratando das emendas à Constituição, foram esquadrinhadas com o escopo 

de compreendermos as limitações e concessões que essas davam, principalmente, aos 

negros. Se por um lado essas emendas concediam o direito de voto e os direitos civis, 

por outro, como consequência, estados sulistas criavam suas próprias leis segregacionis-

tas. Objetivamos, por conseguinte, compreender tanto as consequências favoráveis aos 

negros libertos, quanto as suas limitações impostas pelos estados que defendiam a se-

gregação. 

Tendo em vista as nossas dificuldades em encontrar fontes que remetessem às 

atividades dos negros na Reconstrução, o objetivo desta pesquisa se volta para a argu-

mentação de que as operações da Agência de Libertos foram fundamentais para o co-

meço da inclusão dos negros no conceito de cidadania norte-americana. Não excluímos 

a hipótese de que os negros também desempenharam papel importante na Reconstrução 

e na luta pelos seus direitos. Porém, as fontes nos conduziram a uma outra hipótese. 

Partindo do pressuposto de que “os documentos só falam quando lhes pedem que verifi-

quem, isto é, tornem verdadeira, tal hipótese”,13 a nossa suposição inicial não pode ser 

totalmente verificada por motivos já asseverados. Uma vez que os documentos não res-

pondiam a nossa hipótese original, deparamo-nos com a necessidade de mudarmos o 

foco da pesquisa. 

                                                 
11 FERNANDES, L.E.O; MORAIS, M.V. Os EUA no Século XIX. IN: KARNAL, L. et al. História dos 

Estados Unidos. São Paulo: Contexto, 2007, p. 146. 
12 Idem. 
13 RICŒUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François. Campinas, SP: 

Editora da UNICAMP, 2007, p. 188.  
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Não é demais reafirmar que, embora a maior parte das fontes aqui estudadas re-

meta aos anos entre 1865 e 1868, houve um esgotamento desses documentos e como se 

trata de registros institucionais – em sua maior parte –, há bastante repetições de infor-

mações e, por isso, julgamos que nesses casos, não havia necessidade de citá-los e ana-

lisá-los repetidamente, uma vez que as alterações factuais entre eles eram mínimas. 

Sendo assim, dispomos dos documentos emitidos pela Agência, de artigos publicados 

em jornais da época, de emendas constitucionais, discursos presidenciais, censos popu-

lacionais e dados estatísticos para construir nosso argumento de que a Agência de Liber-

tos desempenhou funções fundamentais para melhorar a condição de vida dos libertos e 

para incluí-los de forma gradual na sociedade e no conceito de cidadania norte-

americana. Além das fontes, utilizaremos a bibliografia sobre o tema tanto para reforçar 

a nossa argumentação quanto para mostrar a qual tipo de interpretação estamos nos 

opondo. 

A pesquisa sobre a Agência de Libertos não é uma novidade, visto que há uma 

bibliografia diversificada sobre o tema nos Estados Unidos. Autores renomados escre-

veram sobre o assunto como W. E. B. Du Bois e Eric Foner, mas não de uma forma 

específica e tendo o Bureau como objeto principal. Outros trabalharam o período da 

Reconstrução interpretando-o como trágico ou como uma época significativa para a 

inclusão social – historiadores que serão trabalhados ao longo do texto. Autores como 

Elizabeth Bethel, Paul Skeels Peirce, William H. Burks, C. Mildred Thompson e Geor-

ge Edmund Haynes desenvolveram estudos nos quais a Agência era o objeto principal, 

assim como as atividades promovidas por ela. Contudo, o estudo sobre a Agência no 

Brasil ainda é escasso. Consideramos importante a pesquisa sobre o período bem como 

sobre o Bureau, pois o contexto histórico no qual estão inseridos também é de impor-

tância para marcos cronológicos da história brasileira. 

Brasil e Estados Unidos compartilham das “contradições entre os direitos civis e 

políticos, inerentes à cidadania estabelecida pelos novos Estados liberais, e o longo pro-

cesso de abolição do cativeiro”.14 Em ambas nações, a moderna noção de raça se apre-

sentava como um problema e como motivo para discriminação. Além disso, tanto a 

Constituição imperial de 1824 quanto a Constituição norte-americana tratavam de forma 

discriminatória a cidadania. A Constituição brasileira reconhecia explicitamente os di-

                                                 
14 MATTOS, Hebe. Racialização e cidadania no Império do Brasil. IN: CARVALHO, J. M.; NEVES, 

Lúcia M. Bastos P. (Org.). Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade. 1ed. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, v. 1, p. 358. 
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reitos civis de todos os cidadãos brasileiros – exceto os escravos – e os diferenciava 

apenas no ponto de vista político com a exigência de que só seria eleitor quem não ti-

vesse nascido escravo. A Constituição norte-americana não tratava sobre a escravidão e, 

assim como no caso brasileiro, não reconhecia escravo como cidadão. Entre outras dife-

renças, Brasil e Estados Unidos passaram por processos de abolição diferentes e, por 

conseguinte, tratamentos diferentes dados aos libertos. 

De acordo com o raciocínio de Barbara Weinstein, a abolição ou não da escrava-

tura fazia parte de um processo de construção de identidade nacional, tanto Brasil quan-

to nos Estados Unidos. No primeiro caso, a autora sustenta que a partir 1822, “os brasi-

leiros de uma larga faixa de origens sociais e categorias raciais encaravam a escravidão 

como uma instituição fadada a desaparecer” e, quando ela era defendida, “era como um 

mal necessário e ao mesmo tempo temporário, cuja existência continuada e/ou amplia-

ção eram incompatíveis com a construção de uma nação moderna”.15 No caso norte-

americano, a região Sul era o único lugar que poderia ser classificado como uma exce-

ção a ascensão do Estado-nação e sua consequente desestabilização da escravatura. Se-

gundo Weinstein, não seria equivocado afirmar que “no caso do Sul antes da Guerra de 

Secessão, a ideologia escravagista desempenhava um papel central na construção de 

solidariedades horizontais (entre brancos) que Anderson considera cruciais para a co-

munidade nacional imaginada”.16  

Ambos os países, todavia, convergem – mas não completamente, segundo 

Weinstein, por exemplo, particularmente em relação às teorias raciais até os anos de 

1860 – quanto à discriminação racial proveniente da escravidão e das teorias raciais que 

foram inventadas para sustentá-la. Portanto, prezamos pelo estudo de um tema que, até 

então, é escasso em nosso país, mas que pode ser bastante fecundo, pois também possui 

questões que são concernentes ao mesmo período da história do Brasil. Questões como 

a cidadania e os direitos inerentes a ela e o preconceito racial eram corriqueiras no oito-

centos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos – sendo que a discriminação racial 

ainda é um problema latente. A pesquisa sobre The Freedmen’s Bureau e o período de 

Reconstrução dos Estados Unidos abriga questões que não são exclusivas deste país e 

que, ao serem estudadas, podem elucidar problemas e ampliar o campo de pesquisa so-

bre o assunto. 

                                                 
15 WEISTEIN, Barbara. Escravidão, cidadania e identidade nacional no Brasil e no Sul dos EUA. In: 

PAMPLONA, Marco A.; DOYLE, Don H. (Orgs.). Nacionalismo no Novo Mundo. Rio de Janeiro: 

Record, 2008, p. 379. 
16 Idem. 
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No primeiro capítulo, buscaremos pensar a construção do conceito de cidadania 

nos Estados Unidos, desde a Declaração de Independência até a emancipação, e como 

esse conceito foi ressignificado em decorrência dos eventos que aconteceram entre os 

séculos XVIII e XIX. Refletiremos, também, como a escravidão na América, como o 

antiescravismo e o abolicionismo eram pensados entre os séculos XVIII e XIX, em es-

pecial a partir da Revolução Americana e os debates em torno desses temas. Além disso, 

incorporamos o debate ocorrido no século XIX acerca do conceito de raça e as chama-

das teorias racialistas. 

No capítulo dois, estudaremos o período que antecede a abolição da escravatura 

nos Estados Unidos, pensando o debate sobre a escravidão. A partir dessa análise busca-

remos compreender qual era o contexto político e social que antecedeu a criação da 

Agência de Libertos. Abordaremos, também, as emendas constitucionais que garantiri-

am – por lei – o sufrágio e a inclusão na cidadania norte-americana para os negros. 

Aprofundaremos nas consequências dessas ações políticas, tanto a favor dos negros 

quanto na violência contra eles e como os presidentes tratavam a questão da inclusão – 

ou exclusão – dos negros na sociedade em seus discursos. 

No último capítulo, refletiremos diretamente sobre a participação do Bureau na 

realização de contratos de trabalho, oficializações de matrimônios, arrendamentos de 

terras abandonadas para os libertos – ainda que fosse apenas a uma pequena parcela – e 

o investimento na educação.  

A partir do estudo das fontes disponibilizadas, levantamos dados estatísticos a 

respeito do censo da população negra na década de 1860 nos Estados Unidos, qual por-

centagem dessa população estava em idade escolar, quantos estariam frequentando as 

escolas, a quantidade de libertos empregados, a porcentagem de suprimentos fornecidos 

pela Agência e pelo Governo e quantos negros foram ajudados nos estados. Além disso, 

analisamos, mais especificamente, um relatório escrito por dois oficiais da Agência com 

o objetivo de fiscalizar as ações da Agência em algumas localidades. Através desta fon-

te tivemos mais conhecimento sobre a situação do negro nos primeiros anos após a abo-

lição e como eram realizadas as tarefas do Bureau. 

Finalmente, as citações das fontes e da historiografia apresentadas no texto são 

traduções feitas pelo autor da dissertação. Na medida do possível, as obras citadas são 

referentes à primeira edição delas. Lembrando que todas as fontes utilizadas se encon-

tram digitalizadas, disponibilizaremos o sítio para o acesso. Assim, todas as citações 

estarão no idioma original em nota de rodapé para melhor compreensão do leitor. 
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Capítulo 1: Cidadania, escravidão e teorias raciais. 

 

 

Cidadania nos Estados Unidos entre os séculos XVIII e XIX 

 

 

 Debateremos neste capítulo o conceito de cidadania e a utilização do termo “di-

reito”. Julgamos necessária a incorporação da bibliografia sobre estes termos, pois o 

conceito de cidadania está relacionado diretamente a ações políticas. Ademais, as lutas 

políticas pela ampliação da cidadania são tão relevantes nos dias atuais quanto no perío-

do aqui estudado. Desta forma, a discussão sobre a cidadania se faz necessária nesta dis-

sertação, tendo em vista que consideramos todos os esforços aqui apresentados como 

movimentos – ainda que bastante reprimidos – pela inclusão dos negros à sociedade 

como cidadãos. Neste caso, isso não é uma singularidade dos Estados Unidos, uma vez 

que os processos de abolição e, consequentemente, a questão dos negros, ocorreram em 

toda a América entre o final do século XVIII e século XIX, ainda que com significativas 

diferenças entre os diversos países. De um lado, o Haiti; de outro, os EUA, o Brasil e 

Cuba. No meio do caminho, muitos países que trataram do tema de forma não coinci-

dente. 

Buscaremos pensar, também, sobre a escravidão nos Estados Unidos. Para isso, 

pensaremos os debates que envolvem o tema, bem como parte da historiografia que trata 

do assunto. Assim, é preciso salientar que será feita uma seleção que busque dar conta 

das reavaliações que foram feitas nas últimas décadas do século XX. Refletiremos, tam-

bém, sobre como o antiescravismo e o abolicionismo eram pensados na segunda metade 

do século XVIII, em especial a partir da Revolução Americana. Trataremos de um caso 

específico: como as treze colônias e, posteriormente, os Estados Unidos, lidavam com a 

escravidão em seus documentos canônicos. 

O fim da Guerra Civil deixou problemas não resolvidos no que diz respeito à 

Reconstrução do Sul, por exemplo, como seria o retorno dos estados para a União (se 

voltariam ao status de estado ou se tornariam províncias conquistadas).17 Porém, nos 

deteremos sobre o debate que deveria ser feito com os libertos: conceder ou não a cida-

dania. Deve-se atentar para o fato de que o conceito de cidadania varia no tempo e no 

                                                 
17 SELLERS, Charles; MAY, Henry; McMILLEN, Neil R. Uma reavaliação da história dos Estados 

Unidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 204. 
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espaço. Tendo em vista que este conceito possui significados diferentes entre as nações 

e, principalmente, entre diversos momentos históricos, restringiremos nossa referência 

ao que era considerado ser cidadão nos Estados Unidos ao longo do século XIX.  

 Ao se tratar de um conceito que sofreu e sofre várias reformulações, é preciso 

cautela nos argumentos e uma sucinta explanação dos eventos que provocaram as mu-

danças no conceito de cidadania nos Estados Unidos até o período aqui estudado. O 

significado de cidadania no século XIX nos Estados Unidos está atrelado a uma memó-

ria nacional que destacara um grupo de peregrinos protestantes e um documento (Ma-

yflower Compact) como gestos fundadores das treze colônias. Além disso, a Declaração 

de Independência tem como principal autor um advogado, proprietário de terras e dono 

de escravos. Nesta perspectiva, a cidadania era restrita aos brancos que contribuíram 

para a independência do país e que pertencia – ou que se julgava pertencer – ao mesmo 

grupo social daqueles peregrinos do Mayflower e dos autores da Declaração de Inde-

pendência. 

Os documentos fundadores possuem termos coletivos e abrangentes. A Declara-

ção defende que “todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos 

direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura pela felicida-

de”; a Constituição de 1787 começa com “Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de 

garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade”. Embora 

houvesse estes termos liberais, os documentos se referiam apenas aos colonos brancos e 

descendentes destes. Portanto, a liberdade e a cidadania, que eram frutos da Indepen-

dência e da Constituição, estavam bastante restritas. A cidadania estava sendo constituí-

da através de um processo de exclusão: “dizer quem era cidadão – ao contrário de hoje, 

em que supomos se tratar da maioria – era uma maneira de eliminar a possibilidade de a 

maioria participar e garantir os privilégios de uma minoria”.18 

A liberdade e a cidadania estavam sendo moldadas sob a influência de vários fa-

tores como religião, especificidades da colonização, ideais de liberdade e igualdade de 

pensadores como John Locke e Thomas Paine, bem como a luta contra “repetidas injú-

rias e usurpações, tendo todas como objetivo direto o estabelecimento da tirania absolu-

ta sobre estes Estados”.19 

                                                 
18 KARNAL, Leandro. Estados Unidos, Liberdade e Cidadania. IN: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla 

Bassanezi (orgs.). História da Cidadania. 4. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 144. 
19 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Declaração de Independência (1776). Disponível em: 

<http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/declaraindepeEUAHISJNeto.pdf>. Acesso em 

12/01/2016. 

http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/declaraindepeEUAHISJNeto.pdf
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A cidadania se desenvolveu através de três partes: civil, social e política. De 

acordo com Thomas Humphrey Marshall (1967), “o elemento civil é composto dos di-

reitos necessários à liberdade individual”,20 como ir e vir e direito à propriedade. Sobre 

o elemento social, Marshall argumenta que está relacionado ao bem-estar econômico e 

segurança em ter uma vida de acordo com os padrões prevalecentes na sociedade.21 

Quanto à parte política, esta designa a participação dos indivíduos no exercício do poder 

político, no direito do povo de escolher os seus governantes.22 

Da perspectiva dos três elementos mencionados, a cidadania norte-americana, a 

princípio, pertencia àqueles que eram brancos, anglo-saxões (ou descendentes destes), 

protestantes. Do ponto de vista civil e social, a liberdade individual e o bem-estar eco-

nômico eram características desta elite social, embora nem todos fossem proprietários 

de terras e escravos. O sistema escravocrata privava os negros de sua liberdade in-

dividual, da possibilidade de ter condições de vida equivalentes aos brancos na socie-

dade e ainda eram tratados como mercadoria. Segundo William Edward Burghardt Du 

Bois (1935), a condição de escravo, além de impor condições de vida insalubres, era 

uma questão psicológica: 

 
[O significado da escravidão] foi em parte psicológico, o sentimento 

pessoal forçado de inferioridade, a chamada de outro mestre; em pé 

com o chapéu na mão. Era o abandono. Era o desamparo da vida fa-

miliar. Era a submersão abaixo da arbitrariedade de qualquer classe de 

indivíduo. Foi, sem dúvida, o pior nesses aspectos vitais do que aque-

les que existem hoje na Europa e América.23 

 

Da perspectiva social, atingir o bem-estar econômico e ter condições de vida de 

acordo com os padrões prevalecentes seria extremamente difícil, uma vez que os escra-

vos eram considerados mercadoria. O escravo poderia ser vendido, era propriedade de 

um único indivíduo e poderiam ser separados de seus familiares sem o seu consentimen-

to. Nas palavras de Du Bois: 

 
Negros poderiam ser vendidos – na verdade vendidos como nós ven-

demos gado sem qualquer referência aos bezerros e touros, ou reco-

                                                 
20 MARSHALL, T.H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967, p. 63. 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 “It was in part psychological, the enforced personal feeling of inferiority, the calling of another Master; 

the standing with hat in hand. It was the helplessness. It was the defenselessness of family life. It was the 

submergence below the arbitrary will of any sort of individual. It was without doubt worse in these vital 

respects than that which exists today in Europe or America”. DU BOIS, W.E.B. Black Reconstruction in 

America (1860-1880). New York: The Free Press, 1992, p. 09. 
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nhecimento da família. Era um negócio desagradável. O Sul branco 

era devidamente envergonhado disto e continuamente menosprezou e 

quase negou esse fato. Mas era um fato gritante e amargo. Jornais do 

Sul dos estados da fronteira estavam cheios de anúncios: “Eu gostaria 

de comprar cinquenta negros de ambos os sexos, de 6 a 30 anos de 

idade, para que eu darei os preços mais elevados em dinheiro”.24 

 

Entretanto, no que diz respeito à parte política, os negros tinham o direito de vo-

to em alguns locais no território norte-americano já no século XVIII. De acordo com Du 

Bois: 

 
Negros votaram na Virgínia até 1723, quando a Assembleia promul-

gou que nenhum negro livre, mulato ou índio "terá futuramente qual-

quer voto nas eleições de burgueses ou qualquer eleição que seja." Na 

Carolina do Norte, pelo Ato de 1734, uma antiga discriminação aos 

eleitores negros foi colocada de lado e não foi refeita até 1835. [...] Na 

Geórgia, não havia a princípio, discriminação de cor, embora só os 

proprietários de cinquenta acres de terra poderiam votar. Em 1761, a 

votação foi expressamente limitada aos homens brancos.25 

 

O direito de voto para os negros existia desde antes da independência em deter-

minados territórios. Contudo, esse poderia ser cassado quando fosse do interesse de ca-

da colônia. Ainda assim, de acordo com Du Bois, mesmo após a independência, alguns 

estados mantiveram o direito de voto aos negros alforriados, como foi o caso da Caroli-

na do Norte e, em outros, concederam este direito, como em Delaware e Maryland: 

 
Na Carolina do Norte, onde a privação de direitos políticos em 1835, 

não se aplicava aos negros que já tinham o direito de votar, dizia-se 

que as centenas de negros que tinham votado até então, geralmente 

votaram de forma prudente e criteriosa. Em Delaware e Maryland eles 

votaram na última parte do século XVIII. Em Louisiana, os negros 

que tinham o direito de votar durante estatuto territorial não foram 

desprivilegiados.26 

                                                 
24 “Negroes could be sold — actually sold as we sell cattle with no reference to calves or bulls, or recog-

nition of family. It was a nasty business. The white South was properly ashamed of it and continually 

belittled and almost denied it. But it was a stark and bitter fact. Southern papers of the Border States were 

filled with advertisements: —"I wish to purchase fifty Negroes of both sexes from 6 to 30 years of age for 

which I will give the highest cash prices””. DU BOIS, W.E.B. op. cit., p. 11. 
25 “Negroes voted in Virginia as late as 1723, when the assembly enacted that no free Negro, mulatto or 

Indian "shall hereafter have any vote at the elections of burgesses or any election whatsoever." In North 

Carolina, by the Act of 1734, a former discrimination against Negro voters was laid aside and not reen-

acted until 1835. […] In Georgia, there was at first no color discrimination, although only owners of fifty 

acres of land could vote. In 1761, voting was expressly confined to white men”. DU BOIS, W.E.B. op. 

cit., p. 06-07. 
26 “In North Carolina, where even disfranchisement, in 1835, did not apply to Negroes who already had 

the right to vote, it was said that the several hundred Negroes who had been voting before then usually 

voted prudently and judiciously. In Delaware and Maryland they voted in the latter part of the eighteenth 

century. In Louisiana, Negroes who had had the right to vote during territorial status were not disfran-

chised”. DU BOIS, W.E.B. op. cit., p. 07. 
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Embora na região norte, de forma geral, houvesse abolicionistas e opositores à 

expansão da escravidão, alguns estados tiraram o direito de voto dos negros no século 

XIX. Segundo Du Bois, no estado de New Jersey, os negros foram privados de seu di-

reito ao voto em 1807; em Connecticut foram vetados em 1814 e no estado de New 

York votaram até o século XVIII, sendo que a partir de 1821, para que os negros livres 

pudessem votar, deveriam possuir um título de propriedade no valor de 250 dólares.27 

Apesar de que em determinados estados os escravos tivessem o direito ao voto, 

não é possível afirmar que havia o exercício da cidadania, uma vez que os direitos civis 

e sociais não se verificavam de forma plena. Ademais, o direito a voto não era garantido 

por uma lei de âmbito nacional. Contudo, a cidadania não era vazia de significado polí-

tico nesse período. Poderia não ser um direito garantido a todos, mas conferia uma ca-

pacidade a todos, visto que em determinados lugares, os escravos poderiam votar. Po-

rém, foi apenas com a Décima Quinta Emenda que os negros tiveram seu direito de voto 

garantido por lei, embora em determinados estados os negros poderiam votar já no sécu-

lo XVIII. 

Nesta lógica, Reinhard Bendix asserta que o estudo da problemática da cidada-

nia deve levar em consideração “o ingresso das classes inferiores na arena política naci-

onal [...] e as decisões relativas ao direito de formar associações, assim com aquelas que 

se referem ao direito de receber um mínimo de educação formal”.28 O primeiro aspecto 

observado por Bendix pode ser verificado ainda no século XVIII quando, em alguns 

estados, os negros tinham a permissão para votar. A educação formal só seria possível 

para os negros após a emancipação, com a iniciativa de associações filantrópicas e, pos-

teriormente, com os esforços do Freedmen’s Bureau. 

Os três tipos de direito que compõem a cidadania estão inseridos em um contex-

to que não se limita à história norte-americana. O fim da monarquia absolutista na Fran-

ça e o estabelecimento da primeira República Francesa culminaram na adoção da Decla-

ração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) pela Assembleia Nacional Consti-

tuinte. A Declaração proclamava que “os homens nascem e são livres e iguais em direi-

tos” e que toda associação política tem o objetivo de resguardar os direitos naturais e 

imprescindíveis do homem, que são “a liberdade, a propriedade, a segurança e a resis-

                                                 
27 Ibidem, p. 08. 
28 BENDIX, Reinhard. A ampliação da cidadania. IN: CARDOSO, F. H; MARTINS, C. E. Política e 

Sociedade. Vol. 1. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1981, p. 393. 
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tência à opressão”.29 Neste sentido, esses direitos humanos passam a ser defendidos 

como pertencentes aos indivíduos independentemente de seu contexto social. Conforme 

Eric Hobsbawm argumenta, esses direitos são teoricamente universais iguais, pois “não 

pode haver nenhuma razão pela qual, enquanto indivíduos abstratos, os senhores tenham 

maiores prerrogativas do que os camponeses, os ricos do que os pobres, os cristãos do 

que os judeus (ou vice-versa)”.30 

 De fato, parte expressiva das transformações sofridas pela sociedade norte-

americana ao longo do século XIX foram frutos da escravatura. Mudanças que ocorre-

ram tanto no âmbito social quanto na organização territorial do país. Na primeira meta-

de da décima nona centúria houve diversos eventos para reprimir ou maximizar a escra-

vidão. Além disso, a emancipação modificou a estrutura social tendo em vista a criação 

de emendas constitucionais que asseguravam os mesmos direitos dos brancos aos ne-

gros. Do ponto de vista prático, “embora a cidadania, mesmo no final do século XIX, 

pouco tivesse feito para reduzir a desigualdade social, ajudara a guiar o progresso para o 

caminho que conduzia diretamente às políticas igualitárias do século XX”.31 Essas re-

formulações nos direitos civis, políticos e sociais, ainda que fossem mais teóricas do 

que práticas, forneceram aos grupos – neste caso aos negros – justificativas universais 

para reivindicarem melhores condições. 

Entendendo que a noção de cidadania está atrelada à participação social e políti-

ca dos sujeitos em um Estado, a sua definição é fruto das lutas políticas e sociais para a 

transformação da realidade de uma determinada sociedade, pela ampliação dos direitos 

e deveres comuns. Neste caso, os negros podem ser considerados como agentes capazes 

de transformar o panorama político e social do país naquele contexto. O alargamento da 

cidadania, portanto, naquela conjuntura, implicaria em reconhecer os negros como civi-

lizados, além de garantir ao Estado o monopólio da violência. Ademais, do ponto de 

vista governamental, a inserção dos negros na sociedade norte-americana como cida-

dãos é uma forma de ampliar o controle estatal sobre os indivíduos. 

                                                 
29 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO (1789). Disponível em 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-

direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html >. Acessado em 14/09/2015. 
30 HOBSBAWM, Eric J. Mundos do Trabalho. Tradução de Waldea Barcellos e Sandra Bedran. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 224. 
31 MARSHALL, T.H. op. cit., p. 84. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
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Embora os negros fossem considerados inferiores aos brancos – assim como 

afirmou Abraham Lincoln –, não é possível afirmar que estes foram os civilizadores.32 

De acordo com Jean Starobinski, o termo civilização designa um processo de 

 
Abrandamento dos costumes, educação dos espíritos, desenvolvimen-

to da polidez, cultura das artes e das ciências, crescimento do comér-

cio e da indústria, aquisição das comodidades materiais e do luxo. Pa-

ra os indivíduos, para os povos, a humanidade inteira, ela designa em 

primeiro lugar o processo que faz deles civilizados (termo preexisten-

te), e depois o resultado cumulativo desse processo.33 

 

Desta forma, ainda de acordo com o pensamento de Starobinski, o processo civi-

lizatório varia entre as nações. Neste sentido, é preciso levar em consideração que os 

negros que foram levados para a América do Norte sob a condição de escravos pertenci-

am às civilizações africanas. Afirmar que os brancos civilizaram os negros libertos é 

ignorar a humanidade dos povos africanos e julgá-los como primitivos. Na mesma lógi-

ca do processo civilizatório, a cidadania também possui variações entre as sociedades. 

Indivíduos que eram considerados cidadãos em suas sociedades de origem não podem 

ser considerados cidadãos em outra nação – como no caso dos negros africanos que fo-

ram levados à América do Norte na condição de escravos. 

No que se diz respeito ao contraste entre civilização e barbárie, Starobinski pro-

blematiza quem é civilizado e quem não é. Segundo o autor, “a selvageria não é apenas 

habitual nas classes inferiores; permanece à espreita no coração de todos os homens, sob 

aparências que inspiram confiança”.34 Neste raciocínio, as condições impostas pelo sis-

tema escravista não favoreceriam as melhorias nas relações sociais e, a sua violência, 

pode ser considerada como uma “barbárie de nossas civilizações”, pois ao invés dessa 

sociedade “abolir a violência das sociedades ‘primitivas’, lhes perpetua a brutalidade 

sob aparências enganadoras. Em lugar de uma barbárie de face descoberta, as civiliza-

ções contemporâneas exercem uma violência dissimulada”.35 

A historiografia sobre o período da Reconstrução é bastante conflituosa. Até a 

década de 1930, os historiadores norte-americanos, de forma geral, tratavam esse perío-

do como uma era trágica que devastou o Sul dos Estados Unidos e que concedeu a cida-

                                                 
32 Cf. LINCOLN, Abraham.  Discurso em Charleston, Illinois (18 de setembro 1858). Disponível em  

<http://www.bartleby.com/251/41.html>. Acesso em 08/01/2016. 
33 STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 

14. 
34 STAROBINSKI, Jean. op. cit., p. 39. 
35 Ibidem, p. 19. 
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dania a uma raça inferior.36 Além disso, como será tratado no terceiro capítulo desta 

dissertação, houve um debate envolvendo candidatos à presidência sobre a suposta infe-

rioridade do negro em relação ao branco. 

Em trabalhos como os de William A. Dunning, Reconstruction, Political and 

Economic publicado em 1907 e de Claude G. Bowers, The Tragic Era: The revolution 

after Lincoln de 1929, é possível verificar tons racistas e pró-sulistas sobre o período de 

Reconstrução. Neste sentido, para estes historiadores, este período foi de extrema cruel-

dade com os sulistas brancos e completamente a favor dos libertos. 

O objetivo central de Bowers é defender que durante o período da Reconstrução, 

a participação dos libertos não foi efetiva e poderia ser reduzida à ociosidade, atos de 

violência cometidos por estes contra os brancos sulistas e medidas adotadas pelo gover-

no para tirar a terra de seus antigos proprietários e redistribuí-las aos negros, que nada 

poderiam fazer com elas.37 Implicitamente ao pensamento de Bowers, o negro era visto 

como desprovido de civilização, ao afirmar que, durante a Reconstrução, os sulistas 

lutavam para preservar a civilização. Porém, também afirma que sem o trabalho dos 

negros, não haveria produção nas plantações, assumindo indiretamente que os libertos 

tinham importância naquele período.38 Para este autor, oficiais do exército da União, 

agentes do Bureau e brancos do Norte alimentavam nos libertos uma falsa esperança de 

que a situação econômica entre negros e brancos seria revertida através da redistribuição 

de terras.39 Ademais, Bowers argumenta que os negros eram incitados por soldados da 

União, agentes do Bureau, pelos carpetbaggers (brancos do Norte que migraram para o 

Sul durante a Reconstrução) a serem contra os seus antigos senhores, motivo que causa-

ria os atritos entre antigos proprietários e libertos. Os carpetbaggers também eram res-

ponsáveis, segundo Bowers, por promoverem confraternizações entre eles e os libertos 

com o intuito de auxiliá-los em troca de votos e apoio ao partido republicano.40 

De acordo com William Archibald Dunning, o período datado entre 1867 e 1877 

foi o mais corrupto da história dos Estados Unidos. A marca principal da má adminis-

tração no Sul, para Dunning, foram as questões sociais e raciais que eram vistas como 

                                                 
36 SELLERS, Charles; MAY, Henry; McMILLEN, Neil R. op., cit. p. 212. 
37 BOWERS, Claude G. The Tragic Era: the revolution after Lincoln. Massachusetts: The Riverside 

Press, 1929. 
38 Ibidem, p. 60. 
39 Idem. 
40 Ibidem, p. 205. 
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subjacentes e foram tratadas como prioridade.41 Promover a melhoria na qualidade de 

vida dos libertos e incluí-los como cidadãos na sociedade norte-americana não era uma 

questão a ser tratada, a princípio, de acordo com este autor. Segundo ele, o governo de-

veria lidar com problemas centrados em três partes do país: os estados do Norte, os es-

tados escravistas das fronteiras e o Sul devastado pela guerra.42  

W.E.B. Du Bois, entretanto, critica veemente a posição historiográfica citada 

acima. Em Black Reconstruction in America (1935), contesta as afirmações de que os 

negros eram uma raça inferior e sem importância para a história dos Estados Unidos. De 

acordo com ele, seu objetivo era mostrar “como os negros [...] se tornaram um tópico 

central na História dos Estados Unidos, ao mesmo tempo um desafio para a democracia 

e sempre uma parte importante da história econômica e do desenvolvimento social”.43 

Em 1939, Francis Butler Simkins, estudioso sulista, escreveu um trabalho intitu-

lado New Viewpoints of Southern Reconstruction, no qual defendia que as questões so-

bre o período de Reconstrução não estavam totalmente resolvidas, principalmente, no 

que dizia respeito à grande questão racial norte-americana. Para esse autor, a historio-

grafia preconceituosa (citada acima) causou a maior questão no Sul naquele momento: a 

perseguição aos negros.44 Segundo Simkins, a justificativa para a violência contra os 

negros – no final da primeira metade do século XIX – é baseada na memória sulista 

(que contou com ativa participação da historiografia racista) de que o período da Re-

construção foi bastante rigoroso com os brancos do Sul.45 

Estamos em consonância com a linha de raciocínio de Du Bois sobre a impor-

tância do Freedmen’s Bureau na Reconstrução dos Estados Unidos tanto de forma eco-

nômica quanto de forma social. Como sustenta Du Bois: 

 

The Freedmen’s Bureau foi a instituição mais extraordinária e abran-

gente de melhoria social que a América jamais experimentou. Ela teve 

que fazer, não simplesmente com escravos emancipados e brancos po-

bres, mas também com a propriedade dos fazendeiros sulistas. Foi a 

                                                 
41 DUNNING, William A. Reconstruction Political and Economic (1865-1877). New York and London: 

Harper & Brothers Publishers. Volume 22, 1907, p. 209. 
42 Ibidem, p. 05. 
43 “How black men […] became a central thread in the history of the United States, at once a challenge to 

its democracy and always an important part of its economic history and social development”. DU BOIS, 

W.E.B. op. cit., p. 03. 
44 SIMKINS, Francis B. New Viewpoints of Southern Reconstruction. The Journal of Southern History, 

vol. 5, nº 1, feb., 1939, p. 50. 
45 Idem. 



28 

tutela do governo para o auxílio e orientação do trabalhador branco e 

negro.46 

 

Esta pesquisa busca uma interpretação contrária à da historiografia mencionada 

anteriormente. A principal crítica formulada por esses historiadores é a de que a Re-

construção foi um período trágico para a história dos Estados Unidos. Assim, esta dis-

sertação posiciona-se contra este pensamento ao argumentar que o período de Recons-

trução foi de grande importância para o início da ampliação da cidadania norte-

americana, pois houve a criação de um departamento responsável por cuidar dos liber-

tos, a criação das Décima Quarta e Décima Quinta Emenda à Constituição, sendo aquela 

reconhecendo os negros como cidadãos norte-americanos e esta privilegiando-os com o 

direito ao voto. Entretanto, não se pode negar que as desigualdades sociais se mantive-

ram bem evidentes e que não se realizou uma vasta e profunda reforma agrária, que era 

almejada e defendida por muitos atores envolvidos no processo, particularmente pelos 

negros. 

Cabe ressaltar que a história da ampliação da cidadania norte-americana não é 

inteiramente do passado, pois é um assunto cercado por questões racistas e preconceitu-

osas ainda vivas no tempo presente. É uma história que não se limita apenas entre o 

período de 1865 e 1872. 

Assim sendo, o argumento central desta pesquisa é de que após a emancipação 

nos Estados Unidos, o Freedmen’s Bureau desempenhou um papel importante para o 

início da inclusão dos negros na cidadania norte-americana. Embora haja a historiogra-

fia do início do XX até os anos 1930 afirmando que o período de Reconstrução foi trá-

gico e um fracasso no ponto de vista de conquistas de direitos civis e políticos, é possí-

vel considerar que esse período foi determinante para o começo da inclusão dos negros 

à sociedade – como cidadãos –, mesmo que fosse de forma gradual e repressiva.47 Ade-

mais, a atuação da Agência de Libertos na sociedade norte-americana, acima de tudo, 

foi uma tentativa singular de resolução dos problemas raciais e da condição social dos 

negros. 

 

 

                                                 
46 “The Freedmen's Bureau was the most extraordinary and far-reaching institution of social uplift that 

America has ever attempted. It had to do, not simply with emancipated slaves and poor whites, but also 

with the property of Southern planters. It was a government guardianship for the relief and guidance of 

white and black labor”. DU BOIS, W.E.B. op. cit., p. 219. 
47 FONER, Eric. Nada Além da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983, p. 84 e 88. 
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Escravidão, antiescravismo e abolicionismo 

 

 

A escravidão na América foi uma das opções adotada pelos colonizadores, entre 

outros tipos de trabalho. Segundo o autor David Brion Davis (2001), a “descoberta” da 

América deu início ao comércio transatlântico de escravos e em 1502 eles chegaram ao 

Novo Mundo.48 O tráfico de escravos fomentou o nível de emprego em vários setores e 

provocou o aumento de números de portos dos dois lados do Atlântico. Do ponto de 

vista econômico, o investimento em escravos proporcionou a construção de fábricas e 

estradas de ferro. Nos Estados Unidos, a título de exemplo, mesmo após a independên-

cia, o algodão cultivado pelos escravos era o principal produto de exportação.49 Apesar 

de a escravidão nas Américas ter significado a desumanização dos povos africanos, é 

possível afirmar que os negros tiveram importância fundamental para o desenvolvimen-

to econômico do Novo Mundo. 

A condição de escravo pode ser caracterizada da seguinte forma: ele é proprie-

dade de outro homem; em última instância, não tem direito às suas vontades, pois não 

tem autoridade sobre si e o trabalho é imposto sobre ele. Essas características diminuem 

a humanidade do escravo e o torna cada vez mais uma coisa. Entretanto, a postura não é 

reafirmar a coisificação dos escravos, mas perceber suas lutas contra isso e como resisti-

ram, reagiram, se rebelaram e negociaram a construção de trajetórias de vida que ultra-

passassem os limites impostos pelos proprietários, “dominantes” e todos aqueles que 

não eram escravos. 

O tratamento do cativo como coisa não é uma particularidade da escravidão na 

América. Para Davis, antes mesmo da XVIII dinastia do antigo Egito, o escravo já era 

definido como coisa, entendimento que também era válido na Babilônia, Assíria, Gré-

cia, Roma, Índia, China e em partes da Europa medieval.50 Diferentemente da escravi-

dão na América, na maioria das civilizações antigas, os cativos não eram definidos por 

sua cor de pele ou por raça. A distinção de escravos através de características raciais e 

da cor de pele só foi considerada a partir do século XV pelos europeus.51 Embora a es-

                                                 
48 DAVIS, David B. O Problema da Escravidão na Cultura Ocidental. Tradução de Wanda Caldeira 

Brant. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 24. 
49 Ibidem, p. 25. 
50 Ibidem, p. 50. 
51 Ibidem, p. 67. 
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cravatura fosse diferenciada em vários contextos históricos, ela sempre teve um proble-

ma fundamental. Nas palavras de Davis: 

 

Apesar de grandes diversidades históricas em assuntos como emprego, 

alforria e diferenciação entre escravos e outras classes, as várias for-

mas de definir e de regulamentar a instituição demonstram que a es-

cravidão sempre provocou determinados problemas fundamentais que 

tinham origem no simples fato de o escravo ser um homem.52 

 

Regulamentos sobre os cativos existiram desde as sociedades escravistas no 

Mundo Antigo. O rigor das leis variava de uma sociedade para outra como, por exem-

plo, em umas havia mais facilidade em se obter a alforria do que em outras. Embora 

existam diferenças temporais e culturais entre as sociedades escravistas, os escravos 

eram tratados, de forma geral, como propriedade pessoal de outro e estavam sujeitos à 

vontade de seu proprietário; eram separados de suas famílias; privados de determinados 

direitos e seus serviços eram coagidos. No caso dos Estados Unidos, os códigos sobre 

os escravos eram rígidos quanto à emancipação. A respeito da violência contra os cati-

vos, cada estado possuía a sua regulamentação. De acordo com Davis, na Virgínia e na 

Carolina do Sul até o século XVIII se o proprietário mutilasse ou matasse o seu escravo 

não era um crime. As leis da Geórgia em 1798 colocavam os crimes cometidos contra 

os escravos (morte e mutilação) no mesmo nível contra os brancos.53 Entretanto, “em 

nenhum país foi possível ignorar a humanidade essencial do cativo, ou negar-lhe, por 

mais que de maneira inconsistente com a lei, certos direitos e privilégios”.54 

Segundo o historiador Robin Blackburn (2002), entre 1776 e 1848 houve “su-

cessivas contestações dos regimes de escravidão colonial, levando à destruição quer da 

relação colonial, quer do sistema escravista ou de ambos em cada uma das principais 

colônias do Novo Mundo”.55 O motivo pelo qual o sistema escravista foi contestado em 

todo o Novo Mundo se deve ao fato de que “todas as potências coloniais permitiam a 

escravidão e todos os sistemas escravistas estavam integrados em um ou outro império 

transatlântico”.56 Além disso, para Blackburn é certo que o Novo Mundo mudou com-

pletamente o conceito de escravidão; se antes da colonização na América a escravidão 

                                                 
52 Ibidem, p. 49. 
53 Ibidem, p. 74. 
54 Ibidem, p. 295. 
55 BLACKBURN, Robin. A queda do escravismo colonial: 1776-1848. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 

15. 
56 Idem. 
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era um meio de formação social que incluiria o escravo e seus descendentes na socieda-

de e depois os tirariam daquela condição, no Novo Mundo eles morreriam nela: 

 

A escravidão no Novo Mundo desenvolveu ferocidade, escala e focos 

novos. Como observamos na introdução, era imensamente econômica 

em seu caráter, e logo recaiu exclusivamente sobre os de ascendência 

africana. A escravidão das plantations da América, embora mal con-

testada por outros que não fossem os próprios escravos, despencou 

sobre a vida de milhões com um implacável frenesi comercial. O No-

vo Mundo não reproduziu simplesmente as características anteriores 

da escravidão na Europa, no Mediterrâneo ou na África. Provocou o 

que poderia ser chamado de degradação da escravidão, ao violar em 

escala maciça até as noções tradicionais do que significava a escravi-

dão.57 

 

O autor defende e enfatiza que, embora o antiescravismo já existisse e fosse um 

elemento popular da cultura europeia (sem precisar datas, mas que é possível identificá-

lo dessa forma no século XIII no interior da França),58 teria sido no Novo Mundo que o 

antiescravismo teria ganhado forças, principalmente em algumas partes do que hoje são 

os Estados Unidos devido à circulação de ideias iluministas, e mais particularmente 

após a chamada Revolução Haitiana, entre 1791 e 1804, que proclamou o fim da escra-

vidão e a liberdade de todos, acima de tudo.59 Segundo Robin Blackburn: 

 

O antiescravismo só prevaleceu onde havia um prolongado acúmulo 

de problemas na ordem escravista e uma concatenação de diversas 

forças a ela opostas. A instituição da escravatura era sustentada pelo 

respeito à propriedade, pela falta de respeito aos negros e pelas defini-

ções preponderantes do interesse nacional – o antiescravismo só pro-

grediu quando cada um desses fatores foi contestado.60 

 

É possível apontar duas mudanças fundamentais que contribuíram para pôr à 

prova a instituição escravista e seus métodos, além das questões apontadas por Black-

burn. A primeira mudança foi a independência das treze colônias e, na sequência, a in-

dependência de outros países escravistas na América. Seymour Drescher, em seu traba-

lho Abolição: uma história da escravidão e do antiescravismo, afirma que “ao se cons-

                                                 
57 Ibidem, p. 54. 
58 Ibidem, p. 50. 
59 KNIGHT, Franklin W. La Revolución Americana y la Haitiana en el hemisferio Americano, 1776-

1804. Historia y Espacio. Universidad del Valle, n. 36, 2011. Disponível em: 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3797054>. Acesso em 02/12/2015. 
60 BLACKBURN, Robin. op. cit., p. 76. 
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tituírem como nações independentes, cada nova formação política teve de levantar ques-

tões acerca das fronteiras da cidadania e da liberdade individual”.61 

No caso norte-americano, questões como “fronteiras da cidadania” e “liberdade 

individual” não eram tratadas explicitamente na Declaração de Independência. Isso se 

deve ao fato de que, ao contrário dos direitos ingleses do século XVIII que tratavam da 

singularidade, a Declaração de Independência instaura uma concepção universal de di-

reitos ao defender que “todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de 

certos direitos inalienáveis, que entre estes estão à vida, a liberdade e a procura da feli-

cidade”.62 Pelo fato de este documento tratar de igualdade e “certos direitos inaliená-

veis”, a Declaração foi entendida como um documento emancipacionista para aquele 

momento histórico, uma emancipação dos Estados Unidos frente à Inglaterra, que justi-

ficava o desejo de independência. Entretanto, de acordo com o historiador Robin Black-

burn (2002), essa interpretação de que a Declaração é universal e emancipacionista é do 

século XX. Segundo Blackburn, naquele momento histórico “a declaração estava afir-

mando princípios para regular o governo, e não propondo um programa de emancipação 

social. (...) Quando a Declaração afirmou que norte-americanos eram “um só povo”, 

isso só se referia à população branca”.63 Em contrapartida a essa compreensão de que a 

Declaração teria sido universal e emancipacionista, Lincoln defenderia em 26 de junho 

de 1857, discursando na cidade de Springfield no estado de Illinois, o pensamento de 

que este documento proclamou os seus princípios para o futuro e não para a época de 

1776: 

 

A afirmação de que ‘todos os homens são criados iguais’ não foi de 

nenhuma utilidade no sentido de levar a cabo nossa separação da Grã-

Bretanha; e foi plantada na Declaração não para isso, mas para uso fu-

turo. Seus autores entendem que ela seja, graças a Deus, agora está 

provando ser como um obstáculo para aqueles que, depois de tempos, 

poderiam tentar colocar um povo livre de volta ao caminho do ódio e 

do despotismo.64 

                                                 
61 DRESCHER, Seymour. Abolição: uma história da escravidão e do antiescravismo. São Paulo: Editora 

Unesp, 2010, p. 162. 
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Para David Armitage,65 a Declaração foi estruturada tendo como objetivo a 

emancipação das treze colônias e as justificativas seriam pilares para a sustentação da 

independência. Portanto, para construir a independência, a Declaração teve como públi-

co alvo as principais nações daquele momento histórico. Como argumentou Armitage: 

“A Declaração de Independência foi, portanto, uma declaração de interdependência”, 

pois ela “pode ter falado em nome dos americanos por intermédio da voz de seus repre-

sentantes no Congresso, mas estes não eram o público ao qual o texto dirigia implicita-

mente sua argumentação”.66 Ademais, o próprio termo declaração (em termos diplomá-

ticos daquele contexto) “significava um pronunciamento internacional formal por parte 

de um órgão oficial”.67 

Quanto às justificativas, estas seriam que diante das premissas de que “todos os 

homens são criados iguais, são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, en-

tre os quais estão a Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade”68, os norte-americanos 

não aceitariam mais serem governados por um Rei que os causava injúrias e usurpações. 

Diante disso, estariam aptos a constituírem um novo governo que assegurasse os direi-

tos inalienáveis.  Portanto, segundo Armitage, a Declaração dizia respeito apenas às 

treze colônias e não possuía um caráter emancipacionista universal, no período da escri-

ta do documento (segunda metade do século XVIII). Ela defendia as causas daquele 

povo não só perante o Império Britânico, mas também para todo o mundo.69 

A segunda mudança que ajudou a pôr à prova a escravidão foi a entrada de con-

flitos dentro da instituição da escravidão no Novo Mundo.70 Os conflitos existentes no 

Novo Mundo antes de 1775 raramente envolviam escravos e quando envolviam, não 

eram suficientes para representar uma ameaça significativa à instituição escravista. A 

própria Revolução Americana serve de exemplo para mostrar a participação de escravos 

no conflito. Segundo levantamento feito por Blackburn, cerca de 4000 negros foram 

                                                                                                                                               
nois (June 26, 1857). Disponível participação de negros em: 
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recrutados para o Exército Continental.71 Esse dado mostra que a participação de escra-

vos na Revolução Americana era o suficiente para o conceito de direito universal apre-

sentado na Declaração de Independência ser questionado. Além disso, ocorreram confli-

tos entre três grupos sociais e também dentro deles: “escravos que procuravam a liber-

dade, homens de cor livres que combatiam a discriminação racial e brancos que procu-

ravam manter um status especial ou ganhar autonomia ou independência”.72 

Se, por um lado, a Declaração de Independência foi um documento de interde-

pendência – de acordo com Armitage –, por outro, ela sofreria críticas não só internas, 

como externas. O autor nos apresenta um desses críticos. Um jovem advogado e panfle-

tário chamado John Lind que escreveu The Answer to the Declaration of the American 

Congress (1776).73 Dentre suas críticas à Declaração de Independência, como por 

exemplo, a alegação de “que os americanos não passavam de indivíduos traiçoeiros, e 

não representantes de Estados, e que, por isso, continuavam a ser rebeldes, e não adver-

sários legítimos organizados”,74 a que mais vale ressaltar é sobre a escravidão. Não ape-

nas Lind, mas pelo menos mais dois ingleses criticaram o tratamento da Declaração em 

relação à escravidão, como enfatizou Armitage: 

 

Por fim, Lind ridicularizou os colonos por sua hipocrisia ao proclamar 

a igualdade natural de toda a humanidade enquanto haviam fracassado 

em libertar seus escravos. Tais direitos estavam longe de ser inaliená-

veis, e obviamente não eram naturais se haviam sido negados “a esses 

seres miseráveis”. De modo semelhante, Thomas Hutchinson [ex-

governador de Massachussetts] gostaria de “perguntar aos delegados 

de Maryland, Virgínia e das Carolinas como seus constituintes justifi-

cavam a privação de mais de 100 mil africanos de seus direitos à li-

berdade, à busca da felicidade e, até certo ponto, à vida, se os direitos 

deles são também absolutamente inalienáveis”. O abolicionista inglês 

Thomas Day, escrevendo em 1776, foi ainda mais longe em sua críti-

ca: “Se há uma coisa de natureza verdadeiramente ridícula, é um pa-

triota americano assinando resoluções de independência com uma das 

mãos e, com a outra, brandindo um açoite sobre seus escravos ame-

drontados”.75 

 

No que diz respeito à negligência da Declaração de Independência em relação à 

instituição escravista, este documento não deixa explícita a condenação ou não dela. 

Pode-se então identificar um paradoxo nesse documento, uma vez que o fato de a De-

                                                 
71 BLACKBURN, Robin, op. cit., p. 129. 
72 DRESCHER, Seymour, op. cit., p. 163. 
73 ARMITAGE, David, op. cit., p. 66. 
74 Ibidem, p. 67. 
75 Ibidem, p. 68. 
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claração de Independência não fazer referência à proibição ou não da escravidão faz 

com que esta instituição seja favorecida, apesar de os princípios defendidos por ela se-

rem contrários a essa prática social. Se a questão da escravidão ficava à mercê dos esta-

dos, enquanto não houvesse um órgão a nível nacional capaz de difundir a ideia anties-

cravista, a escravidão se manteria forte. Ademais, “os defensores da escravidão estavam 

muito mais preocupados do que os que se opunham a sua existência e se mobilizaram 

para garantir sua segurança”.76 Seymour Drescher usa como argumento para explicar a 

falta de posicionamento explícito em relação à escravidão uma acusação que Thomas 

Jefferson fez ao rei George III: “O esboço inicial da Declaração de Independência de 

Thomas Jefferson incorporou a percepção virginiana, em vigor havia muito tempo, de 

que a Inglaterra era a responsável pela introdução da escravidão nas colônias america-

nas”.77 Logo, é possível ter uma interpretação de que a Declaração de Independência 

não resolve o problema da escravidão porque, supostamente, isso era uma obrigação da 

coroa inglesa, visto que esta seria a responsável pela intromissão da escravidão em terri-

tório norte-americano. 

No tangente à acusação de Jefferson, no entanto, ela foi excluída do documento 

oficial. Em uma interpretação teleológica, essa exclusão de acordo com Drescher, seria 

uma mensagem do destino problemático que os Estados Unidos enfrentariam por não 

terem tratado do problema da escravidão a princípio.78 É preciso levar em consideração 

a possibilidade de que a Declaração de Independência não definiu o destino da escravi-

dão pelo fato das treze colônias precisarem da sua existência. Segundo Drescher, a po-

pulação de escravos nas colônias do Sul correspondia a mais de 50% do total. Entretan-

to, o que fazia a população escrava crescer não era o tráfico negreiro, mas sim a repro-

dução entre os escravos: 

 

Os escravos nascidos na América do Norte perfaziam 22% da popula-

ção escravizada das 13 colônias. O crescimento da instituição depen-

dia mais do crescimento natural da população escrava do que dos no-

vos cativos estrangeiros. Já em 1740, os escravos nativos “crioulos” 

eram a maioria da população escrava. Na véspera da revolução, repre-

sentavam mais de dois terços da população escrava.79 

 

                                                 
76 DRESCHER, Seymour, op. cit., p. 185. 
77 Ibidem, p. 175. 
78 Idem. 
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Dessa forma, é possível supor que a escravidão não foi tratada desde 1776 por 

um motivo essencial, dentre outros: a escravidão no Sul dos Estados Unidos era forte 

demais e ela era responsável por grande parte do crescimento econômico norte-

americano. Assim sendo, “a simples magnitude da instituição da escravidão nos Estados 

Unidos sempre foi a principal barreira para que se pudesse entrever qualquer meio prá-

tico e pacífico de erradicá-la rapidamente”.80 Portanto, abolir a escravidão de forma 

espontânea causaria grandes problemas na economia norte-americana. Para que isso não 

acontecesse, o governo federal precisaria pagar aos senhores de escravos o lucro que a 

escravidão gerava. Contudo, o governo dos EUA não teria dinheiro suficiente para pa-

gar os donos de escravos o valor correspondente ao prejuízo causado pela abolição na-

quele momento, pois a renda pública anual dos EUA era insuficiente para cobrir o lucro 

gerado pela escravidão. Além disso, se por um lado a escravidão ia contra os princípios 

estabelecidos na Declaração de Independência, por outro ela proporcionava crescimento 

econômico e tecnológico no Sul; “às vésperas da secessão, a quantidade de sulistas mui-

to ricos ainda era mais numerosa do que a de nortistas. Quase dois de cada três homens 

norte-americanos com propriedades de valor superior a 100 mil dólares eram cidadãos 

dos Estados escravistas”.81 Não seria leviano afirmar que a escravidão não foi abolida 

logo após a independência por fatores econômicos, culturais e sociais. Porém, na pri-

meira metade do século XIX, o discurso sobre a abolição muda. 

Vale ressaltar aqui a mudança no pensamento de Lincoln a respeito da escravi-

dão. Se em 1854 ele condenara a escravidão ao assegurar que “estou argumentando con-

tra a ampliação de algo ruim, da qual onde já existe, devemos necessariamente, geren-

ciá-la como melhor pudermos”,82 quatro anos depois no famoso discurso The House 

Divided, Lincoln se vale de uma metáfora bíblica para argumentar que se o país perma-

necesse dividido entre estados escravistas e livres, haveria cedo ou tarde um conflito. 

Neste discurso, o então candidato do Partido Republicano ao cargo de senador por Illi-

nois, valoriza a importância da conservação da União independentemente se ela se tor-

nará totalmente escravista ou totalmente livre: “Eu acredito que este governo não pode 

                                                 
80 Ibidem, p. 420. 
81 Ibidem, p. 423. 
82 “Let it not be said I am contending for the establishment of political and social equality between the 

whites and blacks. I have already said the contrary. I am not now combating the argument of necessity, 

arising from the fact that the blacks are already amongst us; but I am combating what is set up as moral 

argument for allowing them to be taken where they have never yet been—arguing against the extension of 

a bad thing, which where it already exists, we must of necessity, manage as we best can”. ABRAHAM, 

Lincoln.  Speech at Peoria (October 16, 1854). Disponível em: 
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37 

suportar, permanentemente, metade escravocrata e metade livre. Não espero que a Uni-

ão se dissolva – não espero que a casa caia – mas eu espero que deixe de ser dividida. 

Ela irá se tornar uma coisa só, de uma forma ou de outra”.83 

É preciso, antes de falarmos sobre antiescravismo e abolicionismo, fazer uma di-

ferenciação entre esses dois termos. Essa diferenciação é baseada nos argumentos de 

Célia Maria Marinho de Azevedo. De acordo com a autora, por “antiescravismo”, en-

tende-se uma oposição à escravidão sem defender, necessariamente, a sua abolição ou 

uma luta a favor disso. Por “abolicionismo”, entende-se uma posição crítica à escravi-

dão com enfoque na necessidade de abolição, sendo de forma gradual ou instantânea.84 

Sobre o antiescravismo não é possível fazer uma datação exata de quando ele 

surgiu. Mas, o que se pode afirmar é que ele emerge junto com as revoltas e rebeliões 

escravas a partir do século XIX,85 ou como no Haiti, em associação direta com o aboli-

cionismo, já no final do século XVIII. No caso dos Estados Unidos, Drescher afirma 

que o pensamento antiescravista ganha força após a Revolução Americana juntamente 

com as decisões dos estados nortistas de acabarem com a escravidão em seus territórios. 

O antiescravismo não defende apenas o término da escravidão em um determinado terri-

tório, mas também a não propagação desta instituição.86 

Para o autor, o Estado de Nova York foi um dos que mais se preocupava e se 

empenhava contra a escravidão. Entrementes, o fato de Nova York ser antiescravista 

não significa que era a favor da inclusão dos negros na cidadania: 

 

Em 1785, o primeiro projeto de lei de emancipação gradual de Nova 

York fracassou por causa da preocupação generalizada com as suas 

potenciais implicações nas relações de raça. (...) No fim, a alta câmara 

vetou o projeto de lei porque suas provisões racialmente codificadas 

criariam uma “classe de destituídos de direitos políticos e de cidadãos 

descontentes” que poderia comprometer o sistema republicano.87 

 

                                                 
83 “I believe this government cannot endure, permanently half slave and half free. I do not expect the 
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 Sob essas condições, o projeto de abolição da escravidão em Nova York só foi 

aprovado em 1827 sob a condição de que haveria desigualdade racial em termos desi-

guais dos direitos políticos. Não apenas em Nova York, mas também em todos os esta-

dos que aboliram a escravidão, a emancipação não teve caráter de igualdade ou de in-

clusão social. Pelo contrário, os estados abolicionistas adotaram políticas de cunho se-

paratistas e hierarquizadas.88 

 Tampouco é possível fazer uma datação precisa de quando houve as primeiras 

manifestações abolicionistas no Novo Mundo, mas acredita-se que tem suas raízes no 

século XVIII sob a influência do iluminismo. Porém, em se tratando dos Estados Uni-

dos, o pensamento abolicionista se consolida em 1831 quando o jornalista William 

Lloyd Garrison publica o primeiro número do jornal abolicionista radical em Boston, 

The Liberator. Segundo Drescher, esse jornal foi importante para difundir o abolicio-

nismo nos Estados Unidos, pois defendia a concessão de direitos e da cidadania aos 

escravos e a abolição gradual, tendo os preceitos da Declaração de Independência como 

princípios norteadores.89 No entanto, nem todos os abolicionistas defendiam que os li-

bertos deveriam ter acesso à cidadania e aos direitos civis e políticos, pois era visto co-

mo um privilégio e não como um direito. Para exemplificar isso, a emancipação gradual 

nos estados a norte de Maryland – entre os anos de 1789 e 1830 – não fez com que os 

libertos fossem incluídos na sociedade. 

 As guerras de independência (a Revolução Americana e a Haitiana, assim como 

na América Hispânica) deram aos escravos um novo impulso para a luta pela liberdade. 

Essa época de revoluções marcou, de acordo com Ira Berlin (2006), o aumento signifi-

cativo nos problemas e conflitos entre senhores e escravos, em comparação com perío-

dos anteriores às revoluções.90 Se por um lado, a reivindicação da igualdade e da liber-

dade na Declaração de Independência eram princípios fundamentais para a independên-

cia dos colonos ingleses, por outro lado, essa reivindicação também fortaleceu os escra-

vos na luta pela sua liberdade. Berlin afirma que havia uma contradição entre os princí-

pios da Declaração de Independência e as atitudes dos próprios colonos em relação à 

escravidão em seus territórios: 

 

                                                 
88 Idem. 
89 Ibidem, p. 418. 
90 BERLIN, Ira. Gerações de cativeiro: uma história da escravidão nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: 

Record, 2006, p. 124. 
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Como os americanos podem “queixar-se tão alto de tentativas de os 

escravizar” [...] “enquanto mantêm tantas centenas de milhares em es-

cravidão?” Outros, incluindo muitos proprietários de escravos, fazia 

eco à inquietante pergunta [...]. Levados pela lógica de suas próprias 

respostas, alguns rebeldes americanos se puseram contra a escravi-

dão.91 
 

 Na interpretação de Berlin, a Declaração de Independência e, consequentemente, 

a Revolução Americana, proporcionaram atritos entre escravos e senhores. Com a revo-

lução sendo bem-sucedida, os escravos exigiam a liberdade, ou pelo menos melhores 

condições e maior controle nas suas vidas e em seus trabalhos.92 Se de um lado estavam 

os escravos cheios de expectativas para uma vida melhor, de outro estavam os senhores 

com pretensões de tirar essas expectativas dos escravos e aumentar o controle sobre 

suas vidas, a fim de que o sentimento libertário que havia neles pudesse ser extinto. 

 Segundo Drescher, os pensamentos antiescravistas e abolicionistas não eram 

vistos como positivos para os Estados Unidos naquele momento histórico (por parte dos 

democratas e por aqueles que eram a favor da expansão da escravidão), porque a escra-

vidão era um dos pilares que movimentavam a economia nacional, como foi supracita-

do.93 Assim, os abolicionistas norte-americanos eram relacionados a tudo que era pejo-

rativo à nação. Contudo, o próprio Drescher apresenta dados que possibilitam problema-

tizar o pensamento de que abolicionistas e antiescravistas eram vistos de forma prejudi-

cial para a sociedade. Em 1835, houve 46 tumultos relacionados à escravidão nos Esta-

dos Unidos, sendo que 35 eram contra os abolicionistas.94 Devido a esses tumultos e ao 

crescimento de associações abolicionistas no norte – como, por exemplo, a criação da 

Sociedade Antiescravista Feminina da Filadélfia em 1833 – o período de 1835-1838 foi 

caracterizado pelo grande número de petições contra a escravidão enviadas ao Congres-

so: “no fim da década de 1830, um legislador norte-americano declarou que havia um 

total acumulado de 2 milhões de assinaturas”.95 Todavia, a maioria das petições envia-

das ao Congresso não foi defendida por causa da indisposição de muitos membros nor-

tistas do Congresso. Porém, a minoria que foi atendida foi pelo fato de alguns membros 

do Congresso serem abolicionistas. Isso é o suficiente para afirmar que o eleitorado nor-

te-americano da época era a favor da manutenção da escravidão. Negar o reconhecimen-

to das petições, na visão dos peticionários, não era apenas um desrespeito ao abolicio-
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94 Ibidem, p. 433. 
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nismo, “mas também à ligação fundamental que os anglo-americanos faziam entre a 

sociedade civil e a legislatura”.96 

 Em contrapartida ao crescimento de petições antiescravistas enviadas ao Con-

gresso, parte significativa da população estadunidense se apoiou a um discurso pró-

escravista. Este discurso consistia em defender a instituição escravista de modo que ela 

fosse vista como beneficente à nação. Para isso, os escravistas aumentaram as evidên-

cias capazes de comprovar que a escravidão favorecia a economia, que os negros eram 

cientificamente inferiores e que a escravidão fazia parte do processo civilizador e do 

progresso humano.97 

Neste sentido, Barbara Weinstein afirma que os sulistas pró-escravistas “funda-

mentavam suas reivindicações na imoralidade do capitalismo de livre-comércio e na 

desumanidade de um sistema trabalhista no qual as relações entre empregador e empre-

gado fossem medidas exclusivamente pela motivação do lucro”.98 Na contramão disso, 

a instituição escravista protegia os dependentes (escravos) desprovidos de propriedades 

e estabelecia uma relação paternalista entre senhor e escravo. Sinteticamente, “os ideó-

logos partidários da escravidão no Velho Sul eram disseminadores da escravidão, não 

seus defensores, e elaboraram noções de raça e status que criaram um espaço permanen-

te para a escravidão em sua nação incipiente”.99 

 

 

Raça, racismo e racialismo 

 

 

 Embora não seja o objetivo central do trabalho fazer uma pesquisa sobre as idei-

as sobre raça que estariam em desenvolvimento no século XIX, julgamos necessário 

tratarmos sobre o tema, uma vez que no contexto de pós-emancipação nos Estados Uni-

dos ainda era latente a questão da pretensa inferioridade dos negros. É necessário evi-

denciar que o “termo raça, antes de aparecer como um conceito fechado, fixo e natural, 

é entendido como um objeto de conhecimento, cujo significado estará sendo constante-
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mente renegociado e experimentado nesse contexto histórico específico”.100 As fontes 

utilizadas para o desenvolvimento de nossa pesquisa empregam este termo, porém ele é 

carregado de um preconceito cultural do qual nos queremos distanciar. Assim sendo, o 

uso do termo raça em nosso texto se limita ao contexto histórico no qual está inserida a 

nossa pesquisa. 

 A respeito da palavra “racismo”, é necessário fazer uma distinção de significa-

dos sobre este termo, uma vez que serão expostas as correntes acerca do conceito de 

raça. Com base nos argumentos de Tzvetan Todorov, “racismo” possui duas acepções: 

“trata-se, de um lado, de um comportamento, feito, o mais das vezes, de ódio e desprezo 

com respeito a pessoas com características físicas bem definidas e diferentes das nos-

sas”, e por outro lado, “de uma ideologia, de uma doutrina referente às raças huma-

nas”.101 Assim, seguindo o raciocínio de Todorov, o termo racismo nesta dissertação 

será relacionado ao comportamento, enquanto que se utilizará racialismo para designar 

as doutrinas. 

 A justificativa para a escravidão dos negros residia, também, sobre uma passa-

gem da Bíblia na qual é relatada a maldição de Canaã. De acordo com a narrativa bíbli-

ca, os negros seriam descendentes de Cam, um dos três filhos de Noé. Segundo a Bíblia, 

Noé se embriagou com vinho e se apareceu despido em sua tenda. Enquanto Cam viu a 

nudez de seu pai e foi contar aos seus irmãos, Sem e Jafet se preocuparam em cobrir a 

nudez de Noé e não viram a nudez, pois teriam seus rostos voltados para o lado contrá-

rio onde estaria seu pai. Noé então, tendo consciência do fato, amaldiçoou Canaã, filho 

de Cam – este não poderia ser amaldiçoado porque já teria sido abençoado por Deus – 

da seguinte forma: “Maldito seja Canaã: que ele seja o último dos escravos de seus ir-

mãos. [...] Bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã seja seu escravo. Que Deus dila-

te a Jafet; e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo”.102 

Primeiramente, é preciso reconhecer que no contexto cultural da sociedade nor-

te-americana no século XIX, a hierarquização social era sustentada por argumentos “ci-

entíficos” a favor da superioridade dos brancos. Porém, já na segunda metade do século 

XVIII, Thomas Jefferson, um dos autores da Declaração de Independência, defendia a 

inferioridade dos negros. Em suas Notes on the State of Virginia (1787): 

                                                 
100 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças. São Paulo: Companhia das Letras, 12ª 

reimpressão, 2014, p. 24. 
101 TODOROV, Tzvetan. Nós e os Outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993, p. 107. 
102 BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução: Centro Bíblico Católico. 177ª Ed. São Paulo: Ave-

Maria, 2008, Gênesis 9:25-27. 
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Eu sugiro, portanto, apenas como conjetura, que os negros, quer origi-

nalmente uma raça distinta ou diferenciados pelo tempo e pelas cir-

cunstâncias, são inferiores aos brancos nas dotações tanto física quan-

to mentalmente. Não é contra a experiência supor que as diferentes 

espécies do mesmo gênero ou variedades de uma mesma espécie, po-

dem possuir diferentes qualificações.103 

 

 Opiniões como as de Thomas Jefferson estão inseridas no contexto nas quais 

diferentes teorias raciais foram produzidas ao longo do século XIX. De acordo com To-

dorov, cientistas importantes daquela centúria como Ernest Renan (1823-1892), Hip-

polyte Taine (1828-1893) e Gustave Le Bon (1841-1931), sustentavam o argumento de 

que “a raça inferior é constituída pelos negros da África, pelos nativos da Austrália e 

pelos índios da América”.104 Além destes, pode-se destacar outros teóricos do racismo 

científico, não menos importantes, como Louis Agassiz (1807-1873) e Arthur de Gobi-

neau (1816-1882), ambos defensores da superioridade da raça caucasiana e da inferiori-

dade dos negros. Vale ressaltar que, embora houvesse outras raças consideradas inferio-

res, as doutrinas racialistas enfatizavam a raça negra como a mais inferior: 

 
No degrau acima encontram-se “as raças inferiores”, das quais os ne-

gros são o exemplo principal. São, como já havia enunciado Renan, 

raças não aperfeiçoáveis. São “capazes de rudimentos de civilização, 

mas apenas rudimentos”; são “bárbaros cuja inferioridade cerebral os 

condena a jamais sair da barbárie”. Le Bon se contenta, às vezes, em 

reescrever as frases de Renan: “Não há exemplo na história antiga ou 

moderna de um povoamento negro ter se elevado a um certo nível de 

civilização”.105 

 

Apesar de que Gustave Le Bon defendesse que os europeus poderiam oferecer às 

raças inferiores apenas materiais supérfluos, como vestimentas, diplomas e ensiná-los a 

manusear armas, eles jamais conseguiriam mudar o caráter cultural de sua raça.106 Esses 

teóricos racialistas do século XIX concebiam a palavra raça a partir da relação entre 

herança genética, capacidade intelectual e legado cultural. Sobre herança genética, Paul 

Broca (1824-1880) desenvolveu seus estudos tendo como método a medição de crânios. 

O objetivo da craniometria era classificar de acordo com a raça, tendências criminosas e 

                                                 
103 “I advance it therefore as a suspicion only, that the blacks, whether originally a distinct race, or made 

distinct by time and circumstances, are inferior to the whites in the endowments both of body and mind. It 

is not against experience to suppose, that different species of the same genus, or varieties of the same 

species, may possess different qualifications”. JEFFERSON, Thomas. Notes on State of Virginia. 1787. 

Disponível em: <http://avalon.law.yale.edu/18th_century/jeffvir.asp>. Acesso em 31/01/15. 
104 TODOROV, Tzvetan. op., cit., p. 122. 
105 Ibidem, p. 123. 
106 Ibidem, p. 171. 
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aptidões intelectuais. Ademais, Stephen Jay Gould em sua obra A Falsa Medida do 

Homem (1991), afirma que, para Broca, a craniologia era importante para fornecer in-

formações relativas acerca do valor das raças humanas. Neste mesmo pensamento, Gus-

tave Le Bon defende, também, “que a influência do meio é totalmente superficial, e que 

a raça, ou a hereditariedade, decide tudo”.107  

Em contrapartida, Hippolyte Taine argumentara que o meio ambiente e o mo-

mento histórico seriam fundamentais para a definição de uma determinada raça. Fatores 

como “o clima e os elementos geográficos, as circunstâncias políticas e as condições 

sociais”,108 eram determinantes para o modo de agir e pensar de uma raça. Aliás, tendo 

em vista que estes elementos são mutáveis, Taine sustentara que modificando as insti-

tuições e as condições de vida social, seria possível transformar a raça. Por conseguinte, 

através da educação seria possível modificar as faculdades da raça. Enfatizando o pen-

samento de que a hereditariedade não definia a raça, Ernest Renan defendera que além 

dos fatores mencionados acima, a religião, as leis, os costumes e a língua teriam maior 

influência na constituição de uma raça.109 

Com estudo da craniologia e anatomia, Josiah C. Nott defendeu suas ideias de 

que os negros eram a raça inferior e, portanto, a raça a ser dominada. Em seu texto Two 

Lectures on the Natural History of the Caucasian and Negro Races, publicado em for-

ma de panfleto em 1844, desenvolve seus argumentos para demonstrar que além dife-

renças físicas entre negros e brancos, há também, diferenças morais e intelectuais.110 As 

afirmações de Nott desafiavam as doutrinas religiosas e entravam em conflito com os 

relatos bíblicos da criação. Longe de se apoiar em explicações religiosas, os argumentos 

de Nott incitaram um conflito de ideais no Sul e provocaram o descontentamento dos 

clérigos locais. Como resultado disso, muitos defensores da escravidão evitaram se 

apoiar nas ideias de Nott para não perderem o apoio religioso. À parte dessas controvér-

sias, Nott sustentava que, através das medições craniais, o cérebro do negro seria menor 

do que a do branco por um décimo completo. E esta deficiência residiria, exatamente, 

na porção anterior do cérebro, responsável pelas capacidades superiores.111 Portanto, 

para médico norte-americano, havia uma disparidade física, moral e intelectual entre os 

                                                 
107 Ibidem, p. 170. 
108 Ibidem, p. 168. 
109 Ibidem, p. 155. 
110 NOTT, Josiah C. Two Lectures on the Natural History of the Caucasian and Negro Races. IN: 

FAUST, Drew G (ed). The Ideology of Slavery: Proslavery Thought in the Antebellum South (1830-

1860). Louisiana: Louisiana State University Press, 1981. 
111 Ibidem, p. 232-233. 
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negros e os brancos e nunca houve uma civilização tão desenvolvida além da caucasia-

na.112 

As questões principais para essas teorias racialistas giravam em torno de como 

definir uma raça, isto é, quais os fatores seriam relevantes para a sua caracterização e 

através disso, classificá-las por ordem de excelência. Entretanto, todas essas teorias su-

pracitadas tinham um ponto de convergência: a raça negra era considerada como a prin-

cipal inferior. A inferioridade da raça negra consistiria no fato dela ser incivilizável, por 

não ser suscetível ao progresso.113 

O racialismo teve influência, também, no Brasil. Nacionalmente, elas tiveram 

uma boa recepção pelas instituições científicas. De acordo com Lilia Moritz Schwarcz, 

a adaptação das teorias, junto com a criação de museus etnográficos, faculdades de me-

dicina e direito e dos institutos históricos e geográficos, foi com o intuito de compreen-

der os destinos da nação através dos cruzamentos de raças no país.114 Contudo, essas 

teorias não serviam para sustentar e justificar a escravidão em território brasileiro. Bar-

bara Weinstein defende que isso é devido, em parte, ao fato de que “pessoas de cor tam-

bém figuravam entre a minoria de brasileiros que detinha o poder econômico e político 

e que participavam dos níveis superiores do processo político”.115 Portanto, Weinstein 

conclui que “um tipo específico de discurso racista, um que defina a raça segundo a cor 

da pele ou o menor grau de sangue africano, não podia ser acionado na arena política 

nem na esfera pública mais ampla para justificar a instituição da escravidão no Bra-

sil”.116 

Além de Brasil e Estados Unidos, ainda durante o século XIX, um importante in-

telectual haitiano, entre outros, criticou as teorias racialistas, como foi no caso de Jo-

seph-Anténor Firmin (1850-1911). A crítica de Firmin era uma resposta direta às teorias 

defendidas pelo conde de Gobineau em  Essai sur l'inégalité des races humaines, de 

1855. Contrariamente às ideias de Gobineau, Firmin em sua obra Essai sur l´égalité des 

races humaines, de 1885, defendia que as raças eram iguais e, assim, todos possuíam as 

mesmas qualidades e os mesmos defeitos.117 Contrariamente às ideias defendidas por 

Gobineau, Firmin sustentava que “os acontecimentos do Haiti desmentiam a crença, mal 

                                                 
112 Ibidem, p. 237. 
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114 Ibidem, p. 18. 
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116 Ibidem, p. 395. 
117 ARPINI, Adriana. Igualdad de las razas e interpretación de la historia em um discurso del haitiano 
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fundamentada por Gobineau, de que os homens de pele negra são incapazes de atos no-

bres nem de resistirem à imposição dos brancos”.118 De acordo com Adriana Arpini, a 

Independência do Haiti transcendeu as civilizações ocidentais modernas em diferentes 

formas: modificou positivamente o destino dos povos negros que habitavam fora do 

continente africano; mudou econômica e moralmente o regime das metrópoles europeias 

e afetou a economia de todas as nações escravocratas da América.119 

Da perspectiva biológica, o biólogo evolucionista Stephen Jay Gould, em A Fal-

sa Medida do Homem (1991), argumenta contra o pensamento que sustenta o determi-

nismo biológico como responsável pela hierarquização social e, assim, pela inferiorida-

de de outras raças comparadas aos brancos. O biólogo apresenta, pelo menos, três natu-

ralistas da décima nona centúria que enxergavam o negro como inferior. O geólogo e 

paleontólogo Georges Cuvier, que considerava os nativos africanos como a raça humana 

mais degenerada e com inteligência insuficiente para constituírem um governo regu-

lar.120 Segundo, o geólogo Charles Lyell, quando afirmou que um determinado grupo 

étnico do sudoeste da África, os bosquímanos, possuía o cérebro semelhante ao do ma-

caco e isso era uma explicação para a falta de inteligência.121 Por último e não menos 

importante, Charles Darwin, quem acreditava que o “hiato entre o ser humano e o símio 

será ampliado pela previsível extinção de espécies intermediárias como o chimpanzé e o 

hotentote122”.123 

 De acordo com Gould, entretanto, a única possibilidade para que as nossas espé-

cies pudessem ter mais de uma subespécie (raça), seria se tivéssemos, pelo menos, mi-

lhões de anos de existência. Além disso, a nossa espécie precisaria passar a maior parte 

desse tempo separada em grupos sem o intercâmbio genético para que as diferenças de 

genes fossem suficientemente grandes para ocorrer a seleção natural. Desta forma, as 

diferenças biológicas atuais não são o bastante para caracterizarem raças distintas. Se-

gundo Gould, 

 
Mas os biólogos afirmaram recentemente, se bem que o suspeitassem 

havia muito tempo, que as diferenças genéticas globais entre as raças 

                                                 
118 “Los acontecimientos de Haití desmentían la creencia, mal fundamentada por Gobineau, de que los 
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humanas são assombrosamente pequenas. Embora a frequência dos di-

ferentes estados de um gene varie entre as raças, não encontramos 

“genes raciais”, ou seja, estados estabelecidos em certas raças e ausen-

tes em todas as demais.124 

 

 No contexto racial do século XIX, as diferenças de cor e de características físi-

cas já não eram suficientes para justificarem a escravidão, apesar de marcarem hierar-

quicamente as sociedades escravagistas. Nesta perspectiva, a partir das argumentações 

biológicas, “as teorias raciais permitiram novamente naturalizar algumas das desigual-

dades sociais, as que incidiam sobre grupos considerados racialmente inferiores, justifi-

cando a restrição dos direitos civis inerentes às novas concepções de cidadania”.125  

As várias explicações acerca das diferenças entre raças serviam para justificar e 

sustentar a escravidão de uma raça considerada inferior. Assim, as tentativas de elaborar 

as causas para as diferenças físicas e biológicas entre os grupos étnicos acabaram se 

tornando em preconceitos culturais, uma vez que essas explicações só invocavam carac-

terísticas culturais. Ademais, as teorias raciais serviam para confirmar todos os precon-

ceitos habituais do homem branco em relação às pessoas que ocupam supostas posições 

inferiores devido às regras da natureza. Em vista disso, a racialização da justificativa da 

escravidão americana 

 

Se tornou a contrapartida possível à generalização de uma concepção 

universalizante de direitos do cidadão em sociedades que não reuniam 

condições políticas efetivas para realizá-la, permitindo, em diversos 

contextos, o estabelecimento de restrições aos direitos civis de deter-

minados grupos considerados racialmente inferiores, bem como a legi-

timação da própria manutenção da escravidão no Sul dos Estados 

Unidos, associada a um progressivo fechamento das possibilidades de 

alforria. A moderna noção de raça é assim uma construção social, es-

treitamente ligada, no continente americano, às contradições entre di-

reitos civis e políticos inerentes à cidadania, estabelecida pelos novos 

estados liberais, e o longo processo de abolição do cativeiro.126 

 

Neste sentido, o tema racial adquire argumentos de sucesso para o estabeleci-

mento de diferenças sociais. Se a abolição da escravatura foi um marco para a inserção 

ou não dos negros na sociedade (no caso desta pesquisa, da sociedade norte-americana), 

as teorias raciais forneciam argumentos suficientes – naquele contexto histórico – para 
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delimitar quem estava apto para ser cidadão de acordo com as especificações científicas 

de sua raça. Segundo Schwarcz, “para além dos problemas mais prementes relativos à 

substituição da mão de obra ou mesmo à conservação de uma hierarquia social bastante 

rígida, parecia ser preciso estabelecer critérios diferenciados de cidadania”.127 

Além do prisma das teorias racialistas, Eugene Genovese oferece justificativas 

econômicas e entre relações sociais para o sustento da instituição escravista.128 Em um 

estudo no qual Genovese pensa a partir da perspectiva dos senhores de escravos, ele 

sustenta que a defesa da escravidão estava embasada nas ideias de que, quando um indi-

víduo necessita de auxílios terceiros para viver, há o sacrifício da liberdade individual 

em troca de proteção e trabalho coercitivo. Neste sentido, a escravidão beneficiava tanto 

o cativo quanto ao senhor. Ademais, havia o fator moral e religioso que reforçava a de-

fesa da escravatura. Os sulistas partidários à escravidão defendiam uma religião para 

vincular valores morais e religiosos à defesa do cativeiro. Segundo ele, “o senhor abraça 

a moralidade cristã naturalmente porque seu papel na vida é essencial o de pai prote-

tor”.129 Assim, a propaganda que os senhores de escravos vendiam era de que a escravi-

dão oferecia segurança ao dependente e estabelecia uma relação harmoniosa entre capi-

tal e o trabalho.  

 Nas fontes, o racialismo existe e se verifica um consenso entre as personagens 

políticas do contexto histórico ao invés de posições opostas. Como já explicitado, o de-

bate Lincoln-Douglas envolveu diversas questões em torno da escravidão. Uma delas 

diz respeito à suposta inferioridade dos negros em relação aos brancos. Em um dos dis-

cursos realizados durante o debate, em 1858, Abraham Lincoln deixa claro o seu pen-

samento quanto à pretensa inferioridade do negro e a posição social que deveria ser 

ocupada por este: 

 
Eu não sou, nem jamais fui favorável à igualdade social e política das 

raças branca e negra, nem fui favorável a fazer dos negros jurados ou 

eleitores, nem permitir que ocupem cargos públicos, nem permitir que 

se casem com brancos; e eu vou dizer adicionalmente que existe uma 

diferença física entre as raças branca e negra que, eu creio, vai impedir 

para sempre que as duas raças vivam juntas em termos de igualdade 

social e política. E na extensão em que elas não possam viver assim, 

enquanto elas permanecerem juntas deverá haver uma posição superi-

or e uma inferior, e como qualquer outro homem, eu defendo que a 

posição superior seja concedida à raça branca. Eu digo nesta ocasião 
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que eu não penso que, porque o homem branco deve ter a posição su-

perior, o homem negro deve ser proibido de tudo. Eu não penso que, 

porque eu não quero ter uma mulher negra como escrava, eu necessa-

riamente devo tê-la como esposa. Eu penso que eu posso apenas dei-

xá-la sozinha.130 

 

 No mesmo raciocínio, a posição política de Stephen Douglas, o outro debatedor, 

é no sentido de que a escravidão é baseada no conceito de inferioridade racial. Se uma 

‘raça’ que é considerada como “raça inferior” não é capaz de se autogovernar, é justo 

que uma “raça superior” a governe. Nos argumentos de Douglas: 

 

O mundo civilizado sempre manteve que, quando qualquer raça de 

homens tem se mostrado tão degradada por ignorância, superstição, 

crueldade e barbárie a ponto de serem totalmente incapazes de gover-

narem a si mesmos, eles devem, na natureza das coisas, serem gover-

nados por outros, por leis que sejam consideradas aplicáveis à suas 

condições.131 

 

 A discriminação nos documentos do Bureau existe e pode ser verificado através 

dos relatos sobre a fraude quanto ao não pagamento de salários aos negros porque eles 

não têm educação o suficiente para perceberem isso e, também, através de elogios ao 

avanço da condição do liberto rumo ao progresso em um grau paralelo ao do homem 

branco. Os atos de violência e represália cometidos contra os libertos indicam a contra-

pelo que uma das motivações tenha sido o sentimento de superioridade racial mantido 

pelos agressores. 

 Em um relatório mensal (1867) direcionado ao general Orlando Brown (comis-

sário assistente do Bureau em Richmond, na Virgínia), o agente Thomas P. Jackson 

discute a facilidade com que os empregadores brancos cometiam fraudes contra os ne-

                                                 
130 “I will say then that I am not, nor ever have been, in favor of bringing about in any way the social and  

political equality of the white and black races, that I am not, nor ever have been, in favor of making voters  

or jurors of negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to intermarry with white people; and I will  

say in addition to this that there is a physical difference between the white and black races which I believe  

will forever forbid the two races living together on terms of social and political equality. And inasmuch as  

they cannot so live, while they do remain together there must be the position of superior and inferior, and  

I as much as any other man am in favor of having the superior position assigned to the white race. I say  

upon this occasion I do not perceive that because the white man is to have the superior position the negro  

should be denied everything. I do not understand that because I do not want a negro woman for a slave I  

must necessarily want her for a wife. My understanding is that I can just let her alone”.  LINCOLN,  

Abraham.  Fourth Joint Debate at Charleston, Illinois (18 de setembro 1858). Disponível em 
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their condition”. JAFFA, Harry, op. cit., p. 32. 
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gros. Isso, de acordo com o relatório, porque estes não são suficientemente instruídos 

para manterem seus registros empregatícios. Nas palavras do agente: 

 

Durante os últimos meses, queixas deste tipo [sobre as fraudes] têm 

sido numerosas, mas como o liberto não tem uma conta própria para 

verificação ele não pode justificar o seu lado da transação, enquanto o 

empregador tem registros para verificar o seu lado e a queixa se des-

faz. […]Se os libertos tivessem instrução suficiente para manter uma 

conta de quantidade e preço de tudo o que eles recebem no lugar do 

salário, não seria uma desvantagem para eles pegar o pagamento nessa 

forma.132 

 

 Apesar desta falcatrua contra os trabalhadores negros, o agente Jackson escreve, 

também, referindo-se aos negros como inferiores aos brancos, que em comparação com 

a escravidão, aquela situação dos libertos era favorável. O racismo fica claro quando 

Jackson afirma que embora “eles ainda tenham muito a fazer e aprender para lhes per-

mitir avançar na marcha do progresso em um grau correspondente ao dos homens bran-

cos”, os negros de “pensamento” estariam convencidos de que não é preciso “agir de 

forma agressiva contra os direitos dos homens brancos, mas serem severamente cuida-

dosos de seus próprios direitos concedidos tão subitamente”.133 Distinguir direitos entre 

brancos e negros e convencer a estes de que não devem buscar uma igualdade entre es-

ses direitos, mas cuidar dos que foram concedidos a eles é, também, uma forma de rea-

firmar a discriminação e a necessidade de separação de direitos, uma vez que os negros 

eram considerados inferiores. 

 Em outro relatório (1868), também direcionado ao general Orlando Brown, desta 

vez de inspeção trimestral sobre economia, condição dos libertos e educação, o agente 

John A. McDonnell defende que a dependência dos negros em relação ao homem bran-

co era essencial para a sua existência. Segundo ele: 
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they have much to do and much to learn to enable them to advance in the march of progress in a corre-

sponding degree with white men and of this fact the Thinking men among them are becoming rapidly 

convinced and the disposition is not to act aggressively against white men's rights but to be most severely 

careful of their own rights so suddenly accorded to them”. Idem. 

http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1016
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Educação para os libertos é a âncora de esperança que está abraçada 

com veemência e seu poder em breve terá um efeito significativo. De-

vido a isso, eles estão ganhando confiança em si mesmos, a qual irá 

levá-los [a um nível] acima da dependência sobre o homem branco, tal 

qual a escravidão os ensinou que era indispensável para sua própria 

existência.134 

 

McDonnell informa, também, atos discriminatórios cometidos pela justiça. Ao 

relatar que os ultrajes cometidos contra as pessoas negras ocorreram com mais frequên-

cia entre os meses de abril e junho de 1868, afirma que quando essas ocorrências chega-

vam à justiça, eram tratados em favor dos homens brancos. A discriminação racial e os 

discursos que afirmam a inferioridade dos negros estão inseridos em contexto marcado 

pelo desenvolvimento de teorias racialistas que serviam para reforçar a escravidão dos 

africanos nas Américas e, posteriormente à emancipação, o racismo emergiu como con-

sequência do racialismo do século XIX, aumentando a violência contra os negros e a 

desigualdade social e política. 

 

                                                 
134 “Education the freedman's anchor of hope is embraced with fervency (sic) and its power will shortly 

have a telling effect. By it they are gaining that confidence in themselves which will elevate them above 

the dependence upon the white man, which slavery taught them was indispensable (sic) to their very ex-

istence”. THE FREEMEN’S BUREAU. Freedmen's Bureau Records: John A. McDonnell to Orlando 

Brown, July 1, 1868. Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1148>. Acesso em 

14/02/2016. 

http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1148
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Capítulo 2: Guerra Civil e Reconstrução 

 

 

Da Guerra Civil à emancipação 

 

 

No período entre 1861 e 1865 os Estados Unidos da América passaram pelo con-

flito que mais causou baixas no país: cerca de 600 mil pessoas foram mortas.135 Apesar 

de a Guerra de Secessão ter começado por causa da manutenção da unidade nacional, à 

medida que os escravos entravam no conflito, a guerra ganharia outra motivação: o fim 

da escravidão. Desde a Declaração de Independência e, posteriormente, com a Consti-

tuição dos Estados Unidos, a escravidão era uma questão que dividia pensamentos ideo-

lógicos na sociedade norte-americana. Assim, a primeira metade do século XIX foi 

marcada por Atos e Leis com o intuito de resolver o impasse entre os escravistas e os 

antiescravistas. 

Nos Estados Unidos, particularmente, as legislações sobre os escravos estão in-

seridas em contexto de expansão territorial e disputa entre escravistas e antiescravistas. 

Entre os anos de 1854 a 1861, os Estados Unidos passavam por um turbilhão político 

sobre a questão da unidade nacional e do estatuto da legalidade da escravidão que cindia 

o país. Todavia, a questão da escravidão vinha desde a Independência (1776). Mas, com 

a compra do território da Louisiana (1803), o impasse entre escravistas e antiescravistas 

acentuara-se, pois até então, não havia territórios para onde a escravidão se expandir. 

Em 1820, quando havia igualdade entre o número de estados escravistas e não escravis-

tas (doze para cada lado), foi criado o Compromisso do Missouri.  Este definia que para 

a anexação do estado do Missouri como escravista, “nenhum outro estado escravocrata 

seria criado a partir da parte da Louisiana que se situava ao norte da latitude 36º 31’ (a 

latitude da fronteira sul do Missouri)”.136 Além de igualar o número de estados escravis-

tas e livres, o Compromisso do Missouri teve como objetivo, também, impedir a expan-

são da escravidão para os territórios ao norte do estado do Missouri. 

                                                 
135 FERNANDES, L.E.O; MORAIS, M.V. Os EUA no século XIX. In: KARNAL, L. et al. História dos 

Estados Unidos. São Paulo: Contexto, 2007, p. 136. Para uma introdução sobre a Guerra de Secessão, 

ver: EISENBERG, Peter Louis. Guerra Civil Americana. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
136 SELLERS, Charles; MAY, Henry; McMILLEN, Neil R. Uma reavaliação da história dos Estados 

Unidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 132. 
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Mesmo após este Compromisso, as questões em torno do sistema escravista se 

mantiveram acirradas. Em 1849, foi descoberto ouro na região onde hoje é o estado da 

Califórnia e, por isso, milhares de pessoas migraram para lá, fato que exigiu a criação de 

um governo sobre aquela região. E a cada nova criação ou anexação de estados, havia 

disputas quanto à legislação da escravidão. Além disso, o Congresso pressionava vee-

mente a abolição da escravatura no Distrito de Columbia, onde está localizada a capital 

do país. Em 1850, Henry Clay (estadista que já havia elaborado o Compromisso do 

Missouri), desenvolveu uma série de propostas para tentar solucionar, novamente, as 

questões sobre o sistema escravista. O Compromisso de 1850 determinou que “a Cali-

fórnia seria admitida como estado livre; o restante das terras cedidas pelo México seria 

organizado em dois territórios [...], deixando-se que seus habitantes decidissem o status 

da escravidão”.137 Ademais, resolveu-se, também, que “o tráfico de escravos, mas não a 

escravidão, seria abolido no Distrito de Columbia”.138 

Com o Compromisso de 1820 e o de 1850, a instituição escravista ficou restrita. 

Em vista disso, o então senador pelo estado de Illinois, Stephen A. Douglas, elaboraria 

em 1854 uma lei que fosse capaz de ampliar as fronteiras da escravidão. O Ato Kansas-

Nebraska (1854), ao ser aprovado, revogou o Compromisso do Missouri e concedeu o 

direito aos indivíduos, que habitavam o território adquirido com a compra da Louisiana, 

de decidirem sobre a legalidade do sistema escravista em seus territórios. Para o ideali-

zador, Stephen Douglas, a lei Kansas-Nebraska garantiria o exercício da soberania po-

pular, uma vez que a Constituição dos Estados Unidos defende este princípio.139 Para 

isto, Douglas validou-se da décima emenda à Constituição dos Estados Unidos ratifica-

da em 1791: “Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem 

proibidos por ela aos Estados, são reservados a estes respectivamente, ou ao povo”.140 

Assim, neste contexto do cenário político norte-americano estava, por um lado, o 

candidato a senador pelos Democratas e um árduo defensor do sistema escravista e dos 

princípios de soberania popular, Stephen Douglas. Foi vencedor das eleições para o se-

nado – pelo estado de Illinois – em 1858, mas perdeu as eleições para Presidente em 

                                                 
137 Ibidem, p. 174. 
138 Idem. 
139 DOUGLAS, Stephen. Speech of Senator Douglas (July 16, 1858). Disponível em: 

<http://www.bartleby.com/251/1004.html>. Acesso em 14/09/2015. 
140 ESTADOS UNIDOS. Constituição (1788). Constituição dos Estados Unidos da América. Filadélfia, 

PA, Convenção da Filadélfia, 1788. IN: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-

anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/constituicao-dos-estados-unidos-da-america-1787.html>. Acessado em 14/09/2015. 
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1860.141 Do outro lado, estava Abraham Lincoln, então candidato ao cargo de senador 

pelo estado de Illinois nas eleições de 1858, contrário à expansão da escravidão, mas a 

favor da segregação racial.142 No mesmo ano, Lincoln e Douglas travaram uma série de 

debates tendo como tema principal a expansão da escravidão. Em linhas gerais, de acor-

do com Harry V. Jaffa, os debates giravam em torno de duas questões teóricas e práti-

cas. A questão prática era se a autoridade federal poderia ter decidido se haveria ou não 

a continuação da escravidão nos estados fora da União; a parte teórica questionava se a 

escravidão era ou não inconsistente com a natureza do governo republicano, ou seja, se 

ela era ou não contra os direitos de as pessoas decidirem se a escravidão se tornaria uma 

instituição nacional.143  

Enquanto Lincoln defendia que a escravidão deveria existir apenas nos territó-

rios que eram escravistas desde a independência, Douglas argumentava que quem deci-

diria se haveria escravidão em um determinado território seriam os próprios habitantes. 

Os debates ocorreram entre 21 de agosto de 1858 até 15 de outubro do mesmo ano pas-

sando por sete cidades no estado de Illinois: Ottawa, Freeport, Jonesboro, Charleston, 

Galesburg, Quincy e Alton. Por um lado, Lincoln na época dos debates era candidato – 

pelo Partido Republicano – ao cargo de senador pelo estado de Illinois, ex-deputado 

estadual e defensor severo da contenção da escravidão e da segregação racial. Por outro 

lado, Douglas tentava a sua reeleição para o cargo de senador do mesmo estado pelo 

Partido Democrata, defendendo os princípios de autogoverno, soberania popular e a 

expansão da escravidão. 

Embora Lincoln tenha perdido as eleições para senador em 1858, ganharia as 

eleições presidenciais em 1860, concorrendo novamente contra Douglas. Entretanto, 

quando Lincoln venceu as eleições presidenciais de 1860, os pró-escravistas se sentiram 

ameaçados, pois, no entendimento destes, o republicano teria como objetivo interferir 

no sistema escravista. Como o próprio Lincoln afirmou em seu First Inaugural Speech 

(4 de março de 1861), sua intenção não era interferir onde a escravatura já existia. En-

tretanto, não deixa explícito se tinha objetivo de conter ou não ou seu avanço para os 

territórios não organizados: 

 

                                                 
141 JAFFA, Harry. Crisis of the House Divided: an interpretation of the Issues in the Lincoln-Douglas 

Debates. 50ª ed. Chicago and London: University of Chicago Press, 2009, p. 41. A primeira edição data 

de 1959.  
142 LINCOLN, Abraham. Speech at Charleston (1858). Disponível em 

<http://www.bartleby.com/251/41.html>. Acesso em 05/09/2014. 
143 JAFFA, Harry. op., cit. p. 09. 
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Parece existir apreensão entre as pessoas dos Estados do Sul no caso 

de haver uma adesão a uma administração Republicana; suas proprie-

dades, sua paz e segurança pessoal estariam em perigo. Nunca houve 

qualquer motivo razoável para tal apreensão. De fato, a mais ampla 

evidência, pelo contrário, existe o tempo todo, e foi aberta a sua ins-

peção. Pode ser encontrada em quase todos os discursos publicados 

por este que agora se dirige a vocês. Eu faço, então, um daqueles dis-

cursos quando eu declaro que "não tem nenhum propósito, direto ou 

indiretamente, em interferir na instituição da escravidão nos Estados 

onde ela existe. Eu me comporto e eu não tenho o direito legal de fa-

zê-lo, e eu não tenho nenhuma inclinação para fazê-lo”. Aqueles que 

me nomearam e me elegeram, o fizeram com pleno conhecimento de 

que eu tinha feito isto e muitas declarações semelhantes, e nunca as 

retirei.144 

 

 Com a eleição de Lincoln em 1860, sete estados sulistas decretaram a separação 

da União. Liderados pela Carolina do Sul, os estados do Mississippi, Flórida, Geórgia, 

Alabama, Louisiana e Texas revogaram a Constituição Federal e formaram os Estados 

Confederados da América, tendo Jefferson Davis – do Mississippi – como Presidente.145 

A guerra se inicia em abril de 1861 quando as forças confederadas atacaram o Forte 

Sumter – porto em Charleston que permanecia sob domínio federal – na Carolina do 

Sul. Embora Lincoln afirmasse que não atacaria as forças confederadas a princípio, res-

pondeu às agressões enviando reforços significativos à região. Em 1863, quando a guer-

ra já havia devastado o Sul do país e os recursos de ambos os lados estavam se esgotan-

do e, devido ao abandono de muitas tropas sulistas, muitos senhores de escravos viram-

se obrigados a colocar estes nas frentes de batalha. Esse era o evento que faltava para 

condenar, de vez, a escravidão nos Estados Unidos: “escravos lutando em nome de uma 

região que os condenava aos maus-tratos e ao trabalho compulsório”.146 

No decorrer da Guerra Civil, com o intuito de reunificar o país, em 1863, é assi-

nada a Declaração de Emancipação pelo então presidente Abraham Lincoln. Embora o 

próprio Lincoln também fosse defensor da supremacia racial branca, isso não desmecere 

o fato de ele reconhecer a humanidade nos negros e de que ele era a favor da 

                                                 
144 “Apprehension seems to exist among the people of the Southern States that by the accession of a Re-

publican administration their property and their peace and personal security are to be endangered. There 

has never been any reasonable cause for such apprehension. Indeed, the most ample evidence to the con-

trary has all the while existed and been open to their inspection. It is found in nearly all the published 

speeches of him who now addresses you. I do but quote from one of those speeches when I declare that "I 

have no purpose, directly or indirectly, to interfere with the institution of slavery in the States where it 

exists. I beheve [sic] I have no lawful right to do so, and I have no inclination to do so." Those who nom-

inated and elected me did so with full knowledge that I had made this and many similar declarations, and 

had never recanted them”. LINCOLN, Abraham. First Inaugural Speech (March 4, 1861). Disponível 

em: <http://millercenter.org/president/speeches/detail/3507>. Acesso em: 15/09/2015. 
145 SELLERS, Charles; MAY, Henry; McMILLEN, Neil R. op., cit. p. 186. 
146 FERNANDES, L.E.O; MORAIS, M. V. op., cit. p. 133. 
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emancipação dos escravos em prol de um príncipio existente na Constituição do país: 

“assegurar as bençãos da liberdade a nós mesmos e à nossa posteridade”.147 Além disso, 

Lincoln argumentara que permitir a expansão da escravidão para os novos territórios 

anexados era condenar o próprio país às críticas, tanto das nações a favor da abolição da 

escravatura quanto das que eram contra. A expansão, por um lado, fortaleceria os 

argumentos dos inimigos da abolição, alegando que os Estados Unidos eram um país 

hipócrita, pois nascia sob o princípio de liberdade e era escravocrata. Por outro lado, 

serviria para que as nações aliadas à abolição não vissem mais neles um modelo de 

república democrata livre a ser seguida, ou então, que os pressionassem a fazer algo que 

já estaria garantido na Declaração de Independência e na Constituição. 

O posicionamento de Lincoln a respeito da segregação ou integração dos negros 

à sociedade só é tratada em seus discursos até 1858. Quando a situação da escravidão 

passa a ser mais crítica no começo da década de 1860, os discursos de Lincoln estão 

relacionados, principalmente, com a preservação da União e com a contenção da 

instituição escravista. Porém, nos pronunciamentos em que ele trata sobre a segregação, 

fica claro que reconhece a humanidade dos negros, mas não desejaria que eles 

convivessem com os brancos, pois “existe uma diferença física entre as raças branca e 

negra que, eu creio, vai impedir para sempre que as duas raças vivam juntas em termos 

de igualdade social e política”.148 

Durante toda a sua campanha eleitoral tanto para candidato ao Senado em 1858 

quanto para a Presidência em 1860, Lincoln precisara reforçar sempre o seu pensamento 

de supremacia racial dos brancos sobre os negros, pois foi acusado por seus adversários 

de ser abolicionista, principalmente, ao defender que a União não poderia permanecer 

dividida.149 Apesar de ele ter abolido a escravidão, não havia – em seus discursos – a 

intenção de integrar o negro à sociedade norte-americana. Em vista disso, se atualmente 

a preocupação – por parte dos grupos defensores da igualdade social – é em integrar 

cada vez mais a diferença dentro da sociedade, seja ela por cor de pele, gênero, etnia, 

classe social etc., naquele período histórico – e tendo como princípio os ideais de 

                                                 
147 ESTADOS UNIDOS. Constituição (1787). Constituição dos Estados Unidos da América ratificada em 

21 de junho de 1788. Filadélfia, PA, Convenção da Filadélfia (1787). 
148 As traduções estão sob responsabilidade do autor. Optamos por traduzir os trechos e disponibilizar a 

versão no original. “There is a physical difference between the white and black races which I believe will 

forever forbid the two races living together on terms of social and political equality”. LINCOLN, Abra-

ham. Fourth Joint Debate at Charleston (September 18, 1858)). Disponível em: 

<http://www.bartleby.com/251/41.html>. Acesso em: 05/01/2015. 
149 Cf. LINCOLN, Abraham. “A House Divided” Speech (June 16, 1858). IN: 

<http://millercenter.org/president/speeches#lincoln> Acessado em 26/12/2014. 
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Abraham Lincoln – a preocupação era o que fazer com os negros depois que eles fos-

sem libertos: deportá-los ou continuar a segregação? Dessa forma, a abolição da escra-

vidão estava mais relacionada com a manutenção da união dos estados do que com a 

concessão da cidadania para os negros. 

Do ponto de vista teórico, a abolição da escravatura desencadeou uma crise na 

organização social. Se com a escravidão havia uma estratificação e uma hierarquia soci-

al bem delimitadas, a condição de liberto e, posteriormente, a concessão de direitos civis 

e políticos para os negros causaria uma homogeneização social. Entretanto, de acordo 

com Reinhart Koselleck, “há ‘males sem os quais nem o cidadão mais feliz pode exis-

tir’. O Estado e sua estrutura governamental estão entre os males aos quais o homem 

não escapa”.150 Sendo assim, as diferenças entre os homens são necessárias para a cons-

tituição da estrutura do Estado, uma vez que 

 
É impossível que todos os membros tenham a mesma relação entre si. 

Ainda que todos façam parte do mundo legal, não podem fazer parte 

do mesmo modo ou, pelo menos, não podem ter a mesma participação 

imediata. Haverá, portanto, membros mais distintos e outros menos 

distintos.151 

 

 Os desdobramentos da emancipação dos escravos foram inúmeros. Em 1865 

houve a criação do Freedmen’s Bureau pelo então presidente, Abraham Lincoln. Os 

objetivos do Bureau eram confiscar as terras abandonadas e redistribuí-las, oferecer 

proteção e condições melhores aos negros, além de auxiliar os brancos sulistas na Re-

construção de suas terras. Em contrapartida foi criada em 1867 a Ku Klux Klan na capi-

tal do Tennessee, Nashville. Um grupo que defendia o extermínio da população negra. 

Segundo Luiz Estevam Fernandes e Marcus Vinícius de Morais, “ancorada numa antiga 

tradição de linchamento de negros, a KKK combatia, além dos negros, os brancos libe-

rais que apoiavam o fim da segregação, também chamados de negro lovers (amantes de 

negros, com duplo sentido)”.152 Com milhares de negros livres pelo país, os linchamen-

tos eram justificados por acusações aos afrodescendentes por estupros às mulheres 

brancas. Para estes dois autores, isto representava uma “clara hierarquização da socie-

dade: a mulher, indefesa e inocente, estaria sendo vitimizada pelo negro, ser ‘inferior e 

bestial’, que precisava ser combatido pelos protetores dos ‘bons costumes’, os cavalei-

                                                 
150 KOSELLECK, Reinhart. Crítica e Crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Tradução 

de Luciana Villas-Boas Castelo-Branco. Rio de Janeiro: EDUERJ: Contraponto,1999, p. 77. 
151 Idem. 
152 FERNANDES, L.E.O; MORAIS, M. V. op., cit. p. 146. 
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ros da Klan”.153 Além das consequências da emancipação mencionadas acima, houve 

também a implementação da Décima Quarta e Décima Quinta Emendas Constitucio-

nais. Desenvolveremos nos próximos dois tópicos as implicações decorrentes das ratifi-

cações dessas duas emendas mencionadas e a violência sofrida pelos negros. 

 

 

Direitos civis e políticos dos libertos 

 

 

 Com a ratificação da Décima Terceira Emenda, os Estados Unidos encontraram 

uma solução constitucional para a questão da escravidão. Mas ainda restavam dúvidas 

sobre a integração dos libertos na sociedade norte-americana. O quinquênio subsequente 

à Décima Terceira Emenda é marcado tanto por leis que foram responsáveis pela ampli-

ação da cidadania quanto por eventos de represália aos libertos. 

 Após o assassinato de Lincoln, assumiu a presidência o seu vice, Andrew John-

son. Durante a sua trajetória política atacou a aristocracia dos fazendeiros e não era 

simpático à causa abolicionista. Contudo, ele foi o único governador de todos os estados 

confederados que se manteve aliado à União. Quando Johnson se tornou presidente, a 

sua carreira levara a acreditar que a política de reconstrução seria vasta e provocaria 

grandes mudanças no Sul. Era visto pelos republicanos radicais como o homem que 

daria continuidade ao trabalho de Lincoln. Após a morte deste, o radicalismo foi defini-

do, acima de tudo, pela insistência no sufrágio para os negros como condição impres-

cindível para a Reconstrução.154 

 Embora abraçasse a emancipação quando era governador, Johnson condenou a 

miscigenação racial em seus discursos e não se comprometeu a fazer políticas de igual-

dade civil para os libertos. Em sua primeira mensagem anual ao Congresso – First An-

nual Message (1865) – Johnson deixou claro que não era dever do governo federal le-

gislar sobre os direitos dos libertos, mas sim de cada estado. Não poderia impor aos 

estados do Sul a aprovação de leis que incluíssem os negros na cidadania, porém pediu 

calma aos ex-cativos, pois o sufrágio seria expandido futuramente. Segundo Johnson: 

 

                                                 
153 Idem. 
154 FONER, Eric. Reconstruction: America’s Unfinished Revolution (1863-1877). New York: Harper & 

Row, 1988. p. 178. 
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Eles [estados] podem, cada um por si, decidirem sobre a medida e se é 

para ser adotada de uma só vez e absolutamente ou introduzida gradu-

almente e com condições. Em meu julgamento, se os libertos mostra-

rem virtudes valorosas, logo irão obter a participação na concessão 

eleitoral através dos estados do que através do governo federal, mes-

mo que este tivesse poder para intervir.155 

 

 Apesar disso, criticou indiretamente as legislaturas do Sul ao insistir na “segu-

rança do liberto em sua liberdade e nos seus bens, no seu direito ao trabalho e no seu 

direito de reivindicar o justo retorno de seu trabalho” 156, com o intuito de acabar com o 

poder da aristocracia dos fazendeiros. Entretanto, Johnson não estava isento de seu des-

gosto e de seu preconceito contra os negros. Quando uma delegação de negros visitou a 

Casa Branca em fevereiro de 1866, Johnson fez uma proposta a eles de emigrarem para 

outro país.157 Em sua terceira mensagem anual ao Congresso, em dezembro de 1867, o 

então presidente escreve sua opinião sobre a capacidade de governo dos povos negros: 

 

Mas se alguma coisa pode ser provada por fatos conhecidos, se todo 

raciocínio em evidência não está abandonado, deve-se reconhecer que 

no progresso das nações, os negros têm demonstrado menor capacida-

de para o governo do que qualquer outra raça de pessoas. Nenhum go-

verno, independente de qualquer forma, jamais foi bem-sucedido em 

suas mãos. Pelo contrário, onde quer que eles fossem deixados à sua 

própria sorte, eles têm mostrado uma tendência constante para a recaí-

da na barbárie.158 

 

 O plano de reconstrução do governo de Andrew Johnson foi anunciado em dois 

pronunciamentos em maio de 1865. O primeiro consistia em conceder anistia e perdão a 

todos os participantes da rebelião – exceto para os escravos – que fizeram juramento de 

                                                 
155 “They can, each for itself, decide on the measure and whether it is to be adopted at once and 

absolutely or introduced gradually and with conditions. In my judgment the freedmen, if they 

show patience and manly virtues, will sooner obtain a participation in the elective franchise 

through the States than through the General Government, even if it had power to inter-

vene”. JOHNSON, Andrew. First Annual Message (December 4, 1865). Disponível em: 

<http://millercenter.org/president/johnson/speeches/speech-3555>. Acesso em 28/09/2015.  
156 Idem. 
157 FONER, Eric. op. cit., p. 181. 
158 “But if anything can be proved by known facts, if all reasoning upon evidence is not aban-

doned, it must be acknowledged that in the progress of nations Negroes have shown less capaci-

ty for government than any other race of people. No independent government of any form has 

ever been successful in their hands. On the contrary, wherever they have been left to their own 

devices they have shown a constant tendency to relapse into barbarism”. JOHNSON, Andrew. 

Third Annual Message (December 3, 1867). Disponível em: 

<http://millercenter.org/president/johnson/speeches/third-annual-message-to-congress1>. Aces-

so em 28/09/2015. 
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lealdade à união e apoio à abolição e restaurar todos os direitos à propriedade.159 Todos 

os que não foram perdoados sob os termos dessa primeira proclamação foram excluídos 

das delegações de voto. O segundo pronunciamento teve como objetivo reestabelecer o 

governo na Carolina do Norte. Com a “finalidade de permitir que as pessoas leais do 

referido estado organizem um governo estadual que permita estabelecer a justiça, asse-

gurar a tranquilidade doméstica e proteger os cidadãos em todos os seus direitos de vi-

da, liberdade e propriedade”,160 Johnson nomeou William Woods Holden para o cargo 

de governador da Carolina do Norte. Holden foi um político sulista opositor ao movi-

mento secessionista e durante a Guerra Civil criticou o governo Confederado e defendeu 

o movimento de paz na Carolina do Norte. É evidente que o objetivo de Johnson ao 

nomear um político contra a secessão era quebrar a hegemonia política e econômica da 

aristocracia dos fazendeiros e donos de escravos. Ademais, na primeira proclamação 

estabeleceu regras para aqueles que receberiam o perdão. A décima terceira cláusula 

afirmava que “todas as pessoas que participaram voluntariamente na referida rebelião e 

o valor estimado do imposto de sua propriedade é superior a US$20,000”,161 estariam 

fora dos benefícios da proclamação. Assim, a elite econômica confederada estava exclu-

ída dos planos da reconstrução. 

O resultado das anistias foram as eleições de muitos ex-confederados para go-

vernadores nos estados do Sul e a instituição dos black codes que restringiam a liberda-

de dos negros em vários aspectos. Esses códigos estaduais autorizavam os negros a pos-

suir propriedades, casar, fazer contratos, processar e sem processados e testemunharem 

em casos que envolvessem apenas pessoas de sua cor. Além disso, o estado poderia pu-

nir quem não respeitasse os contratos e prevenir que empregadores entrassem em confli-

to por causa de trabalhadores negros.162 Em determinados estados, com o intuito de li-

mitar as oportunidades econômicas dos libertos, eles eram proibidos de adquirirem ter-

                                                 
159 JOHNSON, Andrew. Proclamation Pardoning Persons Who Participated in the Rebellion 

(May 29, 1865). Disponível em: 

<http://millercenter.org/president/johnson/speeches/proclamation-pardoning-persons-who-

participated-in-the-rebellion>. Acesso em: 29/09/2015. 
160 “For the purpose of enabling the loyal people of said State to organize a State government 

whereby justice may be established, domestic tranquility insured, and loyal citizens protected in 

all their rights of life, liberty, and property”. JOHNSON, Andrew. Message Reestablishing 

Governments in Former Confederate States (May 29, 1865). Disponível em: 

<http://millercenter.org/president/johnson/speeches/message-reestablishing-governments-in-

former-confederate-states>. Acesso em 29/09/2015. 
161 “All persons who have voluntarily participated in said rebellion and the estimated value of whose 

taxable property is over $20,000”. JOHNSON, Andrew. op. cit. 
162 FONER, Eric. op. cit., p. 199. 
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ras em áreas urbanas. De acordo com Foner, em lugares específicos, os negros que fos-

sem acusados de estar vadiando ou gastando de forma errada o que eles ganhavam por 

seus serviços eram enquadrados no crime de vadiagem e punidos por trabalho involun-

tário em plantações.163 

 A liberdade concedida aos negros era restringida veementemente em várias loca-

lidades do Sul.  Um jornal local da Virgínia publicou um artigo em janeiro de 1866 no 

qual o autor ditava a conduta que os libertos deveriam ter. O jornal, Staunton Spectator, 

considera que o os libertos não estariam livres para usarem qualquer tipo de linguagem 

e terem qualquer tipo de conduta. Transcrevo as palavras: 

 

Parecia da conduta de alguns dos libertos deste lugar que eles supõem 

que liberdade consiste no uso da linguagem profana. É uma ocorrência 

muito comum ouvi-los jurar sobre as ruas e eles fazem isso com um ar 

que parece dizer: “Eu sou livre agora e posso jurar como um marinhei-

ro - escute os meus juramentos profanos - eles evidenciam a minha li-

berdade”. Estes libertos devem ser ensinados que juramento profano e 

o uso de linguagem vulgar não devem ser permitidos, e que a liberda-

de não confere tais privilégios como ultraje o bom comportamento e 

decência. Se eles assumissem os nossos conselhos, nós os aconselha-

ríamos a agirem de tal maneira que asseguraria para si, de tal forma 

que para merecer isso. [...] Se eles irão trabalhar em vez de perderem 

seu tempo nas ruas, e irão se comportar adequadamente em vez de 

tomar todas as oportunidades para afirmar a sua liberdade pelo uso de 

linguagem profana e vulgar, eles serão respeitados como merecem e 

receberão bom tratamento; mas, se optarem por fazer vagabundos de 

si mesmos, e agirem a parte de pessoas muito mesquinhas e vulgares, 

eles não podem esperar comandar o respeito, bondade e simpatia dos 

cidadãos respeitáveis e decentes. Um liberto trabalhador e bem-

comportado sempre pode obter emprego, e sempre vai ser bem trata-

do; mas um ocioso, mal comportado, pode-se esperar que seja um 

proscrito - ninguém vai se interessar em seu favor. Ele será deixado 

para mudar por si mesmo.164 

                                                 
163 Ibidem, p. 200. 
164 “It would seem from the conduct of some of the Freedmen of this place that they suppose freedom 

consists in the use of profane language. It is quite a common occurrence to hear them swearing upon the 

streets and they do it with an air which seems to say, "I am free now and can swear like a sailor -- listen to 

my profane oaths – they evince my freedom." These freedmen should be taught that profane swearing, 

and the use of vulgar language should not be allowed, and that freedom confers no such privileges as 

outrage good behavior and decency. If they would take our advice, we would counsel them to act in such 

a manner as would secure for themselves in such manner as to deserve it. If they will work instead of 

idling their time on the streets, and will behave themselves properly instead of taking every opportunity to 

assert their freedom by the use of profane and vulgar language, they will be respected as they deserve and 

will receive good treatment; but if they choose to make vagabonds of themselves, and to act the part of 

very mean and low people, they cannot expect to command the respect, kindness and sympathy of re-

spectable and decent citizens. An industrious and well-behaved Freedman can always get employment, 

and will always be well treated; but an idle, ill-behaved one may expect to be an outcast -- no one will 

interest himself in his behalf. He will be left to shift for himself”. STAUNTON SPECTATIOR 

NEWSPAPER. A few words to freedmen. Virginia. January 23, 1866, p. 03. Disponível em: 

<http://valley.lib.virginia.edu/news/ss1866/va.au.ss.1866.01.23.xml#03>. Acesso em 28/10/2015. 
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Em outro jornal, também da Virgínia, um pró-escravista defende o retorno da 

escravidão com a justificativa de que a miscigenação entre brancos e negros iria degra-

dar os brancos e o negros só conseguiriam a sua liberdade enquanto fossem escravos. 

David Quinn, de Chicago, defende que “os homens estão divididos em espécie e têm 

diferentes naturezas; que o negro encontra a sua liberdade civil em sua escravidão, e que 

o homem branco sofre uma mudança na América o que torna essencial a escravidão”.165 

A resistência à ideia de liberdade aos negros era intensa tanto no discurso político e so-

cial quanto na violência. O papel da Agência era justamente de proteger os libertos des-

sa violência e oferecer-lhes meios pelos quais eles conseguiriam se efetivar como cida-

dãos. 

Um artigo publicado em abril de 1867 no jornal Valley Spirit, argumenta que, no 

Norte, o sufrágio aos negros é negado por causa do preconceito. Esse jornal possuía 

sede em Chambersburg, Pensilvânia, e era favorável às causas do partido democrata. 

Neste artigo, o autor sustenta que os nortistas forçam o sufrágio aos libertos nos estados 

do Sul, enquanto que eles mesmos se recusam a aceitar o direito de voto dos negros. 

Segundo o autor, “a questão do sufrágio aos negros no Norte é meramente preconceitu-

osa. Não há razão para negar o sufrágio para os negros do Norte, exceto o preconceito 

contra eles”.166 O preconceito contra o negro era presente em ambas as regiões e não se 

limitava à questão do sufrágio. 

As críticas aos direitos civis e políticos dos negros eram inúmeras nos jornais da 

época. O Republican Vindicator publicara, em dezembro 1867, um diálogo entre um 

republicano a favor dos negros e um democrata, em que o primeiro defendia os direitos 

dos libertos enquanto que o segundo defendia o contrário.167 O argumento usado pelo 

republicano era de que a única diferença entre os negros e os brancos era a cor da pele e 

o cabelo e isso não interferiria no fato do branco e do negro terem os mesmos direitos 

                                                 
165 “It holds that men are divided into species and have different natures; that the negro finds his civil 

liberty in his slavery, and that the white man undergoes a change in America which makes slavery essen-

tial”. STAUNTON VINDICATOR NEWSPAPER. No title. Virginia. September 07, 1866, p. 02. Dis-

ponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/news/rv1866/va.au.rv.1866.09.07.xml#02>. Acesso em 

28/10/2015. 
166 “The question of colored suffrage at the North is purely one of prejudice. There is no reason for deny-

ing suffrage to the blacks of the North except the prejudice against them”. VALLEY SPIRIT NEWSPA-

PER. Colored suffrage at the North. Pennsylvania. April 24, 1867, p. 02. Disponível em: 

<http://valley.lib.virginia.edu/news/vs1867/pa.fr.vs.1867.04.24.xml#02>. Acesso em 21/12/2015. 
167 STAUNTON VINDICATOR NEWSPAPER. Making the application. Virginia. December 20, 1867, 

p. 01. Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/news/rv1867/va.au.rv.1867.12.20.xml#01>. Acesso 

em 29/10/2015. 

http://valley.lib.virginia.edu/news/vs1867/pa.fr.vs.1867.04.24.xml#02
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civis, sociais e políticos. Entretanto, quando o democrata pergunta para o republicano se 

ele cuidaria do seu neto mulato – fruto do casamento entre sua filha e um negro –, este 

responde que não, pois se sua filha casou com um negro, ele deveria descartar o espírito 

republicano. O democrata, então, o retruca afirmando que se a única diferença entre 

brancos e negros era o tom da pele e o cabelo, por que o republicano rejeitaria a sua 

filha por se casar com um negro ao invés de um branco? O autor da coluna afirma que 

com essa argumentação, o republicano ficou quieto pensativo e sem resposta. Logo, era 

isso que todos os que apoiavam a igualdade entre negros e brancos deveriam fazer. As-

sim, o objetivo do jornal era mostrar que até mesmo um defensor dos direitos dos ne-

gros não queria um deles em sua família. 

De acordo com Eric Foner, o próprio Holden, aqui citado, enumerou em seu jor-

nal “oposições desqualificadas para o chamado sufrágio negro” e utilizou de seu poder 

como governador para derrotar cada homem que era favorável à permissão de quaisquer 

direitos dos negros.168 Assim como ele, o governador da Flórida William Marvin – tam-

bém nomeado pelo presidente Andrew Johnson – defendia que a emancipação não im-

plicava em igualdade de direitos civis ou políticos.169 Longe do que era esperado pelos 

republicanos radicais, o presidente ficou conhecido por favorecer e encorajar o governo 

dos brancos sulistas. Em agosto de 1865, ordenou ao comissário responsável pelo 

Freedmen’s Bureau, Oliver Otis Howard, que fossem devolvidas todas as terras confis-

cadas aos antigos donos perdoados pela proclamação de maio do mesmo ano. 

Como a maioria do Congresso estava composta por republicanos, as atitudes de 

Johnson não eram satisfatórias quanto à garantia dos direitos e proteção dos negros. Em 

1866, o Congresso aprovou um projeto de lei para o Freedmen’s Bureau, fornecendo 

elementos essenciais aos libertos e proteção de seus direitos. No mesmo ano, o Con-

gresso cancelou o veto do presidente à Lei dos Direitos Civis, com maioria dos votos 

republicanos. Criada pelo presidente dos assuntos judiciais do Senado, Lyman Trum-

bull, o projeto de lei determinava que todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos – 

com exceção dos indígenas – fossem declaradas cidadãs. Esta legislação concedia a 

todos os cidadãos o benefício pleno e igual de todas as leis e procedimentos que visa-

vam à segurança das pessoas e de bens.170 Do ponto de vista constitucional, a Lei dos 

                                                 
168 FONER, Eric. op. cit, p. 189. 
169 Idem. 
170 Ibidem, p. 243. 
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Direitos Civis pode ser considerada como a primeira tentativa de colocar sentido na 

liberdade concedida pela Décima Terceira Emenda. 

Em junho de 1866 o Congresso aceitou a proposta para a Décima Quarta Emen-

da sem nenhum democrata a favor e sem nenhuma objeção pelos republicanos.171 O 

congresso apresentou aos estados três emendas constitucionais como parte do seu pro-

grama de reconstrução para garantir os direitos civis e jurídicos iguais para os cidadãos 

negros. A principal cláusula da Décima Quarta Emenda foi o reconhecimento da cida-

dania “a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos”, incluindo os 

libertos. Na mesma seção, ficou firmado que “não é dever de qualquer estado privar a 

vida de qualquer pessoa, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal; nem 

negar a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis”. Embora fos-

se aceita em 1866, a Décima Quarta Emenda só foi declarada oficialmente em julho 

1868 quando foi ratificada pela maioria dos trinta e sete estados. 

Os vetos à legislação para apoio aos libertos e refugiados e à Lei dos Direitos 

Civis encerraram a esperança que os republicanos tinham na cooperação do presidente. 

Neste sentido, segundo Foner, a Décima Quarta Emenda só pode ser entendida dentro 

do contexto político e ideológico de 1866. O Congresso rompeu o apoio ao presidente e 

crescia dentro do partido republicano a simpatia pela necessidade da ação do governo 

federal para proteger os direitos dos libertos.172 

A Décima Quarta Emenda afirma, em sua segunda seção, que “quando o direito 

de voto em qualquer eleição [...] é negado a qualquer habitante do sexo masculino pelo 

estado [...], a base de representação nele será reduzida na mesma proporção”.173 Toda-

via, não era o suficiente para garantir por lei o direito de voto aos libertos. Este direito 

só foi assegurado em 1870 com a oficialização da Décima Quinta Emenda, na qual fi-

cou garantido que “o direito dos cidadãos dos Estados Unidos a votar não será negado 

nem diminuído pelos Estados Unidos ou por qualquer estado por motivo de raça, cor ou 

                                                 
171 Ibidem, p. 254. 
172 Ibidem, p. 257. 
173 “But when the right to vote at any election for the choice of electors for President and Vice-President 

of the United States, Representatives in Congress, the Executive and Judicial officers of a State, or the 

members of the Legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such State, being twenty-

one years of age, and citizens of the United States, or in any way abridged, except for participation in 

rebellion, or other crime, the basis of representation therein shall be reduced in the proportion which the 

number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of age in 

such State”. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 14th Amendment to the U.S. Constitution: Civil Rights 

(1868). Disponível em: <http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=43>. Acesso em 06/05/2015. 

http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=43
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condição prévia de servidão”.174 Assim, a Décima Quinta Emenda parecia significar, 

para a maioria republicana, o cumprimento das ações favoráveis aos ex-cativos. Juntas, 

a Décima Terceira, a Décima Quarta e a Décima Quinta Emenda marcaram o começo 

de uma luta pela igualdade que continuaria por mais de um século, até que os negros 

pudessem começar a participar plenamente na vida pública e cívica norte-americana. 

 

 

Violência contra os negros 

 

 

 A violência contra os negros aumentou nos Estados Unidos após 1865, com a 

implementação da Décima Terceira Emenda. A resistência dos antigos donos de escra-

vos à liberdade destes ficou ainda maior com o advento das Leis dos Direitos Civis e a 

Décima Quarta Emenda. Organizações como a Ku Klux Klan, Knights of the White Ca-

melia e White Brotherhood foram criadas a partir de 1866 e estavam em todos os esta-

dos do Sul em 1870.175 

 Seis jovens que serviram durante a Secessão, se reuniram na véspera do Natal de 

1865 e criaram um grupo para quebrar a monotonia e animar suas mães e namoradas na 

pacata cidade de Pulaski, no Tennessee.176 Quanto ao nome, um deles sugeriu Kuklio, 

que significa em grego círculo ou grupo. Outro sugeriu, também, o termo Klan como 

forma de designar os descentes de irlandeses e escoceses que havia no grupo e, outro 

membro, sugeriu o termo Ku.177 

A Ku Klux Klan era uma organização com força militar, que atendia aos interes-

ses da aristocracia fazendeira, do partido Democrata e daqueles que eram simpatizantes 

à supremacia branca.178 Os objetivos da Klan eram enfraquecer o poder do Partido Re-

publicano, além de restaurar o poder e controle dos brancos sobre os negros. Os alvos 

dessa organização eram os negros, brancos que ajudavam os libertos, republicanos favo-

                                                 
174 “The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States 

or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude”. ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA. Constituição (1788). 15th Amendment to the U.S. Constitution: Voting Rights (1870). 

Disponível em: <http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=44&page=transcript#>. Acesso em 

02/12/2015. 
175 FONER, Eric. op. cit., p. 425. 
176 BOWERS, Claude G. op. cit., p. 306. 
177 Idem. 
178 FONER, Eric. op. cit., p. 425. 
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ráveis à ampliação dos direitos aos negros e instituições utilizadas por estes como igre-

jas, escolas, hospitais, além das casas. 

 Em alguns estados a violência era maior. Na Flórida, por exemplo, como a quan-

tidade de terras disponíveis era maior e havia mais negros proprietários de terras, a Klan 

direcionou suas atividades criminais com o objetivo de acabar com o crescimento eco-

nômico dos libertos. No Tennessee, onde a organização foi criada, verifica-se um gran-

de número de motins e assassinatos contra os negros. Além destes, há registros de vio-

lência no estado da Geórgia, Texas, Virgínia e Louisiana.179  

 Entre 1865 e 1868, os agentes do Bureau registraram mais de quinhentos e cin-

quenta atentados – no Tennessee – contra negros e brancos que auxiliavam os liber-

tos.180 Em Louisiana foram registrados mais de dois mil e quatrocentos atentados contra 

os negros no mesmo período.181 No Texas foram mais de dois mil assassinatos.182 Nos 

registros constam assassinatos, estupros, linchamentos e incêndios intencionais em mo-

radias. Em um registro de novembro de 1866, Amanda Willis relata para o agente do 

Bureau a violência cometida contra ela: 

 

Meu nome é Amanda Willis. Eu moro na estrada Springfield e Fran-

klin a cerca de seis milhas de Springfield. Por volta do dia 23 de outu-

bro de 1866 eu vi três homens na casa da minha mãe e depois de colo-

carem todos nós para fora da casa e nossas roupas, um dos homens me 

pegou pelo braço e me disse para segui-lo, ele me trouxe para dentro 

do mato e teve conexão forçada comigo. Todos eles foram embora 

imediatamente depois. Eles queimaram a casa do meu pai.183 

 

 Os responsáveis pelos atos violentos, de acordo com Eric Foner, eram muitos 

cidadãos respeitáveis em suas localidades. Os membros do Klan “não eram um bando 

de pobres, como os líderes Democratas gostariam de nos fazer acreditar, mas homens de 

propriedade, cidadãos respeitáveis”.184 Todavia, não eram todos os brancos sulistas que 

                                                 
179 Disponível em <http://freedmensbureau.com/>. Acesso em 30/09/2015. 
180 Disponível em: <http://freedmensbureau.com/tennessee/index.htm>. Acesso em 30/09/2015. 
181 Disponível em: < http://freedmensbureau.com/louisiana/index.htm>. Acesso em 30/09/2015. 
182 FONER, Eric. op. cit., p. 120; e disponível em: <http://freedmensbureau.com/texas/index.htm>. Aces-

so em 30/09/2015. 
183 “My name is Amanda Willis. I live on the Springfield and Franklin road about six miles from Spring-

field. On or about the 23rd day of October 1866 I saw three men at mother's house and after putting all of 

us out of the house and our clothes one of the men got me by the arm and told me to follow him, he 

brought me down into the woods and had forcible connection with me. They all left immediately after-

wards. They burned up father's house”. THE FREEDMEN’S BUREAU. Records of the Bureau of Refu-

gees, Freedmen and Abandoned Lands (1865-1872). Registro disponível em: 

<http://freedmensbureau.com/tennessee/affidavits/willis.htm>.  Acesso em 30/09/2015. 
184 FONER, Eric. op. cit., p. 433. 
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praticavam violência contra os negros e estavam ligados a alguma associação que prati-

cava o terror contra ex-cativos. Houve retaliação por parte dos brancos contra a violên-

cia e, também, por parte dos negros. Segundo Foner, um homem branco da Geórgia se 

juntou ao partido republicano por revolta às violências. Lutou contra vinte homens e 

matou quatro desses. Na Carolina do Sul, grupos de libertos fizeram escolta em deter-

minadas ruas com o intuito de prevenir ataques da Ku Klux Klan. No Alabama, uma 

milícia montada por veteranos da secessão fez represálias aos membros da Klan e tenta-

ram acabar com os incêndios provocados às escolas e igrejas frequentadas pelos ne-

gros.185 

 Sobre os motins, um entre as centenas de registros relatam as possíveis causas 

para os tumultos e as violências entre negros e brancos. O relatório é uma investigação 

das causas, origens e conclusões sobre os motins ocorridos na cidade de Memphis, em 

Tennessee. Os autores são o coronel Charles F. Johnson e o major T. W. Gilbreth. Nas 

palavras do relatório: 

 

A causa remota do motim como ele aparece para nós é uma mágoa de 

sentimentos que sempre existiu entre brancos e negros do Sul, os quais 

têm uma rivalidade avançada e longas reclamações por superioridade, 

ambos sendo degradados como o ser humano pode ser. Além deste 

sentimento geral de hostilidade havia um ódio especial dentre a polícia 

da cidade pelos soldados de cor, que estavam lotados aqui por um 

longo tempo e foram recentemente dispensados dos serviços dos Esta-

dos Unidos, o qual foi retribuído muito cordialmente pelos soldados. 

Isso tem resultado frequentemente em tumultos menores que não são 

considerados dignos de nota por parte das autoridades. Essas causas 

combinadas produziram um estado de sentimento entre brancos e ne-

gros, o que precisaria apenas da menor provocação para provocar uma 

ruptura.186 

 

 Esses documentos informam os motivos que geraram tais motins, as pessoas 

acusadas de praticar violência e contra quem eram praticadas. Contudo, no relatório 

citado não há informações sobre as causas para o atrito entre a polícia da cidade e os 

                                                 
185 Ibidem, p. 435. 
186 “The remote cause of the riot as it appears to us is a bitterness of feeling which has always existed 

between the low whites & blacks, both of whom have long advanced rival claims for superiority, both 

being as degraded as human beings can possibly be. In addition to this general feeling of hostility there 

was an especial hatred among the city police for the Colored Soldiers, who were stationed here for a long 

time and had recently been discharged from the service of the U. S., which was most cordially reciprocat-

ed by the soldiers. This has frequently resulted in minor affrays not considered worthy of notice by the 

authorities. These causes combined produced a state of feeling between whites and blacks, which would 

require only the slightest provocation to bring about an open rupture”. THE FREEDMEN’S BUREAU. 

op. cit. Registro disponível em: <http://freedmensbureau.com/tennessee/outrages/memphisriot.htm>. 

Acesso em 30/09/2015. 
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soldados negros; não há informações, também, se a polícia local era composta apenas 

por brancos. Embora a violência cometida pelos brancos contra os negros ocorresse em 

maior proporção, há relatos de que negros também praticavam violência contra os bran-

cos. Podemos verificar isto em vários relatórios de pessoas assassinadas no estado da 

Geórgia, entre 1865 e 1868.187 Com base nestes relatórios, houve, pelo menos e apenas 

na Geórgia, mais de cinquenta casos registrados de homicídios cometidos por libertos 

contra brancos e até mesmo contra os próprios negros. Na metade desse relatório, é in-

formado que jornais locais incentivavam a represália aos libertos e houve mais confu-

sões entre brancos e negros, desta vez colocando a culpa em ambas as partes e afirman-

do que os negros eram inofensivos: 

 

O tom geral de certos jornais da cidade, o qual nos artigos que têm 

aparecido quase diariamente, tem aconselhado aos brancos pobres a 

abrirem hostilidades contra os negros. A causa imediata foi a colisão 

até agora falada entre alguns policiais e negros na noite de 30 de abril, 

na qual ambas as partes podem ser igualmente culpadas, seguido na 

noite de 1º de maio por uma outra colisão de natureza mais séria e 

subsequente por um ataque indiscriminado aos inofensivos homens e 

mulheres de cor.188 

 

 Por fim, é feita a contagem de baixas e o tamanho do prejuízo resultante da onda 

de violência. Ao todo, três igrejas frequentadas por negros foram queimadas, oito esco-

las, sendo que cinco destas pertenciam ao governo federal, e cinquenta residências habi-

tadas pelos libertos, além de todos os pertences deles. Os pagamentos feitos pelo exérci-

to aos negros também foram levados pela polícia (não há informações suficientes sobre 

o porquê dessa apreensão e se essa polícia era composta por homens brancos ou ne-

gros). Mais uma vez, a violência é registrada apenas contra os negros, uma vez que “ne-

nhuma moradia habitada exclusivamente por brancos foi destruída e nós não temos evi-

dência de que algum homem branco foi roubado”. As baixas sofridas pelos negros são 

maiores do que as sofridas pelos brancos. Enquanto, de acordo com o relatório, “é im-

possível apurar o número determinado de mortos e feridos”, estima-se que no referido 

                                                 
187 Disponível em: < http://freedmensbureau.com/georgia/index.htm>. Acesso em 04/12/2015. 
188 “The general tone of certain city papers which in articles that have appeared almost daily, have coun-

cilled the low whites to open hostilities with the blacks. The immediate cause was the collision heretofore 

spoken of between a few policemen and Negroes on the evening of the 30th of April in which both parties 

may be equally culpable, followed on the evening of the 1st May by another collision of a more serious 

nature and subsequently by an indiscriminate attack upon inoffensive colored men and women”. Idem. 
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motim foram mortos trinta negros e cinquenta feridos. Do lado dos brancos, apenas dois 

foram mortos: um policial e um oficial do corpo de bombeiros.189 

 Os relatos desses registros intensificam ainda mais esta desproporcionalidade, 

pois quando há registro de violência contra os brancos a quantidade é menor do que a 

violência praticada contra os negros. Se a violência contra os ex-cativos era tão grande a 

ponto de os agentes do Bureau não terem conseguido conter (ou então negligenciaram 

muitos desses atos), tornou-se necessária a autodefesa dos libertos contando com a aju-

da, em algumas vezes, de brancos opositores ao movimento de represália.  

Como defende Foner, “ninguém pode duvidar do compromisso político ou cora-

gem pessoal das vítimas que arriscaram suas vidas para testemunhar perante os grandes 

júris e investigadores do Congresso” contra os opressores.190 Porém, há registros nos 

quais os oficiais afirmam que muitos negros não prestam depoimento, pois possuem 

medo de sofrerem represália. Em registro datado de 8 de janeiro de 1866, escrito pelo 

capitão W. Storer How, este afirma que em Richmond (Virgínia), onde era superinten-

dente, havia muitos atentados dos brancos contra os negros e poucos desses casos eram 

reportados a ele. O motivo disso, segundo ele, é “porque os libertos não ousam testemu-

nhar, com medo da violência ainda maior”.191  

Já em outro documento, uma carta escrita em Staunton (Virgínia) por um agente 

negro, Nelson Irwin, foi direcionada ao general chefe do distrito militar Potomac, John 

M. Schofield, implorando por ajuda, justiça e proteção para os negros. A carta faz refe-

rência a um julgamento e afirma que os negros daquela localidade vivem sob um reina-

do de terror, necessitando assim, da interferência militar. Segundo o autor da carta, “em 

qualquer [lugar], até a menor pretensão de um homem negro é tomada e aprisionada. 

Sua cor é a sua condenação e é acusado por todo ato ilegal cometido. No momento, 

meus irmãos estão vivendo em um reinado de terror”.192  

Sobre o julgamento, Irwin argumenta que um ou dois homens negros roubaram e 

quatro foram presos sob acusação de serem negros, além do delito. Após tantos anos 

servindo aos brancos, Irwin apela afirmando que “demos para o homem branco rico 

nossos melhores anos, nossa força, nossa juventude, nosso suor” e depois de livres, o 

                                                 
189 Idem. 
190 FONER, Eric. op. cit., p. 435. 
191 THE FREEDMEN’S BUREAU. op. cit. Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1159>. 

Acesso em 01/10/2015. 
192 “On any, even the least pretense a black man is taken up and imprisoned. His color is his condemna-

tion, and every lawless act committed he is accused of. At present my brethren are living in a reign of 

terror”. THE FREEDMEN’S BUREAU. op. cit. Disponível em: 

<http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1184>. Acesso em 02/10/2015. 
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que ganhamos como recompensa é “maldade, tirania e injustiça”. Em contrapartida, por 

exemplo, em um documento no qual registra um julgamento de negros – em Caroline 

County, Virgínia, 30 de abril de 1866 – que cometeram infrações, o agente do Bureau 

afirma que o tratamento dado aos réus negros foi mais complacente do que ao que era 

dado a um branco: “nesses casos, eles foram tratados com mais benevolência do que se 

fossem pessoas brancas, na medida em que a sua ignorância da lei em algumas instân-

cias foi tomada como desculpa”.193  

Cabe ressaltar aqui que o autor deste relatório era um oficial do exército que re-

portava as ocorrências para o seu superior, também oficial do exército. Esses relatórios 

e cartas possuíam autores diferentes e, logo, objetivos diferentes. A afirmação contida 

no relatório de que os libertos em julgamento tiveram um tratamento mais benevolente 

do que aquele dado aos brancos pelo fato de desconhecerem a lei deixa implícito que o 

negro é considerado inferior em relação ao branco e, assim, há necessidade de tratá-lo 

de forma tutelar. Conforme argumentaremos mais adiante, a inferioridade dos negros 

contida no moderno conceito de raças servia para justificar a escravidão e excluí-los da 

cidadania. 

O Bureau não era uma instituição homogênea, uma vez que seus agentes possuí-

am trajetórias e opiniões diferentes. Enquanto o objetivo do capitão How era apenas 

informar os casos de injúria contra os libertos, o relatório do agente negro Irwin tinha 

como intuito mostrar as injustiças sofridas pelos negros, afirmando que eles eram julga-

dos por delitos que não haviam cometido. De forma oposta à afirmação do capitão John 

Dwyer sobre a ignorância dos negros sobre as leis, o agente Irwin defende que “se nós 

cometemos uma violação da lei vamos ser julgados imparcialmente pelas leis, mas não 

vamos ser condenados sem uma causa”.194 Enquanto o oficial do exército minimiza o 

conhecimento das leis por parte dos libertos, o agente Irwin enfatiza que seus “irmãos” 

negros deveriam ser tratados de forma imparcial perante a lei. 

Aqueles que revidavam a violência de seus opressores, embora obtivessem su-

cesso em repelir os ataques, não inspiravam confiança em outras resistências como essa. 

Muitos destes que resistiram com armas de fogo, foram obrigados a fugirem de suas 

                                                 
193 “In those cases they were dealt with more leniently than if they were white people, in as much as their 

ignorance of the law was in some instances taken for an excuse”. THE FREEDMEN’S BUREAU. op. cit. 

Disponível em: <http://freedmensbureau.com/virginia/crimcases6.htm>. Acesso em 02/10/2015; 
194 “If we have committed a violation of law let us be judged impartially by the laws, but let us not be 

condemned without a cause”. THE FREEDMEN’S BUREAU. op. cit. Disponível em: 

<http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1159>. Acesso em 01/10/2015. 
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habitações e viram seus familiares sendo violentados como forma de retaliação.195 Ou-

trossim, a violência cometida pelos negros contra os brancos opressores – em resposta a 

sofrida por eles – não intimidava e nem provocara uma diminuição nos linchamentos, 

estupros, incêndios propositais e etc. A autodefesa organizada por negros armados enfu-

reciam a comunidade branca e produziam novas ondas de violência.196 

                                                 
195 FONER, Eric. op. cit., p. 437. 
196 Idem. 
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Capítulo 3: The Freedmen’s Bureau 

 

 

The Freedmen’s Bureau  

 

 

De acordo com Elizabeth Bethel (1948), o Bureau of Refugees, Freedmen and 

Abandoned Lands, mais conhecido apenas por Freedmen’s Bureau foi estabelecido em 

forma de lei no Congresso em março de 1865. Este ficou com a responsabilidade de 

cuidar dos libertos, refugiados e terras abandonadas.197 O Bureau possuía sede em Wa-

shington D.C. e era liderado pelo Major General Oliver O. Howard. Nascido em Maine, 

foi general na batalha de Gettysburg e conhecia bastante a relação racial no Sul. O Bu-

reau possuía escritórios secundários em mais doze estados, sendo que onze estavam 

localizados no Sul do país. Os estados são: Alabama, Arkansas, Florida, Geórgia, Loui-

siana, Mississippi, Nova York, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, Texas e 

Virgínia. Sob a direção do major general Howard, a organização auxiliava os estados do 

Sul na Reconstrução e, principalmente, em assistência médica, educação e justiça para 

os negros.198 Segundo Bethel, o Bureau tinha como instruções introduzir sistemas de 

trabalho compensados – tanto para o liberto quanto para o empregador – tentando eli-

minar os preconceitos dos empregadores contra os empregados (em sua maioria negra) e 

a crença de que os libertos poderiam viver, naquela sociedade conflituosa, sem o traba-

lho.199 Em uma visão diferente, Eric Foner afirma que devido às atitudes tomadas pelo 

exército, parecia que o único objetivo era obrigar os libertos a retornarem ao trabalho 

nas plantações.200 

O cuidado com os negros refugiados pode ser verificado ainda antes da emanci-

pação. Em novembro de 1861, Port Royal e Sea Islands foram capturados pelo general 

Sherman e pelo comodoro Du Pont. Eles apelaram ao governo e aos filantropos por ra-

ções, roupas e professores para a multidão de refugiados negros que havia naquelas lo-

                                                 
197 BETHEL, Elizabeth. The Freedmen’s Bureau in Alabama. The Journal of Southern History, vol. 14, nº 

1, feb., 1948, p. 49. 
198 Idem. 
199 Ibidem, p. 50. 
200 FONER, Eric. Reconstruction: America’s Unfinished Revolution (1863-1877). New York: Harper & 

Row, 1988, p. 153. 
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calidades.201 Em outros locais já se formavam centros para receberem os refugiados e 

libertos como em Fortress Monroe, Washington, New Orleans, Kentucky e Illinois. 

Com o apelo dos generais por auxílio, surgiram as associações que ajudavam os liber-

tos. Associações como American Missionary Association, National Freedmen’s Relief 

Association, American Freedmen’s Union e mais de cinquenta instituições que envia-

vam roupas, comida, dinheiro e livros.202 

Em janeiro de 1865, após a tomada de posse de terras na Geórgia, o general 

Sherman usou de sua autoridade como comandante de campo para dispor de bens captu-

rados dos confederados. Conhecido como Sherman’s Special Field Orders nº 15, o con-

junto de ordens militares permitia que determinadas terras fossem destinadas ao estabe-

lecimento de famílias de libertos. Esses locais eram exclusivos para os negros: 

 

Em Beaufort, Hilton Head, Savannah, Fernandina, Saint Augustine e 

Jacksonville os negros podem permanecer em suas vocações escolhi-

das ou costumeiras; mas nas ilhas, e nos assentamentos daqui em dian-

te a ser estabelecidas, nenhuma pessoa branca, a menos que oficiais 

militares e soldados destacados para o serviço, serão autorizados a re-

sidir; e a gestão única e exclusiva dos assuntos será deixada para as 

próprias pessoas libertadas, sujeitos apenas à autoridade militar dos 

Estados Unidos e os atos do Congresso.203 

 

O Bureau começou sob a liderança de um oficial do exército e, assim, a maioria 

dos agentes era subordinada aos militares. Nem todos os militares eram favoráveis à 

abolição ou ao auxílio oferecido aos libertos. Os primeiros comissários responsáveis 

pelo Bureau na Carolina do Sul e na Louisiana – Rufus Saxton e Thomas W. Conway 

respectivamente – tinham origens antiescravistas e estariam compromissados a levar a 

justiça para os libertos. Outros, como o general Ralph Ely (também oficial do Bureau na 

Carolina do Sul), teria negligenciado os deveres do Bureau e apoiado a violência contra 

                                                 
201 PEIRCE, Paul Skeels. The Freedmen’s Bureau: a chapter in the history of reconstruction. Iowa City: 

University of Iowa, 1904, p. 08.  
202 DU BOIS, W. E. B. As Almas da Gente Negra. Tradução de Heloisa Toller Gomes. Rio de Janeiro: 

Editora Nova Aguilar, 1999, p. 68. 
203 “At Beaufort, Hilton Head, Savannah, Fernandina, Saint Augustine and Jacksonville the blacks may 

remain in their chosen or accustomed vocations; but on the islands, and in the settlements hereafter to be 

established, no white person whatever, unless military officers and soldiers detailed for duty, will be per-

mitted to reside; and the sole and exclusive management of affairs will be left to the freed people them-

selves, subject only to the United States military authority and the acts of Congress”. SHERMAN, Wil-

liam T. General William T. Sherman's Special Field Order No. 15. Savannah, Georgia. January 16, 1865. 

Disponível em: 

<http://ldhi.library.cofc.edu/exhibits/show/after_slavery_educator/unit_three_documents/document_five> 

Acesso em 06/10/2015. 
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os libertos, sendo assim, impróprio para o trabalho.204 Além dos oficiais e voluntários 

que compunham o quadro de funcionários do Bureau, havia também negros que presta-

vam serviços. John M. Langston era funcionário na sede da Agência e inspecionava 

escolas, enquanto que Martin R. Delany trabalhava em Hilton Head, na Carolina do Sul. 

Os subordinados do general Howard, escolhidos por ele próprio, deveriam ser honestos 

e completamente comprometidos em cumprir os objetivos e deveres do Bureau: estabe-

lecer os libertos em suas próprias fazendas, facilitar o acesso à educação, realizar con-

tratos trabalhistas, e, além disso, proteger os direitos daqueles que já ocupavam as ter-

ras.205 

Embora alguns oficiais do exército tivessem emitido ordens que proibiam puni-

ções corporais e que exigiam que os libertos tivessem acesso à educação, a política mili-

tar, de forma geral, pouco se preocupava com os direitos dos libertos. Outros oficiais 

permitiam penalidades brutais aos trabalhadores negros e dificultavam a realização de 

contratos trabalhistas remunerados e o acesso à educação.206 De acordo com Foner, os 

negros organizaram protestos em várias cidades contra essa política repressora adotada 

por alguns militares. Ainda em 1865, cerca de três mil negros se reuniram em Rich-

mond (Virgínia) para formalizarem um protesto. O resultado disso foi a substituição de 

oficiais incompatíveis com os objetivos do Bureau por outros que estariam aptos a rea-

lizarem seus deveres.207 

 A organização do Bureau pode ser dividida em quatro metas: 1) confiscar e re-

distribuir as terras abandonadas e as que eram adquiridas pelo governo; 2) intermediar 

relações entre brancos e negros no que diz respeito a contratos de trabalho, proporcionar 

educação e fornecer suprimentos; 3) tratar de assuntos financeiros dos libertos; e 4) ofe-

recer serviço hospitalar. 

Entendia-se por terras abandonadas todas aquelas que foram abandonadas pelos 

seus donos para combaterem na secessão, enquanto que propriedade confiscada ficou 

definida como aquela que foi apreendida e o título atribuído ao governo dos Estados 

Unidos. O Bureau tinha acesso aos dois tipos de terras para redistribuí-las entre os liber-

tos e refugiados, mas não detinha o direito de vendê-las. Em 1865, a quantidade de ter-

ras sob o domínio do Bureau era de oitocentos e cinquenta mil acres, a maioria consistia 

                                                 
204 FONER, Eric. Reconstruction: America’s Unfinished Revolution, 1863-1877. New York: Perennial 

Library, 2002, p. 143. 
205 Ibidem, p. 143. 
206 Ibidem, p. 154. 
207 Ibidem, p. 155. 
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em fazendas e cerca de mil e quinhentos acres em propriedades em cidades. Essa quan-

tidade de terras era bem distribuída entre os estados do Sul, exceto no Texas.208 

A redistribuição das terras para os negros com o objetivo de torná-los proprietá-

rios rurais eram questões problemáticas para o Bureau e para o governo.  A promessa 

dos “quarenta acres e uma mula” se tornou inviável, uma vez que a quantia de terras 

arrendadas pela Agência representava apenas dois décimos de um por cento de terra dos 

estados insurrecionais.209 Embora oitocentos e cinquenta mil acres fossem o suficiente 

para começar a estabelecer pequenas famílias de libertos, era impossível cumprir a meta 

de quarenta acres para cada família. As terras sob controle da Agência eram utilizadas 

das seguintes formas: alocar enfermos, refugiados e destituídos; algumas fazendas eram 

vendidas a brancos do Norte para que estes pudessem empregar os libertos em suas la-

vouras; e outras eram arrendadas diretamente aos negros para o cultivo; além da quanti-

dade destinada à criação de escolas, igrejas e hospitais.210 

A questão da terra se tornou ainda mais difícil após a nova política de reconstru-

ção adotada pelo presidente Andrew Johnson. O perdão dado àqueles que se rebelaram 

contra a União permitia a restauração das terras aos seus antigos donos desde que estas 

não tivessem sido vendidas sob o decreto judicial de confisco. Assim, Howard emitiu 

ordens para os agentes abandonarem o trato de quarenta acres e estes começaram o 

cumprimento dessas ordens ainda em setembro de 1865. Contudo, o perdão presidencial 

não permitia a restauração das terras que já haviam sido assentadas por libertos de acor-

do com as leis estabelecidas pelo Bureau. Com a restauração das terras, a quantia man-

tida pelo Bureau em dezembro de 1865 era de aproximadamente setecentos e noventa 

mil acres; em 1868 era cerca de apenas cento e quarenta mil acres.211 Em resposta à 

restauração das terras, o Congresso aprovou em 1866 a livre entrada e circulação de 

libertos e brancos – sem distinções – em terras públicas no Alabama, Mississippi, Mis-

souri, Arkansas e Flórida. O objetivo era que essas terras pudessem estar ao alcance dos 

libertos.212 

Mesmo com as ordens de restauração emitidas pelo chefe do Bureau, muitos li-

bertos se recusaram a entregar as terras nas quais já estavam estabelecidos e ofereceram 

resistência. Eric Foner afirma que na Geórgia e na Carolina do Sul, libertos se armaram 

                                                 
208 PEIRCE, Paul Skeels. op. cit., p. 129. 
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210 Ibidem, p. 132. 
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e criaram barricadas nas fazendas e obtiveram êxito na tentativa de repelir os antigos 

proprietários na retomada das terras.213 Como alternativa à política de restauração ado-

tada por Johnson, os agentes do Bureau tentaram convencer os libertos a assinarem con-

tratos duradouros com os antigos proprietários das terras para que não ficassem ociosos 

e sem lugar para morar. Os funcionários do Bureau passaram a incentivar e a valorizar 

mais os contratos anuais, mais longos. Era uma tentativa de controlar os trabalhadores, 

colocá-los em uma nova dinâmica produtiva e um desejo dos antigos fazendeiros de 

garantir a mão-de-obra por mais tempo em suas lavouras. Identifica-se, também, junta-

mente com esse interesse dos antigos proprietários de escravos, a preocupação dos 

agentes do Estado em inserir os libertos na nova estrutura de produção.  

Embora o objetivo de promover os libertos a proprietários de fazendas estivesse 

longe de ser atingido, o Bureau conseguiu reestruturar o trabalho, principalmente na 

região Sul. Antes de a Agência assumir a responsabilidade sobre as relações entre traba-

lhador e empregador, havia uma grande quantidade de negros que já trabalhavam. Po-

rém, esses contratos eram aprovados por oficiais do exército e com condições de salário, 

alimentação e moradia extremamente baixas ou quase inexistentes.214 

As instruções dadas aos agentes do Bureau tinham como intuito estimular a vigi-

lância e eficiência na execução de suas responsabilidades. Deveriam auxiliar os libertos 

quando necessário, reportar os casos aos seus superiores, informar as condições dos 

negros e estimulá-los ao trabalho. Em uma circular emitida pelo capitão W. Storer How, 

a 14 de dezembro de 1865, esperava-se que os agentes fossem “assíduos em seus esfor-

ços para prestarem toda assistência possível e dar bons conselhos a cada liberto”. Lem-

brava os agentes, também, que os libertos: 

 

Já não estavam mais para serem conduzidos, mas incentivados ao tra-

balho e onde a vantagem da indústria, habilidade e conhecimento são 

bastante definidos diante deles como essencial para a verdadeira viri-

lidade, e espera-se que eles exerçam a sua liberdade e se tornem 

membros úteis da comunidade na qual eles vivem.215 

 

                                                 
213 FONER, Eric. op. cit., p. 162.  
214 Ibidem, p. 165. 
215 “Remember that they are no longer to be driven, but encouraged to labor, and where the advantage of 

industry, skill, and knowledge are fairly set before them, as essential to true manhood it is hoped that they 

[added: will] exercise their freedom and become useful members of the community in which they live”. 

THE FREEDMEN’S BUREAU. op. cit. Disponível em: < http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1156>. 

Acesso em 07/10/2015. 



76 

Os contratos entre os empregadores e os libertos deveriam ser feitos de forma 

justa para ambas as partes. Era dever do agente do Bureau intermediar as relações de 

trabalho, pois se acreditava que a justiça para o trabalhador era a base para a economia 

do trabalho assalariado. Houve bastantes críticas quanto à política de trabalho livre assa-

lariado e, também, resistência de brancos a empregarem libertos. A intervenção dos 

agentes, nesses casos, era crucial para o acerto do contrato entre as partes. Em uma carta 

de 1867, é registrada a resolução de um impasse entre um homem branco empregador e 

um liberto. O agente que resolveu o caso escreveu que “a dificuldade entre D. N. Van 

Lear e Wm (sic) Walker (liberto) no que diz respeito à contratação de seu menino ‘Go-

vernor’, conforme um artigo do acordo em mãos do Sr. Saml Paul (xerife) foi ajustado 

por mim como autoridade jurídica da comunidade”.216 Quanto às afirmações de que os 

negros não saberiam como lidar com o trabalho livre ou não responderiam às expectati-

vas do mercado por terem trabalhado por coerção, a resposta dada pelos agentes era de 

que o problema do reajuste econômico deveria ser visto através do prisma do trabalho 

ao invés da raça.217 Ademais, argumentavam que a ociosidade não era uma característi-

ca dos trabalhadores negros, uma vez que nenhum homem ama o trabalho por natureza. 

A necessidade induz o homem ao trabalho. Assim como o homem branco trabalha para 

adquirir bens, ter uma boa condição de vida, também o faz o homem negro.218 Se por 

um lado, o trabalho remunerado poderia manter os negros como trabalhadores nas plan-

tações (assim como era na escravidão), por outro poderia ser uma oportunidade para 

eles utilizarem o trabalho como forma para mudar sua condição social e econômica. 

Os contratos variavam entre os estados e entre os agentes que os intermediavam. 

Embora a Agência lutasse contra o retorno das condições escravistas, em algumas loca-

lidades havia a permissão de punição por açoite e a proibição de venda ou aluguel de 

propriedades aos libertos. Na Carolina do Sul, os trabalhadores rurais negros não podi-

am deixar as propriedades sem a permissão expressa de seus empregadores, e estes ti-

nham o direito de punir com açoitamento os trabalhadores menores de dezoito anos. No 

Mississippi, os libertos eram proibidos de arrendar ou alugar propriedades agrícolas e 

                                                 
216 “The difficulty between D.N. Van Lear Esq & Wm Walker (freedman) in regard to hire of his boy 

"Governor" as per an article of agreement in hands of Mr. Saml Paul (Sheriff) has been adjusted by me, as 

one of the Commonwealth Justices for the County of Augusta as per their mutual agreement hereto at-

tached”. THE FREEDMEN’S BUREAU. op. cit. Disponível em: 

<http://valley.lib.virginia.edu/papers/B0259>. Acesso em 07/10/2015. 
217 FONER, Eric. op. cit., p. 156. 
218 Idem. 
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tinham dois meses para encontrarem abrigo e emprego para não sofrerem punições por 

vadiagem.219  

Na maioria dos contratos disponíveis do estado da Virgínia, por exemplo, os 

termos garantem o cumprimento de ambas as partes. Da parte do empregador ficava 

assegurado o pagamento e a assistência médica, enquanto que o empregado deveria 

cumprir toda a sua jornada de trabalho. A intermediação do agente assegurava, também, 

que o acordo só poderia ser quebrado perante ele e se alguma das cláusulas fosse viola-

da, aquele que infringiu deveria pagar multa. O contrato entre Nelson Walker e Samuel 

A. Hoshour, firmado em janeiro de 1868, deixa explícito todos os termos citados acima: 

 

Para essa e em consideração da soma de cento e vinte dólares, o refe-

rido Nelson Walker concorda por meio deste com fidelidade e diligên-

cia, desempenhar as funções de criado e trabalhador, de acordo com as 

regras e regulamentos da dita instituição, no Asilo ou em qualquer ou-

tro lugar que venha ser requerido, pelo período de doze meses, tendo 

em consideração que os serviços do partícipe da segunda parte con-

corda juntamente em pagar o referido partícipe da primeira parte a 

quantia de dez dólares por mês com comida e quartos adequados e 

próprios e fornecerá assistência médica e medicamentos livres de co-

branças, exceto em caso de obstetrícia, cirurgia ou quando a doença é 

prolongada além de três semanas seguidas. [...] E as ditas partes con-

cordam ainda mais imutavelmente, que se esse contrato for violado 

por qualquer das partes sem motivo legal, o partícipe que violar o 

mesmo deverá pagar ao outro, como indenização, a soma de vinte dó-

lares. E as referidas partes concordam ainda que se isso deve ser mu-

tuamente desejável para anular este contrato antes da expiração do 

prazo acordado, deve ser feito somente na presença e com a conformi-

dade desse oficial do Freedmen’s Bureau conforme tem jurisdição 

imediata nessa questão no distrito no qual os participantes residem.220 

 

                                                 
219 FRANKLIN, John Hope. Raça e História: ensaios selecionados (1938-1988). Tradução de Mauro 

Gama. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 54. 
220 “That for, and in consideration of, the sum of One hundred & twenty Dollars, the said Nelson Walker 

hereby agrees faithfully, and diligently, to perform the duties of servant and laborer, according to the rules 

and regulations of said Institution, at the Asylym (sic), or such other place as may be required, for the 

period of twelve months, in consideration of which services the party of the second part herewith agrees 

to pay the said party of the first part the sum of Ten Dollars per month, with proper and suitable food and 

quarters, and will furnish Medical attendance and Medicine free of charge, except in case of midwifery, 

surgery, or when the sickness is protracted beyond three weeks continuance. […] And the said parties 

further unchangeably agree, that, if this contract be violated by either party without legal cause, the party 

so violating the same shall pay to the other, as liquidated damages, the sum of Twenty Dollars. And the 

said parties further agree that, if it shall be mutually desirable to annul this contract before the expiration 

of the term agreed upon, it shall be done only in the presence, and with the concurrence, of such officer of 

the Freedmen's Bureau as may have immediate jurisdiction in this matter in the district wherein the said 

parties reside”. THE FREEDMEN’S BUREAU. op. cit. Disponível em: 

<http://valley.lib.virginia.edu/papers/B0044>. Acesso em 08/10/2015. 
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As formas de pagamento e a quantia variam entre os contratos. Quanto a isso, os 

agentes do Bureau não seguem um padrão ao intermediarem os contratos. O pagamento 

poderia ser feito através do dinheiro, por compartilhamento da colheita, por roupas, co-

mida e lugar para morar. Mas em todos os contratos analisados havia um termo para 

rescisão do contrato de forma que não prejudicasse nem o empregador e nem o traba-

lhador. As instruções gerais dadas aos oficiais que realizavam esses acordos de trabalho 

eram sucintas quanto às punições para a quebra de contrato sem consentimento: 

 

Se um liberto viola um contrato ele tem seu salário confiscado ou uma 

parcela deste como é considerado, levando só em conta os danos cau-

sados ao empregador. Se ele não pode pagar, seu salário pode ser ane-

xado de novo para o benefício do antigo empregador. Se o emprega-

dor viola o contrato, ele deve pagar o salário e a indenização. Você 

pode repreender, mas não pode punir ou prender por dívida a violação 

de contrato.221 

 

O fato de os termos do contrato garantir as condições e o pagamento aos libertos 

não significava que ocorreria como estava prescrito. Em 1867, um liberto chamado Ri-

chard Banks escreveu uma carta direcionada ao agente Thompson, na qual ele reivindi-

ca o pagamento pelos seus serviços. Possivelmente, o empregador era um homem bran-

co, pois era um capitão do exército confederado e naquele ano, com a política de restau-

ração das terras aos antigos donos, a quantidade de negros donos de fazendas era muito 

baixa. Quanto aos motivos para o não pagamento, não há como descartar a hipótese de 

que isso seria uma resistência à liberdade dos negros e à nova forma e melhores condi-

ções de trabalho, embora o documento não informe as causas. Nas palavras de Banks: 

 

Eu trabalhei por dois meses para o capitão Miles Trice de Waynesbu-

row antes do Natal e ele me prometeu pagar U$12,00, eu estive com 

ele várias vezes e ele não vai me pagar coisa alguma. Eu ofereci levar 

[o pagamento] em trigo, mas ele não vai pagar de jeito nenhum. [...] 

Eu ficaria feliz se você tomar alguma ação nisso, como eu trabalhei 

duro para isto e estou querendo o dinheiro.222  

                                                 
221 “If a freedman violates a contract he forfeits his wages, or such portion of them as are deemed just 

taking into consideration the damages resulting to the employer. If he cannot pay, there again his wages 

may be attached for the benefit of the former employer. If the employer violates a contract he must pay 

wages and damages. You can reprimand but not punish or imprison for debt, a breach of contract”. Ibi-

dem. Disponível em: < http://valley.lib.virginia.edu/papers/B0528>. Acesso em 09/10/2015. 
222 “I worked for two months for Captain Miles Trice from Waynesburow before Christmas, and he prom-

ised to pay me $12, I have been to him several times and he won't pay me any thing. I offered to take it in 

wheat but he wont pay any way. […]I would be glad you would take some action on it as I worked hard 

for it and am wanting the money”. THE FREEDMEN’S BUREAU. op. cit. Disponível em: 

<http://valley.lib.virginia.edu/papers/B0041>. Acesso em 08/10/2015; 
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 Dadas as dificuldades enfrentadas pelo Bureau em redistribuir as terras, constru-

ir mais escolas e hospitais, firmar mais contratos de trabalho – obstáculos frutos da polí-

tica de perdão e restauração de terras –, fiscalizar o cumprimento de todos os contratos 

era uma tarefa árdua. Em 1868 o Bureau contava com novecentos funcionários ao todo, 

responsáveis pelos cuidados de milhões de libertos e refugiados.223 Como a diferença 

entre a quantidade de agentes e pessoas a receberem auxílio era muito grande, é eviden-

te que aconteceriam falhas em alguns setores ou atividades desenvolvidas pela Agência. 

 Quanto aos serviços prestados na área da saúde, o Bureau conseguiu estabelecer 

um bom número de hospitais e asilos nos estados do Sul e atendeu a uma grande parcela 

da população negra. Até 1869 os estados do Sul contavam com 46 hospitais e 48 asilos. 

Entre junho de 1865 e outubro de 1870, os hospitais e asilos conseguiram atender a qua-

se um milhão de libertos e cerca de 26.000 refugiados (os registros carecem de especifi-

cações sobre a cor da pele dos refugiados).224 No período de existência do Bureau, o 

investimento no setor da saúde somou cerca de dois milhões de dólares. Esses serviços 

contavam com o custeio não só do governo, mas de instituições beneficentes. A tabela a 

seguir ilustra as assistências médicas no período entre 1865 e 1868: 

 

Tabela 1: Quantidade de empregados na área da saúde e pessoas medicadas entre 

os anos de 1865 e 1868. 

 

Fontes: Freedmen’s Bureau. Message from the President of the United States, transmitting Report of the 

Commissioner of the Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, 39th Cong., 1st sess., 1865, 

pp. 19-21. Disponível em: <https://archive.org/details/28283285.4851.emory.edu>. Acesso em 

11/02/2016; PEIRCE, Paul Skeels. The Freedmen’s Bureau: a chapter in the history of reconstruction. 

Iowa City: University of Iowa, 1904, p. 91; STEEDMAN, James B; FULLERTON, J. S. Reports of Gen-

erals Steedman and Fullerton on the condition of the Freedmen’s Bureau in the Southern States (1866). 

Disponível em: <http://memory.loc.gov/cgi-

bin/query/r?ammem/rbaapc:@field(DOCID+@lit(rbaapc31600div0))>. Acesso em 11/02/16; Report of 

Brevet Major General O.O. Howard, Commissioner Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned 

Lands, to the Secretary of War: October 20, 1869, pp. 18-21. Disponível em: 

<https://archive.org/details/reportofbrevetma00howa>. Acesso em 11/02/2016. 

                                                 
223 DU BOIS, W. E. B. As almas da gente negra.  Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1999. Tradução 

de Heloísa Toller Gomes. p. 81. 
224 PEIRCE, Paul Skeels. op. cit., p. 91. 

Ano Oficial 

Médico 

Clínicos 

contratados 

Médicos 

assistentes 

Refugiados 

tratados 

Libertos 

tratados 

1865 18 83 357 2.551 45.900 

1866 35 196 213 5.794 160.735 

1867 23 155 526 8.853 135.295 

1868 11 136 745 7.489 151.660 

https://archive.org/details/28283285.4851.emory.edu
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/rbaapc:@field(DOCID+@lit(rbaapc31600div0))
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/rbaapc:@field(DOCID+@lit(rbaapc31600div0))
https://archive.org/details/reportofbrevetma00howa
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Os investimentos na educação para os libertos também são relevantes. O gover-

no dos Estados Unidos investiu cerca de cinco milhões de dólares na educação durante o 

período de vigência do Bureau. As escolas eram divididas em quatro tipos com objeti-

vos de ensino diferentes. Havia escolas diurnas para crianças mais novas, escolas notur-

nas para os jovens, pais e pessoas que trabalhavam, escolas industriais para mulheres 

aprenderem a costurar e fazer roupas e escolas dominicais onde eram ensinados educa-

ção elementar e cristandade.225 Em 1869, os estados sulistas contavam com quase três 

mil escolas e três mil professores – brancos e negros.226 Em 1870, havia mais de quatro 

mil e duzentas escolas com nove mil e trezentos professores empregados e um total de 

quase duzentos e cinquenta mil alunos.227 Ademais, no período de 1865 a 1870, houve 

um investimento de mais de cinco milhões de dólares em escolas e salários para profes-

sores.228 

Dos cinco milhões de negros livres em 1870, cerca de um milhão e meio estava 

na idade escolar. Neste raciocínio, a Agência conseguiu colocar nas escolas cerca de 

30% da população que estava na idade escolar. Uma porcentagem que pode ser conside-

rada eficiente tendo em vista as circunstâncias daquele contexto histórico e levando em 

consideração que esta foi a primeira tentativa oficial de criar um sistema educativo que 

abrangesse os negros. Em comparação com o período antes da emancipação, dos qua-

trocentos e oitenta e oito mil libertos que havia em 1860, trinta e dois mil frequentavam 

as escolas e apenas três mil crianças negras, isto é, apenas 7% da população liberta esta-

vam no sistema educativo.229 

 Por um lado, as atitudes dos brancos sulistas em relação à educação para os ne-

gros variavam entre as localidades e as circunstâncias. A indignação quanto à ideia de 

igualdade social para os negros, a interferência dos nortistas em assuntos do Sul e o re-

ceio do negro ser educado e reivindicar por mais direitos e condições só aumentou a 

oposição e o preconceito no Sul. Em vários locais os negros eram impedidos de entra-

rem nas escolas, assim como os professores e em alguns casos, as escolas eram queima-

das pelos brancos sulistas. Por outro, parte dos agentes do Bureau e aqueles favoráveis à 

educação acreditavam que educar o liberto era sinônimo de melhorar a qualidade da 

                                                 
225 PEIRCE, Paul Skeels. op. cit., p. 75. 
226 FONER, Eric. op. cit., p. 144. 
227 PEIRCE, Paul Skeels. op. cit., p. 82. 
228 DU BOIS, W. E. B. Black Reconstruction in America (1860-1880). New York: The Free Press, 1998, 

p. 648. 
229 Ibidem, p. 638. 
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mão-de-obra e uma forma de incluí-los na cidadania, ao ensinar sobre seus direitos. 

Embora não exista um padrão sobre isso, eles concordavam que o trabalhador se torna 

melhor se for educado e quanto mais inteligente o homem for, maiores serão os seus 

anseios. Assim, o trabalhador educado é de interesse de todos, tanto para o próprio tra-

balhador quanto para o empregador. O trabalho educativo com os libertos não ficava 

restringido às escolas. De acordo com Eric Foner, após horas lecionando nas escolas, os 

professores e os agentes do Bureau tentavam participar da vida privada dos negros com 

intuito de auxiliarem e instruírem sobre o sustento familiar.230 

Foner também defende que trabalhadores educados e com desejos de melhoria 

de vida poderiam criar no Sul um mercado novo para o consumo de produtos do Norte. 

Segundo ele, não é coincidência que havia entre os agentes do Bureau homens que eram 

comerciantes, manufatureiros e investidores nas estradas de ferro.231 Como reforço des-

sa sua ideia, Foner cita um manuscrito – do qual não tivemos acesso diretamente – do 

agente do Bureau John. E. Bryant, por meio do qual argumenta que o trabalhador será 

melhor se for educado, pois quanto mais inteligente o homem for, maiores são os seus 

anseios. Transcrevo a citação: 

 

Anteriormente, você era obrigado a trabalhar ou a submeter-se a puni-

ção, agora você deve ser induzido a trabalhar e não é obrigado a isso. 

Você será um melhor operário se for educado. Aquele homem que tem 

o maior dos desejos trabalhará, habitualmente, com a maior indústria. 

Os homens mais inteligentes são os que mais têm desejos, portanto, é 

do interesse de todos que os trabalhadores devem ser educados.232 

 

 A ideia de que o trabalhador liberto deveria ter educação, pois assim ele teria 

maiores anseios para sua vida, poderia se tornar um consumidor e, assim, movimentar a 

economia mercantil do país, está inserida em um ideal maior de self-made men. Frede-

rick Douglass, um ex-cativo que se tornou um proeminente orador, abolicionista e ati-

vista social, proferiu em 1859 um discurso no qual ele desenvolve sua teoria sobre os 

self-made men. Para Douglass, os self-made men são aqueles que: 

 

                                                 
230 FONER, Eric. op. cit., p. 146. 
231 Ibidem, p. 147. 
232 “ Formerly, you were obligated to work or submit to punishment, now you must be induced to work, 

not compelled to do it. You will be better laborers if educated. That man who has the most wants will 

usually labor with the greatest industry. The more intelligent men are the more wants they have, hence it 

is for the interest of all that the laborers shall be educated”. Idem. 
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Sob dificuldades peculiares e sem ajuda habitual de circunstâncias fa-

voráveis, alcançaram o conhecimento, utilidade, poder e posição e 

aprenderam com si mesmos os melhores hábitos que a vida pode ter 

colocado neste mundo e nos exercícios destes para construir o caráter 

digno.233 

 

 Quanto à ajuda de filantropos e do Freedmen’s Bureau para que os negros tives-

sem uma melhor condição de vida, Douglass defende que no caso de os afro-

americanos, pelo fato de terem passado por duzentos anos de escravidão, eles precisari-

am de condições justas, equiparáveis às dos brancos para que pudessem reconstruir suas 

vidas. Segundo ele, ao ser perguntado como essa teoria se encaixa na situação dos ne-

gros, a sua resposta era “dê ao negro tratamento igual [ao dos brancos] e deixe-o sozi-

nho. Se ele viver, bem. Se ele morrer, igualmente bem. Se ele não pode se levantar, dei-

xe-o caído”.234 E como um lugar incomparável de liberdade e oportunidades, os Estados 

Unidos eram ideais para a construção do self-made men. De acordo com Waldo E. Mar-

tin Jr, em uma obra na qual ele analisa os ideais de Frederick Douglass, o sonho dos 

norte-americanos pelo sucesso era sustentado pelo trabalho duro a fim de conseguirem a 

subsistência e prosperidade individual.235 Como exemplo de self-made man, Martin Jr 

aponta o próprio Douglass como aquele que fugiu da escravidão e conseguiu reconstruir 

sua vida em meio às adversidades. Nesta linha de raciocínio, tornar o liberto um traba-

lhador com educação atenderia aos interesses dos próprios empregadores, dos libertos e 

os colocariam num ideal de norte-americano que estava começando a surgir. A associa-

ção entre inteligência e ter maiores anseios não pode ser resumida à educação para tor-

nar melhor o trabalhador. A educação para os negros estava inserida, naquele contexto, 

em um processo de inclusão do negro como cidadão dos Estados Unidos e oferecimento 

de condições de vida equiparáveis entre as camadas mais favorecidas e as menos favo-

recidas da sociedade. 

 Embora o sistema educacional não tivesse a devida continuação após o fecha-

mento do Bureau, marcou o início da educação voltada para os negros. A Agência cen-

tralizou a organização educacional, deu apoio financeiro juntamente com os patrocina-

                                                 
233 “Self-made men are the men who, under peculiar difficulties and without the ordinary helps of favor-

ing circumstances, have attained knowledge, usefulness, power and position and have learned from them-

selves the best uses to which life can be put in this world, and in the exercises of these uses to build up 

worthy character”. DOUGLASS, Frederick. Self-made men (1859). Disponível em: 

<http://www.monadnock.net/douglass/self-made-men.html>. Acesso em 14/02/2016.  
234 “Give the negro fair play and let him alone. If he lives, well. If he dies, equally well. If he cannot stand 

up, let him call down”. Idem. 
235 MARTIN JR, Waldo E. The Mind of Frederick Douglass. North Carolina: The University of North 

Carolina Press, 1984. 

http://www.monadnock.net/douglass/self-made-men.html
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dores (filantropos e associações beneficentes) e, assim, encorajou professores a traba-

lharem na educação para os negros. Um dos objetivos dessas escolas era ensinar ideias 

sobre igualdade política e social entre negros e brancos, ajudar os negros a conquistarem 

seu espaço na cidadania e incentivar neles a autoconfiança e a disciplina.236 

 A ajuda dos filantropos e das associações beneficentes foi de suma importância 

para o estabelecimento e manutenção das escolas para os libertos e brancos refugiados. 

É possível verificar nos registros do Bureau que os libertos não tinham condições de 

sustentaram as escolas por eles próprios. Em Brooksville, Flórida, um professor negro 

que ensinara numa escola relatou para o superintendente de escolas da região que ele 

manteve uma escola em funcionamento por seis meses e teve que interromper o ensino 

por falta de pagamento: 

 

Eu comecei uma escola em Brooksville para libertos com quinze alu-

nos por três meses e continuei nos próximos três meses com dezoito 

alunos: a escola foi suspensa no último quinze de julho porque as pes-

soas não pagam. Eu recomecei e ensinei por um mês tendo entre dez e 

doze alunos. Você verá que a partir disso é impossível manter uma es-

cola aqui e depender das pessoas para pagar. Eles são indiferentes e 

em muitos casos, incapazes de pagar.237 

 

 Neste sentindo, o incentivo ao trabalhado assalariado está articulado à manuten-

ção do sistema educativo. Os libertos só conseguiriam ter a educação se tivessem condi-

ções financeiras para tal. O governo juntamente com os financiadores e o Freedmen’s 

Bureau tiveram a iniciativa de criar escolas e organizar a educação, mas sustentar essas 

escolas era tarefa, também, dos negros. Deste modo, o sucesso ou o fracasso educativo 

não era de total responsabilidade do governo e da Agência. O interesse e desejo de man-

ter as escolas era firme por parte dos negros, sendo capazes de pagarem adiantado ou 

com o próprio trabalho para manterem as escolas. Como relata um agente do Bureau,  

 

Eu conversei com os libertos e eles pareciam estar dispostos a paga-

rem com antecedência se desejado. Sentem-se bastante interessados 

em sua escola e há no presente momento dez alunos adultos do sexo 

masculino e feminino com frequência diária. A escola é mantida seis 

                                                 
236 FONER, Eric. op. cit., p. 84. 
237 “I commenced a School at Brooksville for Freedmen with fifteen scholars for three months and con-

tinued the next three months with eighteen Scholars: because the people did not pay, the School was dis-

continued until about the 15th July last.  I Recommenced and taught one month having from ten to twelve 

Scholars. You will see from this, that it is impossible to keep a School here and depend upon the people 

for pay.  They are indifferent  and in many cases unable to pay”. THE FREEDMEN’S BUREAU. op. cit., 

1867. Disponível em: <http://www.fivay.org/freedmen9.html>. Acesso em 15/10/2015. 
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horas por dia. As perspectivas são de que a escola irá florescer e se 

tornar grande para as pessoas de cor.238 

  

A responsabilidade da edificação das escolas era tanto da Agência quanto dos li-

bertos. Havia iniciativa por parte destes em construir escolas, mas não poderiam ser 

executadas se não houvesse apoio. Em 1866 na Virgínia, o oficial do Bureau George 

Cook reporta que “os libertos estão fazendo preparativos para construir e gostaria de 

saber se o Bureau pode dar-lhes assistência”. Cook ainda enfatiza que “com o auxílio 

recomendado eles serão capazes de erguer um bom edifício – sem a ajuda será mal feito 

e os deixaria em uma posição envergonhada”.239 

Na perspectiva de Du Bois, o que salvou a educação do negro naquele contexto 

– além dos esforços dos próprios libertos em construírem escolas e adaptarem igrejas 

para a educação – foi a filantropia da maioria nortista. No início do movimento pela 

educação, os filantropos do Norte ajudaram consideravelmente tanto na criação das es-

colas quanto no estímulo aos professores em lecionarem para os negros. Além disso, 

ofereceram proteção aos professores que lecionavam em escolas para negros, pois eles 

sofriam um intenso preconceito por parte dos brancos sulistas.240 

 Embora o foco do Bureau fosse prestar assistência aos libertos para se tornarem 

autossuficientes, a Agência também oficializou matrimônios, que foram realizados du-

rante a escravidão. O casamento entre escravos não possuía fundamento legal e poderia 

ser facilmente dissolvido através do mercado de cativos. Casais de escravos poderiam 

ser separados ou vendidos quando os seus proprietários bem entendessem. Portanto, a 

união conjugal entre os cativos  

 

Não poderia ser acolhida pelo direito, pois, como argumentou um juiz 

da Carolina do Norte em 1858, ‘a relação entre escravos é diferente na 

sua essência daquela entre marido e mulher unidos pela lei [...], pois 

entre escravos o casamento pode ser dissolvido pela vontade de qual-

                                                 
238 “I talked to the freedmen and they seemed to be willing to pay in advanced if desired.  They feel quite 

interested in their school there are at the present time 10 male scholars and adult female in daily attend-

ance.  The school is kept six hours a day.  The prospects are that the school will flourish and become of 

great to the colored people”. Ibidem. Disponível em: <http://www.fivay.org/freedmen4.html>. Acesso em 

15/10/2015. 
239 “The freed people are making preparations to build and wish to know whether the ‘Bureau’ can give 

them any assistance - it is essential that they receive the information as soon as possible. With the assis-

tance recommended they will be able to erect a good building - without the assistance it will be poorly 

done and leave them in an embarrassed position”. Ibidem. Disponível em: < 

http://valley.lib.virginia.edu/papers/B2008>. Acesso em 15/10/2015. 
240 DU BOIS, W.E.B. Black Reconstruction in America (1860-1880). New York: The Free Press, 1992, p. 

665. 
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quer parte, ou pela venda de um ou ambos, dependendo da vontade ou 

da necessidade dos proprietários’.241 

 

Quando separados, só poderiam visitar o seu cônjuge com a autorização de seus 

proprietários. Após a emancipação, muitos libertos buscaram a oficialização de seus 

matrimônios enquanto outros tentavam casar pela primeira vez. Assim como os oficiais 

da Agência poderiam legalizar os enlaces, os clérigos do exército da União e os missio-

nários também o poderiam. 

Adriane Pereira Campos242 apresenta uma entrevista feita a uma ex-escrava, 

Tempe Herndon Durham, em 1937 aos 103 anos de idade, em que descreveu a sua ce-

rimônia de casamento, que fora organizada pelos antigos senhores (estima-se que seu 

casamento ocorrera entre 1852 e 1855). Nas palavras de Durham: 

 

Quando me tornei adulta casei com Exter Durham. Ele pertencia a 

Marse Snipes George, que possuía uma plantação na divisa de Orange 

County. Tivemos uma grande cerimônia. Casamos na varanda da fren-

te da casa. Marse George matou um leitão e Dona Betsy [sua esposa] 

fez Georgina, a cozinheira, assar um grande bolo de casamento branco 

como a neve com os noivos no meio de mãos dadas. A mesa foi colo-

cada no jardim, sob árvores, com comidas que nunca tinha visto. To-

dos os negros vieram à festa e Marse George proveu para todos. 

Aquele foi um casamento e tanto. Vesti um vestido branco, sapatos 

brancos e longas luvas brancas que chegavam ao meu cotovelo, e Do-

na Betsy fez um véu de casamento de uma cortina branca. Quando ela 

tocou a marcha do casamento no piano, eu e Exter caminhamos até a 

varanda onde Dona Betsy fez o altar. Aquele foi o altar mais bonito 

que vi, repleto de rosas, flores selvagens e velas brancas. Ela colocou 

um lençol de linho com um travesseiro para que nos ajoelhássemos. 

Exter fez um anel de casamento de um botão vermelho grande que ele 

talhou e poliu com sua faca de bolso e ele ficou tão liso que parecia 

uma fita de seda vermelha no meu dedo. Aquele era um bonito anel. 

Usei-o por quase 50 anos, até que ele ficou tão gasto que o perdi no 

tanque quando lavava algumas roupas.243 

                                                 
241 CAMPOS, A. P. Ad Benedictionem: casamento de escravos no Brasil e nos Estados Unidos. IN: 

CARVALHO, J. M.; NEVES, Lúcia M. Bastos P. (Org.). Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, 

política e liberdade. 1ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, v. 1, p. 393-435. 
242 Idem. 
243 “When I growed up I married Exter Durham. He belonged to Marse Snipes Durham who had de plan-

tation 'cross de county line in Orange County. We had a big weddin'. We was married on de front po'ch of 

de big house. Marse George killed a shoat an' Mis' Betsy had Georgianna, de cook, to bake a big weddin' 

cake all iced up white as snow wid a bride an' groom standin' in de middle holdin' han's. De table was set 

out in de yard under de trees, an' you ain't never seed de like of eats. All de niggers come to de feas' an' 

Marse George had a for everybody. Dat was some weddin'. I had on a white dress, white shoes an' long 

while gloves dat come to my elbow, an' Mis' Betsy done made me a weddin' veil out of a white net win-

dow curtain. When she played de weddin' ma'ch on de piano, me an' Exter ma'ched down de walk an' up 

on de po'ch to de altar Mis' Betsy done fixed. Dat de pretties' altar I ever seed. Back 'gainst de rose vine 

dat was full or red roses, Mis' Betsy done put tables filled wid flowers an' white candles. She spread down 

a bed sheet, a sho nuff linen sheet, for us to stan' on, an' dey was a white pillow to kneel down on. Exter 
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 O casamento citado pode ser considerado parte de uma minoria de cerimônias 

que foram realizadas ainda no período escravocrata, uma vez que não havia “admissão 

legal do casamento entre escravos, deixando de reconhecer qualquer direito das partes 

envolvidas em um conjúgio”.244 Poucos eram os senhores que permitiam o enlace entre 

seus cativos, ainda mais quando se tratava de ajudá-los com esse feito. 

 A liberdade proporcionou o reencontro dos casais que foram separados através 

do comércio de escravos e o reencontro dos familiares. Se o motivo mais estimulante 

para o deslocamento dos negros entre os estados do Sul foi o de reunir as famílias sepa-

radas pela escravidão,245 a legitimação do matrimônio dos libertos se tornara essencial 

para a constituição do ambiente familiar. A partir dos registros de casamentos em sete 

estados (Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Virgínia e Washington, 

D.C), verifica-se mais de 5.300 casamentos oficializados entre os anos de 1864 e 

1868.246 O censo da população negra nesses estados citados na década de 1860 contabi-

lizava, aproximadamente, 1.850.000 negros – não há especificações sobre a idade da 

população negra.247 A porcentagem aproximada de casamentos legalizados sob o total 

da população negra era extremamente baixa. Todavia, tendo em vista que a quantidade 

de negros na década de 1860 correspondia à 10% da população total e que só tivemos 

acesso a uma parte dos registros de casamento em determinados estados, é possível que 

essa porcentagem seja maior. 

Além de a emancipação ter possibilitado a legalização do casamento entre ne-

gros, ela reformulou o modo como essas famílias eram constituídas. Muitos homens 

negros consideravam um símbolo de honra ver suas esposas trabalhando em casa e 

acreditavam que, como chefes de família, o homem deveria decidir como o trabalho era 

organizado. Com a liberdade veio o desenvolvimento que fortaleceu o patriarcalismo 

dentro da família negra e institucionalizou a noção de que homens e mulheres deveriam 

habitar esferas separadas.248 Todavia, assim como os homens, as mulheres também en-

                                                                                                                                               
done made me a weddin' ring. He made it out of a big red button wid his pocket knife. He done cut it so 

roun' an' polished it so smooth dat it looked like a red satin ribbon tide 'roun' my finger. Dat sho was a 

pretty ring. I wore it 'bout fifty years, den it got so thin dat I lost it one day in de wash tub when I was 

washin' clothes”. DURHAM, Tempe Herndon. Interviewed by Travis Jordan. North Carolina, 1937.   

Disponível em: <http://xroads.virginia.edu/~hyper/wpa/durham1.html>. Acesso em 04/11/2015. 
244 CAMPOS, A. P. op. cit., p. 407. 
245 FONER, Eric. Reconstruction: America’s Unfinished Revolution, 1863-1877. New York: Perennial 

Library, 2002, p. 82. 
246 Disponível em: <http://freedmensbureau.com/marriages.htm>. Acessado em 25/02/2015. 
247 Disponível em: <https://www.census.gov/prod/www/decennial.html>. Acessado em 30/04/2015 
248 FONER, Eric. op., cit., p. 87. 
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xergaram a estabilidade da vida familiar como um símbolo da liberdade e base sólida 

sobre a qual uma nova comunidade negra poderia florescer. 

 

 

A condição do negro após a emancipação 

 

 

Com a Proclamação de Emancipação (1863), cerca de 4.500.000 negros saíram 

da condição de escravos.249 Mais difícil do que reconstruir as cidades sulistas e ajudar a 

economia, seria encontrar um caminho para que não houvesse conflitos entre as duas 

“raças”, principalmente, no Sul. Por um lado, sulistas brancos acreditavam que os ne-

gros lhes prestariam serviços braçais, enquanto que, por outro lado, muitos negros acre-

ditavam e defendiam que continuariam a lavrar as terras, só que sendo proprietários 

destas.250 No livro organizado por Charles Sellers, Henry May e Neil R. McMillen 

(1990), os autores apontam três grupos sociais que marcaram o período da Reconstru-

ção: os negros emancipados, os brancos sulistas derrotados e os brancos nortistas vitori-

osos. Segundo os autores, a maior parte dos negros era analfabeta e inexperiente em 

participação política e econômica; os brancos do Sul estavam em choque por terem suas 

fazendas destruídas; e os nortistas estavam divididos entre conceder ou não cidadania 

aos negros.251 

O autor da Proclamação de Emancipação, antes de se tornar o décimo sexto pre-

sidente dos Estados Unidos, demonstrara em seus discursos a sua posição a respeito da 

integração dos negros na sociedade. Em 1854, em um discurso realizado em Peoria (Il-

linois), Abraham Lincoln ressalta ser contra a concessão da cidadania para os negros, 

além de argumentar que o Governo Federal deveria conter o avanço da escravidão para 

novos territórios: 

 

Não deixei que fosse dito que eu estou lutando para o estabelecimento 

de igualdade política e social entre brancos e negros. Eu já disse o 

contrário. Não estou agora combatendo o argumento de necessidade, 

decorrente do fato de que os negros já estão entre nós; mas estou 

combatendo o que está configurado como argumento moral para o que 

lhes permitem serem levados aonde eles nunca foram; estou argumen-

                                                 
249 SELLERS, Charles; MAY, Henry; McMILLEN, Neil R. op., cit., p. 203. 
250 Idem. 
251 Ibidem, p. 204. 
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tando contra a ampliação de algo ruim, da qual onde já existe, deve-

mos necessariamente, gerenciá-la como melhor pudermos.252 

 

 Imediatamente após a emancipação, a frase dita pelo ex-general confederado 

Robert V. Richard ilustrara, a princípio, a situação dos libertos: “os escravos emancipa-

dos não têm nada porque nada além da liberdade foi lhes dado”.253 Segundo Eric Foner, 

a simples definição de liberdade como o negro tendo posse de si mesmo era bastante 

incompleta, “pois lançava os negros no mercado livre de trabalho empobrecidos, anal-

fabetos e em desvantagem em inúmeros outros aspectos”.254 Contudo, a liberdade não 

significava só o fim da escravidão para os negros, mas também o direito à terra que eles 

sempre cultivaram. Assim, nos primeiros anos pós-emancipação, os libertos enfrenta-

ram a persistência da exploração sobre seus trabalhos, a violência de muitos brancos que 

não aceitaram a liberdade de seus ex-escravos, além de lutarem pela sua sobrevivência 

com a ajuda do exército da União e da Agência de Libertos. 

 Mesmo com a emancipação, a justificativa utilizada pelos defensores da escravi-

dão sobre a inferioridade biológica do negro permanecera. De acordo com John Hope 

Franklin, brancos do Sul e grande parte dos brancos do norte continuaram com o pen-

samento de que a inferioridade do negro era resultante de um ordenamento divino, por-

tanto, “nenhuma proclamação emitida pelo presidente e nenhuma emenda à Constitui-

ção modificariam esse ‘fato’”.255 Com o prevalecimento da teoria da supremacia branca, 

os brancos do Sul foram os primeiros a determinarem que os libertos devessem ocupar 

posições subordinadas na sociedade. 

 Se para a grande parte dos brancos, a emancipação significava apenas a condição 

de livres para os negros e eles não eram capazes de entender essa liberdade, o significa-

do desta para os libertos era amplo. Em consonância com Eric Foner, a liberdade para 

os negros representava uma oportunidade para criarem famílias, educar seus filhos e se 

                                                 
252 “Let it not be said I am contending for the establishment of political and social equality between the  

whites and blacks. I have already said the contrary. I am not now combating the argument of necessity,  

arising from the fact that the blacks are already amongst us; but I am combating what is set up as moral  

argument for allowing them to be taken where they have never yet been—arguing against the extension of 

a bad thing, which where it already exists, we must of necessity, manage as we best can”. LINCOLN, 

Abraham. Speech at Peoria (October 16, 1854). Disponível em: 

<http://millercenter.org/president/speeches/detail/3503>. Acesso em: 11/02/2015. 
253 WILKIN, Mary (ed). Some Papers of the American Cotton Planters’ Association, 1865-1866. IN: 

Tennessee Historical Quarterly. Tennessee: Tennessee Historical Society, Vol. 8, março/1949, p. 50. 

Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/42621001>. Acesso em 11/02/15. 
254 FONER, Eric. Nada Além da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983, p. 23-24. 
255 FRANKLIN, John H. O Negro Depois da Liberdade. IN: WOODWARD, C. Vann. (org). Ensaios 

Comparativos Sobre a História Americana. São Paulo: Cultrix, 1972, p. 176. 
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tornarem iguais aos brancos no que diz respeito aos direitos civis e sociais.256 Ademais, 

a emancipação trouxe consequências para a vida das comunidades negras permitindo-as 

consolidarem suas Igrejas, suas escolas e seus centros comunitários com o auxílio das 

blacks troops (tropas de soldados negros pelo exército da União encarregados de prote-

ger os libertos). 

 Por um lado, essa liberdade concedida aos negros significaria, também, o direito 

de sair de suas plantações e até mesmo de seus estados à procura de seus familiares e/ou 

uma condição de vida melhor. Uma quantidade considerável de libertos emigrou para 

estados do Sudoeste como Texas e Louisiana, atraída por salários maiores do que aque-

les oferecidos nos estados do Sudeste.257 Esse deslocamento da população negra ocor-

reu, essencialmente, entre os estados do Sul, pois nesta região estavam concentradas as 

instituições sociais em prol dos negros: escolas, Igrejas e sociedades fraternais. Ade-

mais, havia a presença das blacks troops e da Agência de Libertos para proteger os li-

bertos contra a violência dos brancos.258 Segundo Foner, no período entre 1865 e 1870, 

a população negra nas dez maiores cidades do Sul dobrou enquanto que o número de 

brancos residentes aumentou apenas em 10%.259 

 Por outro lado, o grande influxo de negros em busca de trabalhos melhores do 

que nas plantações causou uma superlotação no mercado de trabalho e nas cidades. En-

tretanto, os salários oferecidos aos ex-escravos eram suficientemente baixos, tornando-

os incapazes de conseguir moradias decentes. Decorrente disto, os negros migrantes 

“viviam em favelas que surgiam nas periferias das cidades do Sul; nesses distritos de 

pobreza, de miséria e epidemias periódicas, a taxa de mortalidade superou a dos habi-

tantes de cidades brancas”.260 

O documento emitido pela Agência de Libertos Reports of Generals Steedman 

and Fullerton on the condition of the Freedmen’s Bureau in the Southern States 

(1866)261 – escrito pelos generais James B. Steedman e J. S. Fullerton, nomeados pelo 

presidente para investigar as operações da Agência nos estados do Sul – contém infor-

                                                 
256 FONER, Eric. Reconstruction: America’s Unfinished Revolution, 1863- 1877. New York: Perennial 

Library, 2002, p. 78. 
257 Ibidem, p. 81. 
258 Idem. 
259 Ibidem, p. 82. 
260 Idem. 
261 STEEDMAN, James B; FULLERTON, J. S. Reports of Generals Steedman and Fullerton on the con-

dition of the Freedmen’s Bureau in the Southern States (1866). Disponível em: 

<http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/rbaapc:@field(DOCID+@lit(rbaapc31600div0))>. 

Acesso em 23/02/15. 
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mações detalhadas sobre as condições de vida dos libertos nos estados sulistas. O relató-

rio foi o resultado de uma operação comandada por Johnson com o objetivo de investi-

gar as funções do Bureau. Tanto Steedman quanto Fullerton eram generais do exército 

da União. O primeiro fora um democrata e o segundo serviu por alguns meses como 

comissário assistente do Bureau na Louisiana e no distrito de Columbia.262 A escolha 

destes dois oficiais do exército por Johnson para inspecionarem as operações da Agên-

cia não foi pelo simples fato de serem generais. Ambos apoiavam as políticas de recons-

trução do presidente. 

Os generais visitaram as principais cidades do Sul, os centros de comando da 

Agência nos distritos, conversaram com os oficiais do exército, agentes e representantes 

locais dos negros e dos brancos. Para eles, o Bureau desempenhou funções importantes 

para preservar a ordem, organizar o trabalho assalariado para os libertos e auxiliar em 

melhorias para a educação. Contudo, eles também criticam alguns agentes e oficiais por 

não serem honestos e arbitrários nas decisões e por, determinados agentes, terem inte-

resses nas fazendas que dependiam do trabalho do negro. Esses relatórios não foram 

apresentados unicamente aos superiores dos generais, mas foram entregues aos jornais 

para a publicação. O objetivo era mostrar para a população os feitos e as falhas do Bu-

reau e, principalmente, destacar as críticas de que a administração da Agência contava 

com oficiais desonestos e com interesses nas terras. Como consequência dessa exposi-

ção, o general Howard demitiu muitos funcionários que foram denunciados pelo relató-

rio e proibiu o investimento por parte dos agentes em plantações.263 Todavia, não con-

seguimos localizar informações a respeito de quem planejava o itinerário das viagens e 

o porquê da escolha de tais localidades. Tampouco há nestes relatórios dos generais a 

quantidade de tempo que eles permaneceram nas cidades, quais eram os seus informan-

tes e qual foi a duração e a intensidade das inspeções.   

De acordo com este relatório, a Agência de Libertos forneceu suprimentos e ofe-

receu cuidados médicos para os libertos (incluindo homens, mulheres e crianças) ao 

longo dos estados do Sul. Entre junho de 1865 e setembro de 1866 foram distribuídas 

cerca de treze milhões de mantimentos com a taxa de, aproximadamente, 29.000 gêne-

ros alimentícios por dia. O relatório dos generais informa a quantidade de alimentos 

distribuídos nos seguintes estados: Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Flóri-

da. Na Virgínia, cerca de 29.200 negros receberam alimentos entre os meses de dezem-

                                                 
262 PEIRCE, Paul Skeels. op. cit., p. 64. 
263 Ibidem, p. 65-66.  
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bro de 1865 e fevereiro de 1866; na Carolina do Norte, aproximadamente 24.570 liber-

tos receberam mantimentos entre dezembro de 1865 e março de 1866; na Carolina do 

Sul, um número em torno de 26.400 libertos receberam gêneros alimentícios desde de-

zembro de 1865 até abril do ano seguinte, enquanto que na Flórida, desde dezembro de 

1865 até maio de 1866, cerca de 12.716 mantimentos foram expedidos para os libertos. 

Os dados verificados no relatório produzido por Steedman e Fullerton não con-

dizem com aqueles apresentados por Paul Skeels Peirce em seu trabalho publicado em 

1904, The Freedmen’s Bureau: a chapter in the history of reconstruction. O objetivo 

dessa obra é delimitar o papel desempenhado pelo Bureau durante a Reconstrução e as 

contribuições de suas atividades naquela situação. De acordo com Peirce, a Agência foi 

responsável por prover auxílios não apenas nos estados referidos pelos generais como, 

também, na Geórgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Missouri, Arkansas, 

Tennessee, Kentucky e Maryland.264 

De acordo com o censo da população negra após a emancipação,265 havia nos 

Estados Unidos cerca de 4.835.000 libertos. Dentre essa quantidade de negros, os esta-

dos que não foram escravistas concentravam 321.000 negros, ou seja, apenas 6,7%. Nos 

estados citados acima, a população negra estava na faixa dos 4.450.000. Segundo os 

dados apresentados por Peirce, entre o período de junho de 1865 a setembro de 1868, a 

Agência de Libertos conseguiu emitir, aproximadamente, 20.735.012 suprimentos. O 

estado do Alabama foi o mais beneficiado entre esses estados: o Bureau forneceu – nes-

se período – o correspondente a, aproximadamente, 20% da sua emissão total de comi-

da. Haja vista que o objetivo da Agência não era deixar os libertos dependentes de sua 

tutela, essas estatísticas indicam que a Agência foi responsável por oferecer aos libertos 

condições para que pudessem sair da miséria. Além disso, esses dados representam o 

auxílio aos ex-cativos num espaço de tempo considerado curto. As fontes não dizem 

respeito a longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 PEIRCE, Paul Skeels. op. cit., p. 98. 
265 Disponível em: <https://www.census.gov/prod/www/decennial.html>. Acessado em 30/04/2015. 
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Tabela 2: Relação entre quantidade de negros e quantidade de suprimentos forne-

cidos pelo Freedmen’s Bureau entre os anos de 1865 e 1868. 

 

Estados População negra Suprimentos Média por liberto 

Alabama 475.510 4.227.238 8,9 

Virgínia 548.907 4.114.116 7,5 

Carolina do Sul 415.814 2.276.352 5,5 

Carolina do Norte 391.650 1.895.365 4,8 

Missouri e Arkansas 238.000 1.879.698 7,9 

Geórgia 545.142 1.448.732 2,6 

Maryland 175.391 1.375.352 7,8 

Louisiana 360.210 1.058.342 3 

Florida 91.689 968.917 10,5 

Tennessee e Kentucky 530.167 747.398 1,4 

Mississippi 444.201 726.070 1,6 

Texas 200.921 17.432 0,1 

Fontes: United States Census Bureau; PEIRCE, Paul Skeels. op. cit., p. 98. 

 

Embora a quantidade de alimentos entregues nesses estados não possa ser consi-

derada alta, os generais encarregados pelo relatório não concordam com o objetivo des-

sa emissão. De acordo com eles, “a maioria dos libertos para os quais esta subsistência 

tem sido fornecida é, sem dúvida, capaz de ganhar a vida se eles fossem transferidos 

para localidades onde o trabalho possa ser obtido”.266 Assim, os generais acreditavam 

que quanto mais o governo gastasse com suprimentos para os libertos, mais estes ficari-

am dependentes e não trabalhariam para se tornarem autossuficientes. 

Com base nos contratos trabalhistas disponibilizados pelo site da Agência de Li-

bertos,267 entre os anos de 1865 e 1869, a média salarial dos negros empregados (ho-

mens e mulheres) no estado da Geórgia era de US$12,10. Tendo em vista que na maio-

ria desses contratos havia uma cláusula que assegurava a multa de US$1,00 por dia de 

falta ao trabalho e, que ainda sim, nenhum deles ultrapassava o salário de US$20,00, é 

                                                 
266 “A majority of the freedmen to whom this subsistence has been furnished are undoubtedly able to earn 

a living if they were removed to localities where labor could be procured”. STEEDMAN, James B; 

FULLERTON, J. S. op., cit., p. 02. 
267 Cf. < http://freedmensbureau.com/labor.htm>. Acesso em 24/02/2015. 
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possível afirmar que dificilmente essa média ultrapassaria os US$15,00 nos outros esta-

dos. 

A multa de US$1,00 ao dia condicionara o trabalhador negro ao mesmo tempo 

em que assegurara o empregador caso o seu empregado faltasse. A ideia de trabalho 

livre não condizia com as condições nas quais os libertos estavam sujeitos: mesmo não 

sendo mais escravos, ainda trabalhavam de forma compulsória e, na maioria das vezes, 

nos mesmos lugares onde realizaram serviços coercitivos, só que desta vez recebiam o 

pagamento. Sobre essa multa, pode-se verificá-la no contrato entre um dono de lavoura 

e um casal de libertos no estado de Tennessee: “Concordamos ainda, que nós livraremos 

todo o tempo perdido ou pagaremos uma taxa de um dólar por dia, excetos dias chuvo-

sos”.268 

Consoante ao pensamento de Foner sobre o surgimento das favelas, os generais 

defendem que o envio contínuo de mantimentos para as pessoas consideradas aptas para 

o trabalho assalariado provocaria uma superlotação de pessoas onde o trabalho é limita-

do. Contudo, essa ajuda do Governo é essencial para aqueles que estariam incapazes de 

trabalharem por sua própria subsistência.269 Além disso, Steedman e Fullerton relatam a 

arbitrariedade dos agentes da Agência de Libertos. De acordo com eles, “estes agentes 

exercem a mais ampla liberdade no exercício das suas funções judiciais, tentando [re-

solver] questões envolvendo título no setor imobiliário, contratos, crimes e até mesmo 

ações que afetam a relação conjugal”.270 A parte grifada indica que havia compras de 

terras e casas por parte dos libertos e que estes tinham seus direitos de posse defendidos 

legalmente. Afirmar que os agentes exerciam suas funções e resolviam as questões judi-

ciais também era uma forma de legitimar a permanência do Bureau. A título de exem-

plo, eles descrevem um caso no qual um dos agentes teve que resolver uma questão so-

bre a posse de terra: 

 
Gostaríamos de afirmar que um agente da Agência, que preside em 

um tribunal de libertos no Condado de Accomac, decidiu uma questão 

de título de terra da seguinte forma: um homem de cor, que foi liber-

tado 20 anos atrás por seu mestre, e que foi permitido através da bon-

dade de seu mestre para fazer a sua casa na fazenda onde ele escolher, 

                                                 
268 “We further agree that we will loose all lost time, or pay at the rate of one dollar per day, rainy days 

excepted”. THE FREEDMEN’S BUREAU. Miscellaneous Freedmen Work Contracts – Tennessee 

(1865-1869). Disponível em: 

<http://freedmensbureau.com/tennessee/contracts/miscellaneouscontracts.htm>. Acesso em 24/02/2015. 
269 STEEDMAN, James B; FULLERTON, J. S. op., cit., p. 02 
270 “These agents exert the widest latitude in the exercise of their judicial functions, trying questions in-

volving title to real estate, contracts, crimes, and even actions affecting the marital relation”. Idem. 
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estabeleceu uma reivindicação de dez hectares da mesma em torno de 

uma cabana em que ele viveu por dez anos. O agente decidiu que o 

homem de cor tinha adquirido a propriedade dos dez hectares por usu-

capião e proibiu os proprietários da plantação de trazer a questão no-

vamente perante aquela corte, ou qualquer outra, sob pena de pri-

são.271 

 

 No que diz respeito aos contratos de trabalho elaborados pela Agência de Liber-

tos, eles tinham a função de firmar acordos entre trabalhadores livres e fazendeiros no 

tocante ao pagamento, roupas, cuidados médicos para o liberto, qual parte da fazenda 

ficaria com ele e quanto das colheitas ele reteria. 

 Ao final da guerra, os estados do Sul ficaram devastados e, consequentemente, a 

produção agrícola caiu consideravelmente. Segundo dados estatísticos apurados por Eric 

Foner, 

Entre 1860 e 1870, enquanto o rendimento das fazendas expandia no 

resto da nação, o Sul experimentava um declínio íngreme no valor das 

terras agrícolas e na quantidade de área cultivada. O número de cava-

los caiu em 29%, de porcos em 35% e o valor das fazendas caiu pela 

metade. Só a Geórgia relatou um milhão de porcos a menos, 50.000 

cavalos a menos e 200.000 cabeças de gado e tinha três milhões de 

acres a menos cultivados em 1870 do que dez anos antes.272 

 

 Durante a Reconstrução do Sul, a Agência de Libertos teve papel fundamental 

no que se refere a firmar acordos trabalhistas entre libertos e fazendeiros que necessita-

vam de força de trabalho para se reerguerem economicamente. Ademais, o fato de pro-

porcionar aos negros oportunidades de trabalho era, também, uma forma de integrá-los à 

sociedade. Com fundamento nas assertivas de Steedman e Fullerton, embora houvesse 

bastante resistência e violência por parte dos brancos em relação aos negros assalariados 

em suas fazendas, a maioria das relações entre os negros e os brancos eram harmonio-

sas. Todavia, Thomas Jackson, agente do Bureau, reportou em outubro de 1867 o tipo 

de relação que havia entre brancos e negros em Richmond, Virgínia. De acordo com ele: 

                                                 
271 “We would state that an agent of the Bureau, presiding in a freedmen's court in Accomac county, de-

cided a question of title to land as follows: A colored man, who was freed twenty years ago by his master, 

and who was permitted through the kindness of his master to make his home on the plantation wherever 

he choose, set up a claim to ten acres thereof around a cabin in which he had lived for ten years. The 

agent decided that the colored man had acquired title to the ten acres by adverse possession, and forbade 

the owners of the plantation from bringing the question again before his court, or any other court, on pain 

of imprisonment”. Idem. 
272 “Between 1860 and 1870, while farm output expanded in the rest of the nation, the South experienced 

precipitous declines in the value of farm land and the amount of acreage under cultivation. The number of 

horses fell by 29 percent, swine by 35 percent, and farm values by half. Georgia alone reported 1 million 

fewer swine, 50 000 fewer horses, and 200 000 fewer cattle, and had 3 million fewer acres under cultiva-

tion in 1870 than ten years earlier”. FONER, Eric. Reconstruction: America’s Unfinished Revolution, 

1863- 1877. New York: Perennial Library, 2002, p. 125. 
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A relação social entre brancos e negros não se tornou mais amigável 

pela recente eleição [...]. Politicamente, os brancos têm obrigado os li-

bertos a assumirem uma posição contra eles. Os candidatos conserva-

dores proclamaram abertamente sua oposição à educação, concessão 

ou dignidade aos homens de cor e, claro, eles naturalmente votaram 

nos republicanos que desejavam que eles deveriam aproveitar esses 

privilégios.273 

 

 Tendo em vista que as relações entre negros e brancos poderiam variar de acordo 

com a localidade, a afirmação dos generais de que essas relações seriam, de forma geral, 

harmoniosas, pode ser interpretada como uma forma de validar as ações do Bureau. O 

fato dos generais terem sido escolhidos pelo então presidente Andrew Johnson possibili-

ta, também, a interpretação de que o relatório produzido por eles serviria para legitimar 

as políticas de reconstrução propostas pelo presidente. 

 Em outro relatório, escrito um mês depois do citado acima, o agente Thomas 

Jackson voltara a informar sobre a relação entre negros e brancos. Em uma visão dife-

rente daquela dos generais, Jackson relata que houve quatro ataques com arma de fogo 

feitos por brancos contra os negros no mês novembro de 1867, em Staunton, Virgínia. 

Jackson ainda prevê que “se a atual agitação sistemática continuar, deve haver desor-

dem generalizada ou os libertos não irão votar na próxima eleição, com pesar, devo in-

formar que o sentimento dos negros em relação aos brancos está se tornando cada dia 

mais hostil”.274 

 No Arkansas, o clima harmônico entre libertos e brancos era quase inexistente 

no primeiro ano conseguinte ao final da Secessão. Em um relatório de 24 de novembro 

de 1866 sobre o tratamento dado aos libertos, o autor (nome não informado no docu-

mento, mas tratava-se de um oficial major general) afirma que havia relatos de violência 

contra os libertos em quase toda a parte do estado e que a justiça não havia sido feita: 

                                                 
273 “The Social relations between white and colored have not become more amicable by the recent elec-

tion, but I advise patience and forbearance on the part of Freedmen and they refrain almost entirely from 

discussion. Politically the whites have compelled the freedmen to take sides against them. The Conserva-

tive candidates openly proclaimed their opposition to education, franchise or elevation for the Colored 

men and of course they naturally voted for the Republicans who were willing they should enjoy these 

privileges”. THE FREEDMEN’S BUREAU. Freedmen's Bureau Records: Thomas P. Jackson to Orlando 

Brown, October 31, 1867. Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1017>. Acesso em 

09/12/2015. 
274 “[…] If the present systematic agitation continues there must be general disorder or freedmen will not 

vote at the coming election with regret I must report that the feeling of the colored towards the whites is 

becoming daily more unfriendly”. THE FREEDMEN’S BUREAU. Freedmen's Bureau Records: Thomas 

P. Jackson to Orlando Brown, November 30, 1867. Disponível em: 

<http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1018>. Acesso em 09/12/2015. 

http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1017
http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1018
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Ultrajes, assaltos e assassinatos cometidos contra os libertos e mulhe-

res estão sendo continuamente relatados de quase todas as seções do-

estados [...]. Houve cinquenta e dois assassinatos de libertos por ho-

mens brancos neste estado relatado para este gabinete nos últimos três 

ou quatro meses e não há relatórios recebidos de que os assassinos fo-

ram presos ou punidos.275  
 

Apesar da realidade de pobreza e desolação constante nos estados sulistas, a re-

cuperação econômica desta região precisou mais do que reconstruir fazendas e pontes 

quebradas. Foi necessário construir uma nova ordem social sob aquela que foi destruída 

pela guerra.276 Nesta perspectiva, para se construir uma nova ordem social, seria im-

prescindível a incorporação e organização do trabalho assalariado dos negros. De acor-

do com uma parte dos registros disponíveis da Agência de Libertos, entre os anos de 

1865 e 1870, os agentes firmaram cerca de 2.200 contratos de trabalho em nove estados 

do Sul, sendo estes Alabama, Arkansas, Geórgia, Kentucky, Louisiana, Michigan, Caro-

lina do Norte, Tennessee e Mississippi. Dentre esses contratos, só o estado de Arkansas 

foi responsável por 1.310, aproximadamente.277 Tendo em vista que essa quantidade de 

contratos representa apenas uma parcela dos negros empregados, isso não implica em 

afirmar que a outra parcela dos libertos estava ociosa. Esses contratos revelam a quanti-

dade de libertos contratados por fazendeiros ou por empresas para construir estradas de 

ferro – como foi o caso na construção da Memphis and Charleston Railroad –,278 mas 

não dizem respeito à quantia de negros que trabalhavam por conta própria em terras 

cedidas pelo Governo ou pela Agência. Segundo o relatório supracitado escrito pelos 

generais, no estado da Geórgia, por exemplo, 

 
Existem atualmente 625 libertos nesta ilha [Savannah, GA]; destes 

147 estão trabalhando para os Srs. Winchester & Schuyler, de Nova 

York, que alugou uma parte da plantação Ordbury, e o restante está 

cultivando a terra por conta própria. Os 147 libertos que trabalham pa-

ra Winchester & Schuyler plantaram 350 hectares de algodão e 115 de 

                                                 
275 “Outrages, assaults and murders committed upon the persons of Freedmen and women are being con-

tinually reported from nearly all sections of the States […]. There have been (52) fifty-two murders of 

freed persons by white men in this state reported to this office in the past three or four months and no 

reports have been received that the murderers have been imprisoned or punished”. THE FREEDMEN’S 

BUREAU. Retained Copy of Report Relative to Treatment of Freedmen, November 24, 1866. Disponível 

em: <http://freedmensbureau.com/arkansas/arkreport.htm>. Acesso em 14/12/2015. 
276 FONER, Eric. op. cit., p. 128. 
277 Cf. <http://freedmensbureau.com/labor.htm>. Acesso em 28/02/2015. 
278 Cf. <http://freedmensbureau.com/tennessee/contracts/mcrailroad.htm>. Acesso em 01/03/2015. 

http://freedmensbureau.com/arkansas/arkreport.htm
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milho: os 475 libertos que trabalham para si mesmos plantaram 200 

hectares de algodão e 200 hectares de milho.279  

 

 Sobre a participação da Agência de Libertos na Reconstrução do Sul e sua rele-

vância no processo de concessão da cidadania aos negros, é possível afirmar que, embo-

ra houvesse bastante discriminação e violência contra esses, a Agência desenvolveu a 

sua função de integrá-los à sociedade e de defendê-los à medida do possível. Baseado 

nas afirmações de Steedman e Fullerton, os agentes estariam desenvolvendo bem suas 

funções e a consequência disso seria a manutenção da ordem entre os libertos:  

 
Ao longo de todos os estados, os militares, a Agência e as autoridades 

civis estão em geral agindo em harmonia, que em nossa opinião, é a 

principal razão pela qual os libertos estão mais quietos, ordeiros e 

econômicos aqui do que em localidades nas quais há antagonismo en-

tre esses poderes.280 

 

 Bem como em outras passagens deste relatório citadas anteriormente, fica implí-

cito que o intuito dos generais era enfatizar que sem a intervenção dos funcionários do 

Bureau, os libertos seriam desordeiros e causariam agitação. Desta forma, nesta afirma-

ção dos relatores há, também, um grau de inferioridade civilizacional em relação aos 

negros. Embora já tenha contestado que as relações entre negros e brancos não eram tão 

harmoniosas quanto os generais afirmavam, há, também, relatórios que reportam a paci-

ficação e tranquilidade entre brancos e libertos em meio às ondas de violência. 

 No Tennessee, de acordo com o superintendente regional S. H. Melcher, a pre-

sença da Agência era fundamental para diminuir a violência contra os libertos. De fato, 

os casos de violência existiam e eram constantes. Contudo, de acordo com Melcher, no 

Tennessee, “os casos reais de violência não são muito numerosos e estão crescendo me-

nos desde que eles descobriram que há alguém aqui para proteger os libertos”.281 Neste 

sentido, ele ainda argumenta que “o sentimento das pessoas é extremamente contra o 

                                                 
279 “There are at present 625 freedmen on this island; of these 147 are working for Messrs. Winchester & 

Schuyler, of New York, who have rented a part of the Ordbury plantation, and the remainder are cultivat-

ing land on their own account. The 147 freedmen working for Winchester & Schuyler have planted 350 

acres of cotton and 115 of corn: the 475 freedmen working for themselves have planted 200 acres of cot-

ton and 200 acres of corn”. STEEDMAN, James B; FULLERTON, J. S. op., cit., p. 13. 
280 “Throughout the entire State the military, the Bureau, and the civil authorities are generally acting in 

harmony, which, in our opinion, is the main reason why the freedmen are more quiet, orderly, and thrifty 

here than they are in localities in which there is antagonism between these powers”. Ibidem, p. 16. 
281 “The cases of real assault are not very numerous, and are growing less so since they find there is 

someone here to protect the freedmen”. THE FREEDMEN’S BUREAU. Reports of Outrages, Riots and 

Murders, Jan. 15, 1866. Disponível em: <http://freedmensbureau.com/tennessee/reports/lagrange.htm>. 

Acesso em 15/12/2015. 

http://freedmensbureau.com/tennessee/reports/lagrange.htm
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Bureau, mas eles têm um temor salutar dos militares; porém, [se] não houvesse agentes 

aqui, estou certo de que os ultrajes e abusos seriam frequentes”.282 Outro relatório, tam-

bém do Tennessee, datado de 24 de janeiro de 1866, autoria do superintendente dos li-

bertos John M. Jones, refere-se às relações entre brancos e libertos. Após relatar três 

casos de violência contra negros – um sendo baleado por um branco, mas permaneceu 

vivo e outro sendo assassinado por três homens brancos – e não afirmar os motivos pe-

los quais os delitos foram cometidos, Jones termina seu relatório atestando que: 

 

Vou acrescentar na conclusão que grande parte das pessoas deste con-

dado está começando [a ficar] animada ou, pelo menos, parece se 

adaptar à nova ordem das coisas e, com exceção dos poucos ultrajes 

acima mencionados, a paz e o sossego estão prevalecendo entre as du-

as raças e os atos de violência cometidos contra os negros são, geral-

mente, feitos por pessoas com caráter desprezível e desempregadas.283 

 

 Em respeito à ordem estabelecida pelos generais na fiscalização da Agência de 

Libertos em alguns estados do Sul, far-se-á a análise da fonte cronologicamente. A co-

meçar pelo estado da Virgínia, a filial da Agência contava com “um coronel, dois tenen-

tes-coronéis, três majores, um capitão e comissário da subsistência, nove capitães e in-

tendentes assistentes, dezenove capitães da linha, vinte e três primeiros-tenentes, vinte 

segundos-tenentes e duzentos e trinta e três funcionários civis”.284 A presença de milita-

res da União era uma questão latente no Sul e algo que provocara bastante desconforto à 

maioria dos habitantes dessa região. Em uma narrativa na qual os generais enaltecem os 

serviços prestados por estes militares, depositam sobre eles a responsabilidade por res-

taurar a ordem e organizarem a sociedade: 

 

No final da guerra, na condição caótica em que a sociedade foi deixa-

da em toda a ausência de toda autoridade civil, os criteriosos e sensa-

tos agentes do Bureau, apoiados pelos militares, exerceram uma boa 

influência e fizeram muito para preservar a ordem e auxiliar na orga-

                                                 
282 “The feeling of the people is very much against the Bureau but they have a wholesome dread of the 

Military; yet were there no agent here I am certain outrages & abuses would be frequent”. Idem. 
283 “I will add in conclusion that a large portion of the people of this County are beginning cheerfully or at 

least seemingly so to adapt themselves to the new order of things and with the exception of the few out-

rages above mentioned peace and quiet is prevailing between the two races, and the acts of violence 

committed on the blacks are generally done by worthless and loose characters”. THE FREEDMEN’S 

BUREAU. Reports of Outrages, Riots and Murders, Jan. 15, 1866. Disponível em: 

<http://freedmensbureau.com/tennessee/reports/trentontn.htm>. Acesso em 14/12/2015. 
284 “One colonel, two lieutenant colonels, three majors, one captain and commissary of subsistence, nine 

captains and assistant quartermasters, nineteen captains of the line, twenty-three first lieutenants, twenty 

second lieutenants, two hundred and thirty-three civilian employés”. STEEDMAN, James B; FULLER-

TON, J. S. op., cit., p. 01. 

http://freedmensbureau.com/tennessee/reports/trentontn.htm
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nização do trabalho livre. A restauração do direito civil e do reconhe-

cimento dos direitos civis dos libertos, como evidenciado pelas altera-

ções feitas pelo Legislativo nas leis da Virgínia - dando-lhes o direito 

de possuir propriedade, processarem e serem processados e testemu-

nhar nos tribunais em todos os casos em que possa estar interessados, 

(a prova gratificante do crescente sentimento de bondade com eles por 

parte dos brancos) - torna os libertos, em nossa opinião, perfeitamente 

seguros, se deixados aos cuidados do direito e da proteção das tro-

pas.285 

 

 Além disso, os generais expõem a relação entre brancos e negros na Virgínia e a 

importância da criação de escolas para a educação dos libertos tanto para a melhoria na 

qualidade do trabalho realizado por eles quanto para o início da inclusão social. O tre-

cho abaixo é marcado por um discurso civilizador no qual afirma que um trabalhador 

negro com educação era melhor do que um sem: 

 

O comissário assistente da Agência em Virgínia, Honorário Brigadei-

ro General O. Brown está trabalhando com fidelidade e zelo para har-

monizar e proteger os interesses de ambas as raças. Não descobrimos 

qualquer hostilidade entre as pessoas brancas da Virgínia para a edu-

cação dos libertos. Em várias localidades, mais especialmente em 

Lynchburg e Charlottesville, onde exaustivamente analisamos este as-

sunto, as pessoas estavam tomando muito interesse na criação de esco-

las para a sua educação, dando como razão para os seus esforços neste 

sentido que o trabalho educado era preferível ao trabalho sem instru-

ção, qual o sentimento acreditamos prevalecer em todo o Estado.286 

  

 Outro relatório escrito um ano antes desse produzido pelos generais, em 1865, o 

capitão Storer How informara, também, que já havia interesse na manutenção das esco-

las para educação dos libertos e o apoio de professores para lecionarem na Virgínia. 

How afirma que “as pessoas de cor aqui estão ansiosas pela escola que pode ser estabe-

                                                 
285 “At the close of the war, in the chaotic condition in which society was left in the entire absence of all 

civil authority, the judicious and sensible officers of the Bureau, supported by the military, exercised a 

good influence, and did much to preserve order and assist in the organization of free labor. The restora-

tion of civil law, and the recognition of the civil rights of the freedmen, as evidenced by the changes made 

by the Legislature in the laws of Virginia--giving them the right to hold property, to sue and be sued, and 

to testify in the courts in all cases in which they may be interested, (a gratifying proof of the growing 

feeling of kindness toward them on the part of the whites)--render the freedmen, in our opinion, perfectly 

secure, if left to the care of the law and the protection of the troops”. Ibidem, p. 03. 
286 “The Assistant Commissioner of the Bureau for Virginia, Brevet Brigadier General O. Brown, is la-

boring faithfully and zealously to harmonize and protect the interests of both races. We discovered no 

hostility among the white people of Virginia to the education of the freedmen. In several localities, more 

especially at Lynchburg and and Charlottesville, where we thoroughly examined into this subject, the 

people were taking much interest in the establishment of schools for their education, giving as a reason 

for their efforts in this direction that educated labor was preferable to uneducated labor, which sentiment 

we believe prevails throughout the State”. Idem. 
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lecida, e eu sinceramente apoio o seu desejo”.287 Uma professora mantinha uma escola 

com quarenta alunos durante quatro meses “sob cada desencorajamento ilustrando cari-

dade heroica. Ela está prestes a aceitar uma situação em outros lugares e estava muito 

ansiosa para que a escola continuasse e proporcionaria um professor, se fosse deseja-

do”.288 Em 1868, ainda no estado da Virgínia, o agente Roswell Waldo confirma as in-

formações dos generais e do capitão How a respeito das escolas. Nas palavras de Wal-

do, as escolas estão em uma condição de prosperidade e a quantidade está crescente. 

Entretanto, afirma que ainda havia escassez de materiais para a construção e manuten-

ção das escolas, assim como faltavam professores para lecionarem nas escolas para os 

libertos.289 

Após a fiscalização na Virgínia, os generais seguiram para a Carolina do Norte. 

Neste estado, a Agência contava com os serviços de uma quantidade menor de oficiais 

do que no estado da Virgínia: dois majores, dezessete capitães, seis primeiros-tenentes, 

oito segundos-tenentes e um capelão.290 Entretanto, o departamento médico da Agência 

na Carolina do Norte possuía um número maior de funcionários sendo cinquenta e oito 

no total, dentre eles havia nove cirurgiões, vinte e seis auxiliares hospitalares, dezenove 

funcionários civis (escrivães, agentes, enfermeiros e etc.) e quatro trabalhadores.291 

 Referente às averiguações sobre a conduta dos funcionários da Agência, os ge-

nerais afirmam que encontraram “o sentimento em relação ao Bureau da mesma forma 

como já afirmado como predominante na Virgínia, exceto que não parece ser um desejo 

universal neste departamento por parte de todas as classes que ele seja removido”.292 

Contudo, eles reportam a má conduta de alguns agentes ao realizarem atividades que 

não estariam dentro de seus deveres como oficiais da Agência como, por exemplo, o 

empréstimo de dinheiro aos fazendeiros e o cultivo de terras. Segundo os Generais, es-

                                                 
287 “The colored people here are anxious that a school may be established, and I heartily second their 

desire”. THE FREEDMEN’S BUREAU. Freedmen's Bureau Records: W. Storer How to R. M. Manly, 

August 31, 1865. Disponível em: < http://valley.lib.virginia.edu/papers/B0531>. Acesso em 09/12/2015. 
288 “[...] Under every discouragement illustrating heroic charity. She is about to accept a situation else-

where, and was exceedingly anxious that the school should be continued, and would provide a teacher if 

desired”. Idem. 
289 THE FREEDMEN’S BUREAU. Freedmen's Bureau Records: Roswell Waldo to Orlando 

Brown, December 31, 1868. Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1031>. 

Acesso em 09/12/2015. 
290 STEEDMAN, James B; FULLERTON, J. S. op., cit., p. 03 
291 Idem. 
292 “the feeling towards the Bureau much the same as that already stated as prevailing in Virginia, except 

that there appears to be a more universal desire in this department on the part of all classes to have it 

removed”. STEEDMAN, James B; FULLERTON, J. S. op., cit., p. 04. 

http://valley.lib.virginia.edu/papers/B0531
http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1031
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sas atitudes seriam responsáveis pelo mal-estar entre os empregadores honestos e funci-

onários da Agência: 

 
Este sentimento é, sem dúvida, atribuível à má conduta de muitos dos 

oficiais do Bureau, tais como [em] plantações, serrarias, fabricação de 

aguarrás e alcatrão e etc., operações que lhes trazem armados com au-

toridade de seus cargos oficiais em concorrência com os cidadãos que 

estão empregando libertos.293 

 

 A conduta desses agentes é passível de descontentamento tanto por parte dos 

fiscais quanto por parte dos empregadores. A Agência necessitava da atuação de oficiais 

honestos e que estariam capazes de arbitrar os impasses entre negros e brancos. Portan-

to, os generais elogiam o trabalho feito pelo superintendente da Agência major Clinton 

A. Cilley, cuja responsabilidade seria supervisionar cinquenta municípios no estado da 

Carolina do Norte. A partir do relatório, o referido major foi bastante competente ao 

administrar os assuntos do Bureau dentro de seu distrito com muita habilidade e impar-

cialidade.294 Por conseguinte, enfatizam a boa administração do oficial ao afirmarem 

que, ao contrário dos agentes corruptos, ele não estaria “interessado no cultivo de qual-

quer cultura, ou em qualquer outro negócio não diretamente relacionado com as suas 

funções oficiais”.295 Ao defenderem isto, os generais declaram, implicitamente, que 

havia interesses de poder entre os agentes e oficiais do Bureau. Havia interesse por par-

te destes em obter terras que seriam destinadas ao cultivo pelos libertos ou lucrar com o 

trabalho desses nas plantações. Em função dessas ocorrências, com o intuito de melho-

rar a relação da Agência com os empregadores, o superintendente 

 
Proibiu todos os oficiais que servem abaixo dele dentro de seu distrito 

de participar de qualquer empreendimento que lhes permitiria apropri-

ar ou controlar o trabalho dos libertos sob a sua jurisdição para avan-

çar seus interesses privados. Atribuímos grande parte da ordem e con-

tentamento dos libertos no Distrito Oeste à administração criteriosa e 

honesta do Major Cilley.296 

 

                                                 
293 “This feeling is no doubt attributable to the misconduct of many of the officers of the Bureau, such as 

working plantations, running saw-mills, manufacturing turpentine and tar, &c., operations which bring 

them, armed with authority of their official positions, into competition with the citizens who are employ-

ing Freedmen”. Idem. 
294 Idem. 
295 “Major Cilley is not interested in the cultivation of any plantation, or in any other business not directly 

connected with his official duties”. Idem. 
296 “He has prohibited all officers serving under him within his district from engaging in any enterprise 

which would enable them to appropriate or control the labor of Freedmen under their jurisdiction to ad-

vance their private interests. We attribute much of the order and contentment of the Freedmen in the 

Western District to Major Cilley's judicious and honest administration”. Idem. 
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 Se por um lado havia oficiais honestos que estariam dispostos a manter a boa 

relação entre brancos e negros, por outro, havia agentes que praticavam crueldades con-

tra os libertos, como foi o caso do Reverendo Senhor Fitz. Segundo os Generais respon-

sáveis pelo relatório, Sr. Fitz era Superintendente Adjunto da Agência de Libertos em 

Newbern, no estado da Carolina do Norte. O Reverendo seria o responsável por atos 

cruéis contra os libertos sob o seu comando. As denúncias foram feitas pelos próprios 

libertos e por “quatro senhoras inteligentes do Norte que estão lecionando na escola do 

assentamento”.297 De acordo com as queixas das vítimas e com as declarações das pro-

fessoras, os generais descobriram que: 

 

Ele tinha em duas instâncias libertos suspensos por cordas em torno de 

seus pulsos, seus pés não tocam o chão e os manteve nesta posição, 

em um caso de quatro, no outro caso de seis horas; que ele condenou 

um liberto à prisão de três meses por um delito trivial – o de disputas 

com sua esposa. Ele manteve outro homem que foi preso por dívida, 

calado na casa preta – a prisão – por meses, enquanto sua esposa e fi-

lhos, reduzidos à miséria desprezível, morreram com a varíola, e le-

vou-o da prisão sob guarda e obrigou-o a enterrar sua última criança 

no berço em que ela morreu. Em outra ocasião, quando um de seus 

guardas relatou-lhe que uma mulher de cor tinha falado de maneira 

desrespeitosa dele, sem sequer perguntar o que a mulher havia dito, 

ele ordenou que ela fosse presa até a manhã seguinte, às nove horas, 

quando ela seria levada até ele para responder por indignidade. Em um 

exemplo, ele aprisionou seis crianças por dez dias para jogar nas ruas 

no dia de sábado. Ele impôs uma multa de sessenta dólares em cima 

de um liberto idoso por ter dito a outro liberto que ele estava prestes a 

ser preso por Sr. Fitz. Este velho homem pobre não tinha o dinheiro 

para pagar a multa, foi preso até o dia seguinte, quando seu filho pa-

gou a mesma, com três dólares adicionais como taxas de prisão.298 

 

 Por fim, do mesmo modo como ocorreu na Virgínia, os relatores recomendaram 

que os agentes acusados de causarem mal-estar na Agência de Libertos e provocar ani-

                                                 
297 “Four intelligent ladies from the North, who are teaching school in the settlement”. Ibidem, p. 06. 
298 “He had in two instances suspended freedmen with cords around their wrists, their feet not touching 

the floor, and kept them in this position, in one case four, in the other case six hours; that he sentenced a 

freedman to an imprisonment of three months for a trivial offence--that of wrangling with his wife. He 

kept another man, who was arrested for debt, shut up in the black house--the prison--for months, while his 

wife and children, reduced to abject destitution, died with the small-pox, and took him from the prison 

under guard and compelled him to bury his last child in the cradle in which it died. On another occasion, 

when one of his guards reported to him that a colored woman had spoken disrespectfully of him, without 

even inquiring what the woman had said, he ordered her to be imprisoned until the next morning at nine 

o'clock, when she would be brought before him to answer for the indignity. In one instance he imprisoned 

six children for ten days for playing in the streets on the Sabbath day. He imposed a fine of sixty dollars 

upon an aged freedman for having told another freedman that he was about to be arrested by Mr. Fitz. 

This poor old man not having the money to pay the fine, was imprisoned until the next day, when his son 

paid the same, with three dollars additional as jail fees”. Idem. 
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mosidade entre fazendeiros brancos e libertos, fossem retirados do serviço e substituí-

dos por oficiais eficazes e honestos: 

 

Estamos satisfeitos que a recomendação que fizemos em referência à 

retirada dos Oficiais da Agência na Virgínia e da transferência para os 

comandantes das tropas de tais deveres, uma vez que ainda pode ser 

necessário realizar em conexão com os libertos, é igualmente aplicável 

à Carolina do Norte.299 

 

No estado da Carolina do Sul, os generais informaram que tiveram dificuldade 

para chegar aos postos da Agência, mas conseguiram fazer a inspeção nas principais 

sedes que estavam localizadas em Columbia, Charleston e Hamburgo. A Agência de 

Libertos no estado da Carolina do Sul contava com o apoio de um brigadeiro-general, 

três tenentes-coronéis, cinco majores, treze capitães, quatro tenentes, seis primeiro-

tenentes, um segundo-tenente e um capelão; no departamento médico havia três cirurgi-

ões, treze assistentes de cirurgiões e voluntários sem quantidade precisa.300 

A relação entre os agentes, empregadores e negros na Carolina do Sul, assim 

como nos estados já mencionados, foi marcada por bem-estar e desavenças. Ademais, se 

nas outras sedes da Agência havia oficiais honestos e corruptos, no estado da Carolina 

do Sul não seria diferente: 

 
Agentes fiéis e eficientes da Agência, que se limitaram a suas legíti-

mas funções, foram ajudados no cumprimento de seus deveres por 

parte dos cidadãos da Carolina do Sul, enquanto os agentes incompe-

tentes e intrometidos, independentemente da sua localização, desperta-

ram sentimentos amargos e se depararam com a oposição das pessoas 

brancas.301 

 

A violência contra os libertos era frequente entre os estados onde a Agência ten-

tava melhorar a qualidade de vida deles. A ideia de liberdade não era muito aceita por 

uma parte dos antigos senhores de escravos fazendo com que o preconceito e a violência 

sobre os negros aumentassem. Como aconteceu nos estados anteriores, os libertos dela-

taram aos generais Steedman e Fullerton a violência e o descaso sobre eles: 

                                                 
299 “We are satisfied that the recommendation which we made in reference to the withdrawal of the Offic-

ers of the Bureau in Virginia, and the transference to the Officers commanding the troops of such duties 

as it may still be necessary to perform in connexion with the freedmen, is equally applicable to North 

Carolina”. Ibidem, p. 08. 
300 Ibidem, p. 09. 
301 “Faithful and efficient agents of the Bureau, who have confined themselves to their legitimate func-

tions, have been aided in the discharge of their duties by the citizens of South Carolina, while incompe-

tent and meddlesome agents, wherever located, have aroused bitter feelings and encountered opposition 

from the white people”. Idem. 
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Esta delegação [de libertos] afirmou ainda que vinte e nove pessoas de 

cor, homens, mulheres, e crianças que sofrem com a varíola, foram 

amontoados em uma sala, cerca de vinte metros por vinte e quatro de 

tamanho, e colocado no chão nu, sem cama, enquanto a sua única co-

bertura era os cobertores que tinham trazido com eles. Essas pobres 

criaturas ficaram nesta condição vários dias, alguns deles delirante, 

com apenas uma mulher negra para atendê-los, e sem qualquer ali-

mento, mas de carne e pão. Uma série de respeitáveis pessoas idosas 

negras, atacadas com a varíola, foram assim retiradas de suas casas 

confortáveis e colocadas nesta sala para morrer por negligência.302 

 

O responsável por essa negligência seria o brigadeiro-general Ely, Subcomissá-

rio assistente da Agência de Libertos no Distrito de Columbia. Com base no relatório, 

este oficial se enquadraria no perfil de agentes corruptos, pois além dessa incúria, ele foi 

acusado de utilizar as terras do Governo para cultivo próprio ao invés de disponibilizá-

la para os empregadores.303 Todavia, os generais responsáveis pela inspeção recomenda-

ram a retirada do brigadeiro-general Ely. Além desta recomendação, este relatório foi 

responsável, também pela ordenação de retirada de outros agentes, como no caso do 

comissário assistente Eliphalet Whittlesey e outros agentes na Carolina do Norte. Em 

cumprimento disto, general Howard emitiu, em maio de 1866, uma Circular de número 

4 na qual proibia os agentes de investirem nas plantações onde os libertos trabalhas-

sem.304 

Em contrapartida, havia também, oficiais que tinham o objetivo de corrigir os er-

ros de seus antecessores e provocarem mudanças positivas na qualidade de vida dos 

libertos. Na sede da Agência de Libertos do estado da Carolina do Sul, na cidade de 

Charleston, os generais Steedman e Fullerton encontraram o brigadeiro-general R. K. 

Scott e o descreveram como “enérgico e competente, trabalhando para corrigir os erros 

e erros de seus antecessores. Embora ele tenha ficado de plantão, mas por um curto pe-

ríodo de tempo ele produziu uma mudança significativa para melhorar a administração 

                                                 
302 “This delegation further stated that twenty-nine colored persons, men, women, and children, suffering 

from the small-pox, were crowded into one room, about twenty feet by twenty-four in size, and placed on 

the bare floor, with no bedding, while their only covering was the blankets they had brought with them. 

These poor creatures were left in this condition several days, some of them delirious, with only one black 

woman to attend them, and without any nourishment but meat and bread. A number of respectable old 

colored people, attacked with the small-pox, were thus taken from their comfortable homes and placed in 

this room to die of neglect”. Ibidem, p. 10. 
303 Idem. 
304 BURKS, William H. The Freedmen’s Bureau, politics, and stability operations during Reconstruction 

in the South. Colorado Springs, CO: US Air Force Academy, 1995, p. 40. 
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dos assuntos da Agência”.305 Sob o comando do brigadeiro-general Scott, as relações 

entre brancos e negros melhorou e as condições de vida dos libertos também: 

 

Sob a orientação do Gen. Scott, a condição dos libertos em Charleston 

tem sido muito melhorada, e o sentimento ruim que tinha crescido en-

tre os brancos e negros sob a antiga administração está gradualmente 

se desgastando. A maioria dos libertos está agora no trabalho e rece-

bem bons salários.306 

 

Pelo lado da violência, o relatório revela uma série de atentados contra os liber-

tos e roubo a propriedades de fazendeiros brancos. Esses crimes eram delatados pelos 

habitantes e não há referência se eles eram negros ou brancos. Segundo o relatório, “es-

tes cidadãos afirmaram que os assassinatos foram cometidos por um grupo de homens 

dos estados do Texas, Kentucky e Tennessee, que tinham servido no exército rebelde, e 

foram impedidos por seus crimes de retornarem para suas respectivas casas”.307 A vio-

lência não se restringia só aos negros, os criminosos também roubavam propriedades de 

fazendeiros brancos para conseguirem o seu sustento. Havia, não apenas por parte da 

Agência, mas também pelos cidadãos das cidades a vontade de fazer justiça às vítimas. 

Eles “asseguraram com unanimidade que futuramente, embora o seu governo civil ainda 

estivesse parcialmente paralisado, todo esforço seria feito para punir todas as pessoas 

culpadas de cometerem atrocidades contra os libertos”.308 Por parte da Agência, o co-

missário responsável pela segurança da cidade, general Sickles, afirmou que a investi-

gação dos crimes “foi iniciada pelo agente da Agência apenas alguns dias desde então, e 

agora está progredindo em Hamburgo, 30 milhas a partir da cena dos assassinatos. Es-

peramos honestamente que esses assassinatos possam ser levados à justiça”.309 

No estado da Geórgia, penúltimo a ser fiscalizado, não há informações a respeito 

da quantidade de oficiais em serviço na Agência de Libertos. A princípio, houve muita 

                                                 
305 “We found him to be an energetic and competent officer, laboring to correct the mistakes and blunders 

of his predecessors. Although he has been on duty but a short time, he has produced a marked change for 

the better in the administration of affairs of the Bureau”. STEEDMAN, James B; FULLERTON, J. S. op., 

cit., p. 10. 
306 “Under the guidance of Gen. Scott, the condition of the freedmen in Charleston has been very much 

improved, and the bad feeling which had grown up between the whites and blacks under the former ad-

ministration is gradually wearing away. Most of the freedmen are now at work and receive good wages”. 

Ibidem, p. 11. 
307 “These citizens stated that the murders were committed by a band of men from the States of Texas, 

Kentucky, and Tennessee, who had been in the rebel army, and were prevented by their crimes from re-

turning to their respective homes”. Idem. 
308 Idem. 
309 “The investigation of the same was commenced by the Bureau agent only a few days since, and is now 

progressing at Hamburg, thirty miles from the scene of the murders. We earnestly hope that these mur-

derers may be brought to justice”. Idem. 
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confusão e desordem causada pelo agente Reverendo Tunis J. Campbell. De acordo com 

o relatório, este homem foi responsável por causar animosidade entre brancos e negros, 

permitindo que estes estivessem armados para não permitirem o desembarque de bran-

cos na Ilha de Santa Catarina.310 A posse de armas é um direito constitucional garantido 

pela segunda emenda ratificada em 1791. O referido relatório fora escrito em 1866, dois 

anos antes da implementação da Décima Quarta Emenda Constitucional que incluiria os 

negros na cidadania. Sendo assim, o Rev. Campbell foi denunciado pelos generais por 

permitir que negros – que ainda não eram reconhecidos por lei como cidadãos norte-

americanos – portassem armas. A ordem fora estabelecida pelo major general David 

Tilson através de uma intervenção imediata para resguardar os interesses dos libertos, 

mas foi “com muita dificuldade que ele obteve uma audiência com eles, e conseguiu 

restabelecer a ordem e levá-los para o trabalho e aboliu a forma absurda de governo 

estabelecida por Campbell”.311 Na opinião dos generais, diferentemente dos estados 

anteriores, na Geórgia houve poucas desavenças e a Agência de Libertos conseguiu 

cumprir seus objetivos ao empregarem os negros e manter a relação entre brancos e an-

tigos escravos em harmonia. Como não há informações nessas fontes sobre a intensida-

de e o tempo da inspeção, é possível interpretar que essa conclusão foi tomada com base 

nas inspeções aos estados anteriores e pelo fato da Geórgia ter sido o penúltimo estado a 

ser vistoriado. Conforme as palavras dos generais Steedman e Fullerton: 

 

Na Ilha de St. Simon há dezoito sesmarias válidas onerando quatro 

plantações. Há entre cinco e seiscentos libertos na ilha, a maioria dos 

quais estão trabalhando por salários, são bem alimentados, e parecem 

estar perfeitamente contentes. Em duas das plantações eles estavam 

trabalhando sem contratos formais, mas temos a certeza pelo agente 

da Agência que esses libertos confiaram com segurança no que está 

sendo tratado de forma justa por seus empregadores. A nossa visita a 

esta ilha nos convenceu de que os libertos estavam fazendo extrema-

mente bem.312 

 

                                                 
310 Ibidem, p. 13. 
311 “With much difficulty he obtained a hearing from them, and succeeded in restoring order and getting 

them to work, and abolishing the absurd form of government established by Campbell”. Idem. 
312 “On St. Simon's Island there are eighteen valid land grants encumbering four plantations. There are 

between five and six hundred Freedmen on the Island, most of whom are working for wages, are well fed, 

and appear to be perfectly contented. On two of the plantations they were working without formal con-

tracts, but we are assured by the Bureau Agent that these Freedmen relied confidently on being fairly 

dealt with by their employers. Our visit to this Island satisfied us that the Freedmen there were doing 

exceedingly well”. Ibidem, pp. 13-14. 
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Contudo, quanto às desavenças, os registros de violência contra os libertos no 

estado Geórgia apontam o contrário. Houve, pelo menos, mais de cem casos (entre ho-

micídios, assaltos e lixamentos) cometidos por brancos contra os negros entre outubro 

de 1865 e fevereiro de 1868.313 No que diz respeito ao auxílio proporcionado pelo Bu-

reau os libertos em firmarem contratos trabalhistas, outros dois registros, também na 

Geórgia, comprovam que mais de duzentos libertos estavam trabalhando com contratos 

e recebiam comida, roupa e abrigo de seus empregadores. A média salarial entre os ho-

mens era de US$13,07, enquanto que entre as mulheres era de US$10,07 ao mês.314 

A respeito da educação promovida pelo Bureau na Geórgia, Clara Mildred 

Thompson defende que foi um dos trabalhos mais permanentes e efetivos.315 É impor-

tante reafirmar que antes mesmo da secessão acabar, várias sociedades filantrópicas do 

Norte haviam estabelecido escolas e providenciado professores para a educação dos 

negros e refugiados nos estados do Sul. A Agência desenvolveu o trabalho de continua-

ção e aperfeiçoamento desse sistema educacional que já existia. De acordo com Thomp-

son, os agentes na Geórgia forneceram prédios que foram apreendidos como proprieda-

de do governo Confederado para servirem de escolas.316 Com a ajuda de organizações 

privadas, como a New England Freedmen’s Aid Society e American Missionary Society, 

o Bureau auxiliou os professores com materiais pagamentos aos professores. No perío-

do em que a Agência esteve em vigor, as escolas na Geórgia atendiam a, aproximada-

mente, 30 mil alunos.317  

O último estado a ser inspecionado, a Flórida, contava com os serviços de um 

major (no cargo de coronel temporário), um major com grupo de apoio, dez capitães 

com seus respectivos grupos de apoio, cinco segundo-tenentes com comissários sub-

assistentes, seis cidadãos como agentes e comissários subordinados, um superintendente 

assistente responsável pela educação, um cirurgião, quatro tesoureiros e oito enfermei-

ras.318 Sobre os libertos empregados, em todas as localidades visitadas pelos Generais, 

constataram que todos os libertos estavam trabalhando e recebendo salários. Em dois 

                                                 
313 Disponível em: <http://freedmensbureau.com/georgia/index.htm>. Acesso em 10/12/2015. 
314 Disponível em: <http://freedmensbureau.com/georgia/contracts/georgiacontract.htm>; 

<http://freedmensbureau.com/contributors/Michael%20Dennis%20Letter%20and%20Lists%20of%20Ne

groes.htm>.  Acesso em 10/12/2015. 
315 THOMPSON, C. MILDRED. The Freedmen's Bureau in Georgia in 1865-6: An Instrument of Recon-

struction. The Georgia Historical Quarterly, Vol. 5, No. 1 (MARCH, 1921), pp. 40-49. Disponível em: 

<http://www.jstor.org/stable/40575655>. Acesso em 22/12/2015. 
316 Ibidem, p. 48. 
317 BUTCHART, Ronald E. Freedmen's Education during Reconstruction. New Georgia Encyclopedia. 

12 October 2015. Web. 18 December 2015. 
318 STEEDMAN, James B; FULLERTON, J. S. op., cit., p. 15. 

http://freedmensbureau.com/georgia/index.htm
http://freedmensbureau.com/georgia/contracts/georgiacontract.htm
http://freedmensbureau.com/contributors/Michael%20Dennis%20Letter%20and%20Lists%20of%20Negroes.htm
http://freedmensbureau.com/contributors/Michael%20Dennis%20Letter%20and%20Lists%20of%20Negroes.htm
http://www.jstor.org/stable/40575655
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municípios sob o comando do Capitão Leddy, por exemplo, havia mil libertos e todos 

estariam “trabalhando na serração de madeiras e recebendo de US$20,00 a US$26,00 

por mês como salário”.319 

A respeito da relação entre brancos e negros, os generais afirmam que poucos 

dias antes da visita deles, havia um “sentimento ruim entre brancos e pessoas de cor, 

produzidos por relatórios falsos e irritantes circulados por pessoas viciosas”.320 Contu-

do, o Governador do estado, juntamente com o comandante da Agência de Libertos da-

quele departamento, conseguiram restaurar a ordem e a harmonia entre libertos e bran-

cos. 

 Os agentes e oficiais do Bureau tinham como obrigação escrever relatórios men-

sais informando seus superiores sobre as condições dos libertos, as relações entre bran-

cos e negros, a situação educacional de seus respectivos distritos supervisionados, a 

quantidade de pessoas empregadas, rações que eram distribuídas, frequência da violên-

cia, casamentos realizados etc. A autoria desses pareceres variava entre oficiais de alta 

patente do exército e agentes que tinham o cargo de superintendente, não necessaria-

mente sendo militares. 

Um relatório emitido em setembro de 1865 pelo capitão W. Storer How também 

diz respeito ao trabalho dos libertos e sobre a relação entre brancos e negros em uma 

determinada localidade.321 Afirma que os libertos estão geralmente trabalhando, mas o 

sentimento dos antigos senhores estaria adverso em relação aos interesses dos libertos, 

cujos direitos não estariam sendo respeitados. Ademais, se os militares fossem retirados 

da vigilância desses locais, os antigos senhores retomariam, possivelmente, suas antigas 

funções como mestres de escravos, o que tornaria as condições de vida dos libertos pio-

res. O capitão se queixa da retirada dos oficiais do exército de Staunton, local onde de-

tinha a superintendência. Para ele, com as instalações militares seria mais fácil auxiliar 

os libertos. Ele asserta que “quando as nossas tropas ocuparam este lugar, havia em 

Staunton hospitais dos quartéis e outros edifícios que teriam sido suficientes para o 

abrigo dos desamparados nesta parte do distrito”.322  

                                                 
319 Idem. 
320 Idem. 
321 Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1113>. Acesso em 05/11/2015. 
322 “When our troops occupied this place, Staunton there were barrack hospitals and other buildings which 

would have been ample for the shelter of the destitute in this portion of the District”. Idem. 
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No mês seguinte, How escreve outro relatório informando as novas situações.323 

Segundo ele, “os libertos estão geralmente trabalhando e para os homens fisicamente 

aptos, a demanda excede a flexível”. Porém, mulheres que tinham filhos encontravam 

mais dificuldades para obter emprego, pois naquele local não havia um sistema educa-

cional organizado. Sobre a relação entre brancos e negros, o capitão afirma que eles 

estão se familiarizando e enquanto não houver sistema de educação e os libertos não 

forem empregados, eles continuarão sendo um peso para o Estado e dependentes de 

caridade: 

 

Os libertos estão rapidamente se tornando familiarizados e acostuma-

dos as suas novas relações com os brancos, e dão evidências encoraja-

doras que, com instalações para a educação, e entrada desobstruída 

nos campos de trabalho e negócios, eles em breve deixarão de ser con-

siderados como um pesadelo sobre o estado ou como sujeitos para a 

tutela e custódia de todos, particularmente aqueles que eles já superam 

em patriotismo.324 

 

 Em fevereiro de 1866, em Augusta County, Virgínia, o superintendente F. S. 

Tukey informa ao Bureau as novas condições de liberto e sobre a construção de locais 

para servirem de escolas. Tukey afirma que “desde o meu último relatório, os libertos 

neste momento têm feito algum progresso em direção a uma condição melhor”.325 Com 

o fornecimento de materiais por parte da Agência, eles estariam aptos para reparem um 

edifício que serviria tanto como igreja quanto escola que fora comprado por eles mes-

mos. 

 Ao final de 1866, as denúncias de violências relatadas por Steedman e Fullerton 

aparentavam ter diminuído. Num relatório do último dia daquele ano, o tenente George 

T. Cook escreve que foram poucas as queixas de violência registradas contra os liber-

tos.326 Todavia, não tem como assegurar que a violência de fato diminuiu, uma vez que 

existe a possibilidade de ter ocorrido violência e não ter sido denunciada. Mas, quanto à 

questão trabalhista, segundo Cook, “as queixas em matéria de remuneração têm sido 

bastante frequentes e eu tenho ajudado todos eles ao meu alcance, fazendo as suas con-

                                                 
323 Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B0527>. Acesso em 05/11/2015. 
324 “The Freedmen are rapidly becoming familiar with and accustomed to their new relations to the 

whites, and give encouraging evidence that with facilities for education, and unobstructed entrance into 

fields of labor and business they will soon cease to be regarded as an incubus upon the state or as subjects 

for the tutelage and guardianship of everybody, particularly those whom they already surpass in patriot-

ism”. Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B0527>. Acesso em 05/11/2015. 
325 “Since my last report the Freedmen at this point have made some advancement towards a better Condi-

tion”. Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1000>. Acesso em 05/11/2015. 
326 Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1007>. Acesso em 05/11/2015. 
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tabilidades e instruindo-os como proceder”.327 Neste documento ainda há informação de 

que as queixas estivessem relacionadas ao baixo salário que era pago pelos brancos. 

Para Cook, os baixos salários era uma forma de violência e de controle sobre os libertos, 

tendo em vista que estes dependiam desse dinheiro para conseguir melhores condições 

de sustento. De acordo com as informações, os salários eram pagos na média de 

US$9,00 para os homens e de cerca de US$4,00 para as mulheres, sendo que a média 

nas demais localidades para os homens – como já informada nesta dissertação – era de 

US$15,00. Os pagamentos não eram feitos apenas com dinheiro, mas também com rou-

pas, comida e materiais. 

 Em 1867, o superintendente Tukey reporta sobre as condições de trabalho e saú-

de da localidade onde era responsável. Igualmente ao ano anterior, “os libertos estão 

geralmente no trabalho, a uma média de salários de US$10,00 ao mês e alimentação 

para os homens”, enquanto que era pago uma média de “US$5,00 e alimentação às mu-

lheres”.328 Em comparação com a média salarial de trabalhadores brancos que, também 

trabalhavam em fazendas do Sul, o salário dos negros na década de 1860 se aproximava 

ao valor recebido pelos brancos. De acordo com Stanley Lebergott, em seu trabalho 

sobre a evolução dos salários nos Estados Unidos entre 1800 e 1900, na década de 1860 

a média salarial entre os trabalhadores brancos era de US$13,70.329 Quanto às mulheres, 

não é oferecida informações sobre os salários pagos a elas na década referida. 

Aqueles que estariam necessitados eram os idosos, doentes, mutilados pela guer-

ra e famílias grandes com bebês. Segundo o relatório, aproximadamente cinquenta des-

ses desamparados foram atendidos e auxiliados pela Agência com vestimenta e alimen-

tação. Havia o problema recorrente quanto ao pagamento dos trabalhadores e as queixas 

sobre isso eram frequentes e, em muitos casos, tornava-se uma questão de tribunal. O 

superintendente relata, também, que a quantidade de adoecidos subira por causa da falta 

de profissionais de saúde naquela região. Por isso, ele reivindica o emprego de um mé-

dico, que seria mantido pelo Bureau, para o atendimento da população tendo em consi-

deração que o salário recebido pelos libertos era insuficiente para pagar o atendimento 

médico. Contudo, Tukey afirma que o salário do médico seria de US$25,00 ao mês, três 

                                                 
327 “Complaints in regard to pay have been quite frequent and I have assisted them all in my power by 

making out their accounts and instructing them how to proceed”. Idem. 
328 “The Freedmen are generally at work, at an average rate of wages of ($10) ten dollars per month and 

board for males and ($5) five dollars and board for Females”. Disponível em: 

<http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1009>. Acesso em 06/11/2015. 
329 LEBERGOTT, Stanley. Wage Trends, 1800-1900. IN: The Conference on Research in Income and 

Wealth. Trends in the American Economy in the Nineteenth Century. New Jersey: Princeton University 

Press, 1960, pp. 449-500. Disponível em: <http://www.nber.org/chapters/c2486>. Acesso em 08/03/2016. 

http://www.nber.org/chapters/c2486
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vezes maior do que um empregado negro. Acreditamos que o problema não residia, 

principalmente, no fato de que o salário dos libertos era baixo e não seria o suficiente 

para manter o atendimento médico, mas no fato de que o pagamento, muitas vezes, não 

era realizado. Portanto, a tensão entre empregador e empregado, como o não recebimen-

to dos salários, custava para a Agência a manutenção de profissionais de saúde. 

 Em uma vistoria a vários condados da Virgínia, também em 1867, John A. 

McDonnell apresenta um relatório no qual ele informa sobre a condição dos libertos. De 

forma geral, McDonnell argumenta que a qualidade de vida dos libertos melhorou e que 

a média salarial varia entre US$8,00 e US$12,00 ao mês. “Eles geralmente são diligen-

tes e favoravelmente comparados com a população branca quanto à conduta e obediên-

cia à lei e à ordem”.330 Esse discurso marca a presença do elemento civilizador ao com-

parar negros e brancos; a convivência dos negros com os brancos e a ajuda tanto na par-

te educacional, no trabalho e na área da saúde, ajudaram os negros a se tornarem “pes-

soas melhores”. 

 Nas localidades inspecionadas por McDonnell, a demanda por trabalho era mai-

or do que a oferta. Entretanto, de acordo com ele, os salários baixos não eram suficien-

tes para sustentar famílias grandes, enquanto que para as famílias pequenas, os salários 

tornavam os libertos independentes dos auxílios gratuitos do Bureau.331 Fica implícito 

que, além dos salários baixos serem um problema, as grandes famílias de libertos difi-

cultavam o sustento. E como essas famílias não eram autossuficientes, ainda continua-

vam dependentes das contribuições da Agência. 

 Quanto à questão dos contratos de trabalho, o superintendente defende que, no 

que diz respeito ao cumprimento deles, os libertos eram mais dispostos do que os bran-

cos. Assim, o prejuízo que a Agência tinha que cobrir quanto aos salários, era em gran-

de medida por causa dos empregadores brancos. Isso acontecia – entre outros motivos – 

devido ao grande preconceito por parte dos brancos contra os negros. Quando os casos 

relacionados aos contratos de trabalho se tornavam questões jurídicas, algumas causas 

eram vencidas pelos brancos justamente por causa da presença de brancos no júri com 

sentimentos preconceituosos em relação aos libertos. Além disso, por um lado, de acor-

do com os relatórios, os baixos salários provocaram desconfiança por parte dos libertos 

em realizar novos contratos. Por outro, a negligência com os pagamentos baixos e até o 

                                                 
330 “They are generally industrious, and compare favorably with the white population as to conduct, and 

obedience to law and order”. Disponível em: <http://valley.lib.virginia.edu/papers/B1067>. Acesso em 

06/11/2015. 
331 Idem. 
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não cumprimento destes colocava os negros em condições miseráveis forçando a Agên-

cia a ajuda-los. Pode-se inferir que o objetivo dessas atitudes dos empregadores era uma 

tentativa de mantê-los na pobreza e de convencê-los de que a escravidão era uma condi-

ção mais favorável do que a de trabalhador assalariado com remunerações baixas, além 

de ser uma forma de resistência à liberdade às novas condições sociais dos negros. 

 

 

Cartas do Sul e o fechamento do Bureau 

 

 

Entre o período de 7 de janeiro de 1870 e 2 de fevereiro do mesmo ano, o gene-

ral superintendente de educação J. W. Alvord escreveu uma série de cartas em forma de 

relatórios endereçadas ao major general Howard. O conteúdo dessas cartas dizia respei-

to à condição dos libertos em localidades dos estados da Carolina do Sul, Geórgia, Ten-

nessee e Kentucky. O livro com as cartas fora publicado ainda em 1870 pelo próprio 

Howard. Intitulado como Letters from the South: relating to the condition of Freedmen 

(1870), o livro conta com a introdução escrita por Howard na qual ele descreve, breve-

mente, o conteúdo das cartas. Da mesma forma como os generais Steedman e Fullerton 

fizeram em 1866, percorreram estados para reportarem as condições dos libertos, rela-

ções entre negros e brancos, sistema educacional e hospitalar, Alvord também o fez. 

Passou por lugares dantes visitados pelos dois generais e, também, localidades que não 

foram reportadas.  

 De acordo com Howard, as cartas elucidam algumas questões acerca da educa-

ção, interesses industriais e sobre aquela situação da sociedade entre os libertos. Como 

esses documentos não foram escritos sem propósito, Howard deixa claro na introdução 

que “estas cartas foram escritas com o objetivo de corrigir as falsas impressões que es-

tão sendo espalhadas em relação às pessoas negras do Sul”.332 Estas “falsas impressões” 

teriam sido provocadas por aqueles que eram contra a abolição e contra a cidadania dos 

negros. 

Na primeira carta, datada de 7 de janeiro de 1870, o superintendente de educação 

visitara a capital da Carolina do Sul, a cidade de Columbia. Segundo Alvord, as escolas 

para os negros estão localizadas em edifícios organizados, espaçosos e sob a direção de 

                                                 
332 HOWARD, O. O; ALVORD, J. W. Letters from the South: relating to the condition of Freedmen. 

Washington D. C: Howard University Press, 1870, p. 03. 
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professores eficientes. Além disso, o governo conseguiu vender 40.000 acres para os 

libertos e cerca de quarenta chefes de família adquiriram propriedades para as suas fa-

mílias. Por fim, informa que “a população negra mais velha da Carolina do Sul está, em 

geral, em uma condição próspera com casas melhores, roupas e famílias acomodadas 

ano após ano”.333 Ainda na Carolina do Sul, mas desta vez em Charleston, na carta do 

dia 11 de janeiro de 1870, Alvord descreve a quantidade de escolas e alunos que estari-

am matriculados. Visitou oito escolas com um total de 2500 alunos negros. Segundo 

ele, “desde que eu estava em Charleston, há três anos, houve um grande progresso no 

nosso trabalho educativo, visto não apenas nas escolas, mas na elevação geral de toda a 

população negra”.334 Por fim, o superintendente se mostra satisfeito pelo fato da educa-

ção estar indo na direção correta. 

No estado da Geórgia, Alvord escreveu dez cartas entre os 13 e 22 de janeiro. 

Algumas destas cartas foram escritas com intervalo de um dia ou, em alguns casos, 

houve produção de mais do que uma carta no mesmo dia. O conteúdo das cartas referen-

tes ao estado da Geórgia informa sobre as escolas, universidades, condição dos libertos 

no que diz respeito à aquisição de terras e salários. 

Retornando brevemente à introdução do livro, Howard escreve que havia no Sul 

propagandas difamando os negros tais como “eles estão matando suas crianças”, “eles 

são culpados por embriaguez”, “eles são culpados por infanticídio”, “toda a população 

está doente e degradada”, “eles não trabalham” e assim por diante.335 Em contrapartida 

a essas acusações, Alvord verificou que o “infanticídio como tal, não é conhecido. Um 

célebre médico do Sul, a quem consultei, observou que o ‘os negros com sua forte afei-

ção doméstica, eram incapazes de tal crime’”.336 A fim de reforçar a sua afirmação, o 

superintendente consultou, também, fazendeiros brancos, libertos, pastores evangélicos, 

oficiais (prefeito e dois chefes de polícia). Segundo Alvord, eles asseguraram que “as 

pessoas são pobres e seus filhos morrem, como acontece com os pobres em qualquer 

lugar, mas não como resultado desta barbárie deliberada”.337 

                                                 
333 “The whole colored population of upper South Carolina is, in general, in a thriving condition—with 

better houses, clothing, and family comforts from year to year”. Ibidem, p. 05. 
334 “Since I was in Charleston, three years ago, there has been great progress in our educational work, 

seen not only in the schools themselves, but in the general elevation of the whole colored population”. 

Ibidem, p. 07. 
335 Ibidem, p. 03. 
336 “Infanticide, as such, is never known. An eminent Southern physician, whom I consulted, remarked 

that "the negroes, with their strong domestic affection, were incapable of such a crime’”. Ibidem, p. 08. 
337 “The people are poor, and their children die, as do the suffering poor everywhere, but not as the result 

of deliberate barbarity”. Idem. 
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Quanto às outras difamações, em suas andanças e vistorias no estado da Geórgia, 

Alvord relata a qualidade dos libertos no trabalho e a aquisição de terras por parte des-

tes, algo que já fora reportado pelos generais Steedman e Fullerton em 1866. O superin-

tendente observa que os libertos possuem bom comportamento e diligência. Todavia, os 

salários eram considerados baixos e, em determinados casos como já observado em ou-

tros relatórios, havia fraudes nos pagamentos. Alvord explica que o estágio de trabalho 

dos libertos pode ser divido em etapas. De acordo com suas observâncias, no primeiro 

ano de emprego, eles trabalhavam para conseguirem subsistência; no segundo ano in-

vestiam em ferramentas de trabalho, compravam estoques e implementos agrícolas; no 

terceiro ano juntavam dinheiro para arrendar terras e, por fim, no quarto ano conse-

guiam dinheiro para melhorarem suas condições de vida e se tornarem consumidores do 

mercado que antes era exclusivo dos brancos. Porém, como já afirmado, “neste processo 

as dificuldades tem sido os baixos salários, fraudes, maus-tratos. Alguns ficaram desen-

corajados, mas a maioria está determinada a crescer”.338 

No tangente ao restante das acusações mencionadas contra os libertos, Alvord 

afirma que ao percorrer “o mercado público, ao longo dos cais, dentro dos subúrbios, 

observando cuidadosamente a conduta da população negra, posso dizer que há sinais de 

melhorias constantes”.339 Assegura, também, que durante a sua estadia na Geórgia, não 

presenciou nenhum momento no qual houvesse a presença de pessoas negras embriaga-

das. Os testemunhos que ele recolheu pelas cidades confirmam que os negros são traba-

lhadores e “mais sóbrios do que os brancos”, embora houvesse também dentre os ne-

gros, aqueles considerados inúteis e de caráter desprezível.340 Em uma comparação das 

condições do negro entre o antes e o depois da emancipação, Alvord sustenta que para 

aqueles que participaram ou presenciaram a vida dos negros antes da abolição, é eviden-

te que houve progresso significativo na vitalidade dos ex-cativos. 

Em sua passagem pelo estado do Tennessee, esteve em duas cidades: Chattano-

oga e Nashville, nos dias 24 e 26 de janeiro, respectivamente. Em comparação com a 

Geórgia, Alvord escreve que Tennessee está paralisado pela tardia repulsa política, en-

quanto que a Geórgia luta bravamente. Talvez a Décima Quinta Emenda fosse capaz de 

                                                 
338 “This is the record of the most industrious, others are following at a slower pace. In this process diffi-

culties have been encountered—low wages, fraud, ill-treatment, &c, some becoming discouraged, but the 

majority are determined to rise”. Ibidem, p. 19. 
339 “I went through the public market, along the wharves, out into the suburbs, noting carefully the con-

duct of the colored population, and can only say there are signs of constant improvement”. Ibidem, p. 14. 
340 Ibidem, p. 19. 
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alterar o quadro político do estado.341 A respeito dos libertos, o superintendente nota 

que, naquela localidade, há muita intemperança por parte desses e a frequência em bares 

era alta, fato que confirmaria, em parte, a propaganda contra os negros. Quanto ao sis-

tema educacional do Tennessee, devido à Lei de fechamento do Bureau em 1869, mui-

tas escolas nesse estado ficaram à mercê e foram às ruínas. Porém, as que sobreviveram, 

continuaram seus trabalhos. 

Em Nashville, cidade que representava, de acordo com Alvord, o centro da cul-

tura e da influência política do estado, havia indícios de “algum avanço na direção certa, 

como se vê na discussão de novas disposições educacionais e decretos contra esse in-

cômodo que começa a ser universalmente sentido – a Ku Klux Klan”.342 Sobre a educa-

ção, ao contrário do ocorrido em Chattanooga, escolas e universidades permaneceram 

em atividade, tais como Fisk University, National Theological Institute e Central Ten-

nessee College, num total de quatrocentos alunos. Segundo o oficial, “todas as escolas 

mencionadas acima estão sob patrocínio de sociedades do Norte, e agora estão aumen-

tando em quantidade por causa do fechamento de tantas escolas públicas”.343 

As cartas citadas até agora possuíam um caráter de relatório e não tinham, pri-

mordialmente, o objetivo de reportar as atividades desenvolvidas pelos agentes do Bu-

reau e nem de denunciar os abusos cometidos por determinados funcionários, como em 

alguns casos delatados por Steedman e Fullerton em 1866. O que se percebe é que as 

cartas foram escritas com o intuito de informar quais eram as condições de vida dos 

libertos, a infraestrutura do sistema educacional e, como afirmou o major general na 

introdução do livro, contrariar as calúnias que estariam sendo espalhadas sobre os ne-

gros pelo Sul.  

O próximo estado a ser visitado por Alvord foi Kentucky. Originalmente, não 

houve neste estado uma filial do Bureau, mas acolheu muitos libertos e refugiados. Em-

bora a Agência não tivesse um departamento localizado em Kentucky, houve o auxílio 

financeiro para a construção de escolas. Além da ajuda do Bureau, o sistema educacio-

nal recebeu patrocínios de associações benevolentes como American Missionary Asso-

ciation. 

                                                 
341 Ibidem, p. 28. 
342 “This city is the centre of culture and political influence in Tennessee, and is now quite astir with the 

State convention and Legislature. Both bodies indicate within the last few days some advance in the right 

direction, as seen in the discussion of further educational provisions and enactments against that nuisance 

now beginning to be universally felt – the Ku-Klux”. Ibidem, p. 30. 
343 “All the above schools are under the patronage of Northern societies, and now are increasing in num-

bers on account of the closing of so many public schools”. Ibidem, p. 32. 
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 Além dos relatos sobre a qualidade e quantidade das escolas nas cidades visita-

das, há outra questão em comum entre as cartas, a violência praticada pela KKK. Le-

vando em consideração o fato de que os estados visitados por Alvord eram fronteiriços 

daquele onde o Klan foi criado, podemos supor que a participação deste grupo era maior 

naquelas localidades. Na maioria das cartas há relatos de atrocidades cometidas pelo 

Klan e, em alguns casos, Alvord as descreve. Em Richmond, ele escreveu que a “sede 

da Ku-Klux ou saqueadores não está muito longe daqui”, referindo-se às proximidades 

do local onde estava hospedado. Segundo ele, “muitos casos de violência ocorreram 

recentemente. No Natal, um homem foi pendurado em uma árvore no quintal do Tribu-

nal de Justiça a poucos passos do nosso atual apartamento”.344 Como causadores desta 

violência, Alvord aponta o débil governo civil e o ódio ao negro como principais incen-

tivadores. 

 Em sua carta final, ao escrever sucintamente sobre as escolas e a vitalidade dos 

libertos, há passagens em que se pode detectar a discriminação racial e a subestimação 

da capacidade do negro. Mesmo que o objetivo dessas cartas fosse contradizer as difa-

mações sobre os negros que estariam sendo propagadas ao longo do Sul, a comparação 

entre negros e brancos colocando estes sempre como superiores a aqueles ainda era 

marcante em um discurso de um oficial do Bureau. Nas palavras de Alvord: 

 

A emancipação tem sido segura; os libertos apresentam boa conduta; 

tornaram-se laboriosos; guardam os seus ganhos; não estão ‘morren-

do’; são capazes de serem instruídos; são leais ao governo; livres da 

imoralidade e intemperança assim como os brancos; escolas de todos 

os tipos melhoram rapidamente.345 

 

 Essas cartas foram escritas em momento em que já havia sido aprovado a lei de 

interrupção das atividades do Freedmen’s Bureau. Não seria imprudente afirmar que, 

por conta desta descontinuação, não há menções sobre os agentes do Bureau e sobre 

suas filiais nos estados visitados. Em 25 de julho de 1868 foi criada a lei que tinha como 

objetivo fechar as filiais da Agência e interromper as suas atividades. Denominada co-

mo An Act relating to the Freedmen’s Bureau and providing for its discontinuance, a 

seção dois promulgava que “o comissário do Bureau deve, no primeiro dia de janeiro do 

                                                 
344 “Headquarters of the ku-klux or ‘marauders’ are not far from here; no one is supposed to know where. 

Many cases of violence have occurred recently. At Christmas, a white man was hung to a tree in the 

court-house yard within a stones throw of our present apartment”. Ibidem, p. 35. 
345 “Emancipation has been safe; Freedmen exhibit good conduct; have become industrious; save their 

earnings; are not "dying out;" are capable of being educated; are loyal to the government; as free from 

immorality and intemperance as the whites; schools of all kinds improve rapidly”. Ibidem, p. 41. 
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ano seguinte, fazer com que o referido Bureau seja retirado de vários estados dentro dos 

quais o dito Bureau tem agido e suas operações devem ser interrompidas”.346 O que 

explicaria o fato de que os auxílios para a educação continuaram após esse decreto, 

além dos investimentos financeiros feitos por associações benevolentes, é que a própria 

lei previa que “o departamento educacional do referido Bureau e de arrecadação e pa-

gamento do dinheiro devido aos soldados, marinheiros, fuzileiros navais ou seus herdei-

ros, deve ser continuado como agora é previsto por lei”.347 

 As cartas citadas tinham como função relatar parte dos resultados das atividades 

desenvolvidas pela Agência, uma vez que o autor delas viajou apenas por quatro esta-

dos. A publicação dessas cartas pelo comandante do Bureau pode ser interpretada como 

uma atitude de mostrar à sociedade norte-americana e, principalmente, ao governo as 

consequências do trabalho realizado em prol da melhoria na condição de vida dos ne-

gros. Ademais, a publicação rebatia as críticas de que os negros eram ignorantes, não 

tinham educação, estariam morrendo, seriam preguiçosos e desonestos. Ponto caracte-

rístico dessas cartas – bem como em outros relatórios citados – é a presença do discurso 

que discrimina os negros quando afirmam que estes estariam no caminho para uma con-

duta equiparável a dos brancos. Ao mesmo tempo em que estes documentos denunciam 

a violência dos brancos contra os negros, reafirmam também, o pensamento dominante 

do século XIX de superioridade racial daqueles em relação a esses.  

 O Bureau foi fechado, oficialmente, em junho de 1872 pelo comissário interino 

Eliphalet Whittlesey sob ordem do secretário de guerra William W. Belknap. De acordo 

com o então presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant em sua quarta mensagem 

anual, “os assuntos do Freedmen’s Bureau foram transferidos para o Departamento de 

Guerra”.348 Consonante a lei supracitada que garantia a existência do departamento res-

ponsável pela educação dos libertos e refugiados, Grant afirmou, também que, apesar do 

fechamento do Bureau, 

 

                                                 
346 “That the commissioner of the bureau shall, on the first day of January next, cause the said bureau to 

be withdrawn from the several states within which said bureau has acted and its operations shall be dis-

continued”. SANGER, George P. The Statutes at Large, Creaties, and Proclamations of the United States 

of America from December 1867 to March 1869. Vol XV. Reprint. New York: Dennis & CO. INC, 1963, 

p. 193. 
347 “But the educational department of the said bureau and the collection and payment of moneys due the 

soldiers, sailors, and marines, or their heirs, shall be continued as now provided by law”. Ibidem, p. 193-

194. 
348 “The affairs of the Freedmen's Bureau have all been transferred to the War Department”. GRANT, 

Ulysses. Fourth Annual Message (December 2, 1872). Disponível em: 

<http://millercenter.org/president/grant/speeches/speech-3743>. Acesso em 21/02/2016. 

http://millercenter.org/president/grant/speeches/speech-3743
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O rápido crescimento do interesse na educação é uma característica 

muito encorajadora na história atual do país e é, sem dúvida, que isso 

se deve em grande parte aos esforços do Departamento de Educação. 

Este escritório está recebendo continuamente evidências que provam 

abundantemente a sua eficiência, a partir das diversas instituições de 

ensino e educadores de todos os tipos em todo o país.349 

 

 Os esforços e investimentos para a educação dos negros continuaram e tiveram 

sua queda com o início das leis Jim Crow. Segundo Leslie Vincent Tischauser, o termo 

Jim Crow diz respeito a uma série de leis que foram aprovadas em 26 estados, sendo 

que 11 eram ex-confederados. Essas leis estiveram em vigor entre 1877 e 1965 legali-

zando a segregação tendo como base a cor da pele, gênero, religião ou classe social.350 

O objetivo dessas leis era negar a liberdade e direito à igualdade para os negros. Além 

disso, esses decretos separavam dois estilos de vidas completamente distintos: a vida 

dos brancos em contraste com a vida dos negros. Nas palavras de Tischauser, “os bran-

cos tinham todo poder, riqueza e privilégios enquanto que os outros – os negros – en-

frentavam diariamente incidentes aparentemente intermináveis de terror e humilhação, 

com quase nenhuma liberdade, pouquíssima prosperidade e absolutamente nenhuma 

justiça”.351 

                                                 
349 “The rapidly increasing interest in education is a most encouraging feature in the current history of the 

country, and it is no doubt true that this is due in a great measure to the efforts of the Bureau of Educa-

tion. That office is continually receiving evidences, which abundantly prove its efficiency, from the vari-

ous institutions of learning and educators of all kinds throughout the country”. Ibidem. 
350 TISCHAUSER, Leslie V. Jim Crow Laws. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Corporate, 2012. 
351 “One of them – the white – had all the power, wealth, and privileges while the other – the black – 

faced daily, seemingly unending incidents of terror and humiliation, with hardly any freedom, very little 

wealth, and absolutely no justice”. Ibidem, p. 01. 
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Considerações finais 

 

 

 Procuramos defender através dos documentos emitidos por oficiais do Freed-

men’s Bureau e dados estatísticos a importância das atividades desempenhadas por eles 

para a inclusão dos negros no conceito de cidadania norte-americana do século XIX. 

Criamos uma interpretação baseada nas fontes analisadas de que o Bureau obteve êxito 

em assegurar o reconhecimento dos negros diante dos Tribunais de Justiça, em distribuir 

alimentos para refugiados e emancipados ao logo do Sul para evitar a miséria e a fome, 

na instalação de uma rede hospitalar para atendimento aos libertos e refugiados, na me-

diação entre empregador e empregado para a realização de contratos trabalhistas, na 

oficialização de matrimônios entre negros possibilitando a criação de famílias, além de 

ter investido altamente na criação de um sistema educacional para os negros desde a 

escola primária até o ensino superior. 

 A interpretação que buscamos através das análises documentais faz oposição 

àquela defendida por historiadores como William A. Dunning e Cloude G. Bowers, que 

defendem que o período da Reconstrução, bem como as operações do Bureau, foram 

um fracasso por não terem conseguido inserir os negros de forma efetiva na cidadania 

norte-americana. Não estamos a afirmar que as interpretações contrárias a que criamos 

nesta dissertação estão equivocadas. Buscamos, através das análises dos registros do 

Bureau, sustentar que, embora houve fracassos em determinadas operações realizadas 

por este, a iniciativa de criação de uma instituição legalizada pelo governo para amparo 

aos recém emancipados juntamente com suas vertentes operacionais, foi de fundamental 

importância para proporcionar condições de vida melhores e não permitir que os negros 

tivessem nada, além da liberdade. 

   O general Oliver O. Howard, em sua autobiografia, quando perguntado se a 

Agência foi bem-sucedida, ele garante que “o mundo pode apontar para nada igual em 

toda a história da emancipação. Nenhum treze milhões de dólares foram sabiamente tão 

bem gastos; ainda no início este esquema encontrou a oposição mais amarga e o ódio 

mais implacável”.352 Os trabalhos do Bureau na missão de tornar os antigos escravos 

em cidadãos autossuficientes tiveram êxitos e fracassos – acreditamos que mais sucesso 

                                                 
352 “The world can point to nothing like it in all the history of emancipation. No thirteen millions of dol-

lars were ever more wisely spent; yet from the beginning this scheme has encountered the bitterest oppo-

sition and the most unrelenting hate”. HOWARD, Oliver O. Autobiography of Oliver Otis Howard: major 

general United States Army. Vol. 2. New York: The Baker & Taylor Company, 1907, p. 441.  
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do que falhas. Apresentaremos esses pontos em consonância com os pensamentos de W. 

E. B. Du Bois. Começaremos apontando os aspectos nos quais houve fracasso. 

 A começar por um dos principais pontos de crítica ao Bureau, a distribuição de 

terras para os libertos não ocorreu como o planejado. Du Bois sustenta que a instituição 

não conseguiu tornar uma quantidade significativa de negros em proprietários de terras, 

visto que a Proclamação de Anistia aprovada por Andrew Johnson em maio de 1865, 

removeu os recursos imediatos da Agência e devolveu as terras confiscadas aos antigos 

proprietários, tornando difícil a tarefa de fazer com os libertos se tornassem proprietá-

rios. Em nosso ponto de vista, esse fracasso se deve, em parte, a não continuidade dos 

trabalhos de forma mais profunda e, em decorrência disso, o enfraquecimento da inclu-

são. Fato é que o país experimentou muitas dificuldades de convivência entre negros e 

brancos após a emancipação e que o Bureau possui sua parcela de culpa nos fracassos 

das operações.  Contudo, antes da anistia a instituição detinha boa quantidade de terras, 

cerca de um milhão e meio de acres ao longo do Sul – total entre terras cultivadas, in-

dômitas, não confidenciais e agregadas.353  

Em outro aspecto, para Du Bois, a instituição “não foi capaz de implementar o 

começo da boa vontade entre ex-senhores e libertos, de proteger inteiramente o próprio 

trabalho contra métodos paternalistas que desestimulavam a autoestima e a confian-

ça”.354 No que diz respeito à boa relação entre antigos senhores e emancipados, ao nosso 

entendimento, conciliar e resolver problemas que estavam entranhados em duzentos e 

cinquenta anos de escravidão em apenas sete anos de existência do Bureau era uma tare-

fa bastante difícil. Quanto aos métodos paternalistas, o fato de ter distribuído mantimen-

tos e oferecido ajuda hospitalar não deixa, necessariamente, o liberto desestimulado e 

sem confiança. Esses atos foram o reflexo das condições nas quais a população emanci-

pada se encontrava nos primeiros anos após a abolição. Defendemos que essas atitudes 

da Agência não significavam, obrigatoriamente, métodos paternalistas que tornavam os 

libertos dependentes e os deixavam ociosos. Os donativos do Bureau e das sociedades 

benevolentes representavam uma tentativa de deixar a vitalidade dos negros dignas para 

que pudessem buscar melhores condições sociais. 

 Os êxitos do Bureau foram no sistema educacional, na realização de contratos 

trabalhistas, legalização de matrimônios e auxílios na área da saúde. Para Du Bois, o 

                                                 
353 HOWARD, Oliver O. op. cit., p. 231. 
354 DU BOIS, W. E. B. As Almas da Gente Negra. Tradução de Heloisa Toller Gomes. Rio de Janeiro: 

Editora Nova Aguilar, 1999, p. 86. 
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maior sucesso da instituição “consistiu na implantação de escolas gratuitas entre os ne-

gros e na ideia da educação elementar gratuita em todas as classes no Sul”.355 A intensa 

oposição dos sulistas – partidários a inferioridade dos negros perante os brancos – em 

relação à educação dos libertos é compreensível. Acreditava-se que um emancipado 

instruído seria perigoso, pois a educação, de forma geral, poderia elucidar os negros 

sobre as suas condições de vida e havia a possibilidade de estes expressarem seu des-

contentamento e insatisfação com as injustiças.  Entretanto, não se verifica aqui uma 

relação causal entre acesso à educação e a tomada de consciência dos negros para as 

questões sociais que os envolviam. Isso não significa que todos os negros que frequen-

tassem escolas e universidades ficariam insatisfeitos com a desigualdade social e se em-

penhariam para mudar aquela realidade. Esta era uma possibilidade dentre outras conse-

quentes do acesso à educação. 

 O Bureau foi bem-sucedido, também, de acordo com Du Bois, no que diz respei-

to ao investimento de mais de oito milhões de dólares pagos como remunerações aos 

soldados negros que serviram durante a Secessão e no período da Reconstrução. Esse 

dinheiro, segundo o autor, foi bem investido, uma vez que contribuiu para os libertos 

comprarem terras e vários outros empreendimentos.356 

 Quanto ao reconhecimento do negro nos tribunais de justiça, Du Bois afirma que 

foi a parte mais confusa e menos bem-sucedida da instituição. Segundo este autor, os 

tribunais de justiça do Bureau eram compostos de um representante do empregador, um 

do empregado negro e um deles próprios. Du Bois acusa os tribunais da Agência de não 

ter mantido imparcialidade perante os casos e afirma que “a natureza de suas outras ati-

vidades e o caráter de seu corpo de funcionários inclinaram o Bureau a favorecer os 

litigantes negros, o que sem dúvida acarretou muita injustiça e aborrecimento”.357 Acre-

ditamos que isso é devido, em parte, à mudança social ocorrida pós-emancipação, prin-

cipalmente no Sul. Antigos senhores de escravos eram presos e punidos pelos oficiais 

do exército, enquanto que os ex-escravos eram intimidados, espancados e assassinados 

por homens vingativos e furiosos com a mudança social. Assim, os tribunais criados 

pelo Bureau tendiam a punir os brancos pelas violências contra os negros e os tribunais 

civis já existentes faziam vista grossa a esses crimes. Portanto, se a Agência tivesse dei-

                                                 
355 Ibidem, p. 82. 
356 Ibidem, p. 84. 
357 Idem. 
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xado os negros sob a responsabilidade dos tribunais do Sul, eles seriam abusados e in-

justiçados.358 

O questionável nome oficial da instituição, Bureau of Refugees, Freedmen and 

Abandoned Lands, nos sugere quais eram os seus objetivos e questões políticas que es-

tavam de fundo. Havia o interesse em ajudar os brancos destituídos pela guerra e os 

libertados da escravidão. A distinção entre refugiados e libertos indica questões raciais 

da época, considerando que os negros podem, também, serem considerados destituídos 

de terras uma vez que perderam a antiga condição que os permitam habitar em proprie-

dades nas quais trabalhavam. Assim como a abolição os libertou do trabalho coercitivo, 

os livrou, também, da habitação. Intencionalmente ou não, o nome dado à instituição 

reflete as preocupações políticas e raciais daquele momento histórico. A última parte do 

nome, ‘terras abandonadas’ indica o interesse do governo em ocupar as terras que foram 

abandonadas pelos antigos donos. Esta ocupação deveria ser feita por parte dos libertos, 

pois seria mais conveniente ter o controle dessa nova classe social do que sobre os anti-

gos proprietários de escravos. A ocupação do Sul, então, se daria através de duas vias: 

dos militares e dos negros em terras que pertenciam aos seus ex-senhores. 

As fontes analisadas por esta dissertação indicam que os esforços do Bureau nas 

áreas da educação, saúde e trabalho foram importantes, mesmo com o fechamento pre-

coce da instituição em 1869. A realização de contratos trabalhistas que assegurassem os 

salários aos negros e a liberdade dos empregados em escolherem seus empregados fez 

com que houvesse força de trabalho assalariada o suficiente para que a economia agrí-

cola do Sul voltasse a crescer. 

Em 1870, como resultado dos investimentos no setor educacional, os estados do 

Sul contavam com 4027 escolas de educação básica, 38 high schools,359 além das 4 ins-

tituições de ensino superior dedicadas à educação dos negros: Fisk University no Ten-

nessee, Atlanta University na Geórgia, Howard University – nomeada em homenagem 

ao major general responsável pelo Bureau – em Washington D.C e Hampton University 

na Virgínia.360 

Após o fechamento do Bureau, os registros, documentos e cartas foram transfe-

ridos da Howard University para o Departamento de Guerra. Temos a consciência de 

que em sete anos de existência e, aproximadamente, cinco anos de operações, os docu-

                                                 
358 Ibidem. P. 85. 
359 HOWARD, O. O; ALVORD, J. W. op. cit., p. 42. 
360 DU BOIS, W. E. B. op. cit., p. 84. 
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mentos produzidos pelos funcionários da instituição somam uma grande quantia. Tive-

mos acesso a parte dessa quantia, pois a outra parcela não foi digitalizada. Um estudo 

mais aprofundado sobre o restante das fontes revelará outros dados estatísticos que não 

foram apresentados nesta dissertação por motivos já mencionados. Além disso, um es-

tudo que focasse as filiais do Bureau em cada estado poderia elucidar questões e dados 

importantes sobre os impactos das operações nas relações políticas e sociais dos esta-

dos. 

Retornando ao fechamento da Agência, Du Bois acreditava que a instituição 

passou a se tornar impensável após a ratificação da Décima Quinta Emenda constitucio-

nal em 1870. Para o autor, o sufrágio negro serviu “como uma resposta final para todas 

as perplexidades presentes”.361 Ademais, o grande resultado do Bureau foi a promulga-

ção da Décima Quinta Emenda. Entretanto, acreditamos que o fato do direito ao voto ser 

garantido por lei não significa, necessariamente, que será cumprido. Ainda mais por se 

tratar de um período extremamente racista, segregacionista e violento. Como prova dis-

so, as leis Jim Crow – estiveram em vigor por quase noventa anos – foram publicadas 

apenas quatro anos após o fechamento da Agência. 

Desta forma, concordamos com a afirmação de Du Bois de que “a extinção de 

uma grande instituição humana antes que seu trabalho seja concluído […] deixa inevita-

velmente para os outros homens um legado de luta”.362 É evidente que os problemas 

envolvendo preconceitos raciais não foram resolvidos no período de vigência do Bure-

au. Mas os anos de sua existência e suas operações marcaram o início da luta por condi-

ções dignas e justas para os antigos escravos e pela igualdade política e social entre ne-

gros e brancos nos Estados Unidos. A situação social dos estados Sul era caótica após a 

guerra de Secessão. Naturalmente, a instituição encontraria resistência e dificuldades 

nas suas atividades e, principalmente, para inserir os antigos cativos na sociedade norte-

americana. Apesar das circunstâncias não favoráveis, as operações do Bureau foram 

essenciais para a vitalidade dos libertos. 

                                                 
361 Ibidem, p. 89. 
362 Idem. 
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