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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da rebeldia negra nos anos antecedentes a 
escravidão e suas conseqüências, tanto social como educacional.  
O fato da Província de São Paulo ter se tornado uma grande exportadora de café fez dela um 

forte centro escravocrata. Não se pode negar a influência de quatro séculos de escravidão, 

nem tão pouco seus efeitos sobre a nação. Em 13 de maio de 1888 fora decretada a abolição, 

e esta medida lançou nas ruas uma multidão de negros livres sem qualquer perspectiva de 

futuro. Não foram preparados para viver em liberdade, a sociedade não estava organizada para 
recebê-los como trabalhadores livres e pagar por seu trabalho. Ao olhar de muitos eram tidos 
como preguiçosos, vadios e desordeiros. Nunca foram tratados como iguais, mas sim como 

uma raça medíocre e inferior, onde a imoralidade e os excessos chegam a um ponto 
irreversível, caso não sejam controlados. 
Diante dessa situação, fazia-se necessário traçar planos para conter os excessos e o furor da 

grande massa de libertos soltos pelas ruas, torna-se de extrema urgência a utilização de meios 

diversos a fim de manter o controle social, inculcando na mente da população negra os 

malefícios causados pelas revoltas, o dever de trabalhar, o abandono dos vícios. 
 Para tanto, os intelectuais, políticos e os grandes exportadores (que representavam o poder 

econômico da época), passam a utilizar-se de diversos meios para propagação dos valores 

republicanos, jornais, conferências políticas, boletins e também o sistema educacional. Por 

meios de livros de leitura, artigos em revistas educacionais, adição de novas disciplinas no 
currículo escolar e até mesmo a ação do professor em sala de aula visavam a docilização dos 

costumes do povo. Os republicanos que assumiram o poder político do país não estavam 

apenas preocupados em educar os poucos que tinham acesso à escolarização, mas também, 

através do exemplo, educar e acalmar os ânimos dos negros vadios e preguiçosos que não 

podiam freqüentar a escola. Daí resulta tamanha preocupação com o estabelecimento de 

regras, organização, respeito e punições no ambiente escolar recém reestruturado. 
 
Palavras � chave: republicanos paulistas, negros; ideologia, educação pelo exemplo, primeira 
república 
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ABSTRACT 

The present work aims to study the black rebellion in the years before slavery and its 
consequences, both social and educational.  
The fact of the Province of Sao Paulo has become a major coffee exporter made of it a strong 
enslaver center. No one can deny the influence of four centuries of slavery, nor its effects on the 
nation. Slavery was abolished on May 13, 1888, and this measure has launched in the streets a 
crowd of free blacks without any future prospects. They were not prepared to live in freedom, 
the society was not organized to receive them as free workers and pay for their work. Many 
people thought of them as lazy, loafer and riotous. They were never treated as equals, but as a 
mediocre and inferior race, whose immorality and excesses reach an irreversible point, if not 
controlled. 
Given this situation, it was necessary to draw up plans to curb excesses and the fury of the 
great mass of freedmen loose in the streets, it became an extreme urgency to use several 
means in order to maintain the social control, inculcating in the black people minds the harm 
caused by the riots, the duty of work, the abandonment of the vices. 
 Therefore, intellectuals, politicians and major exporters (who represented the economic power 
of the time) started to use the various media for propagation of republican values, newspapers, 
political conferences, newsletters and, also, the educational system. Through reading books, 
educational magazine articles, addition of new disciplines to the school curriculum and even the 
action of the teacher in the classroom aimed at the docility of the people habits. The 
Republicans who took political power in the country were not only concerned in educating the 
few, who had access to schooling, but also, though example, educate and calm down the lazy 
and loafer blacks who could not attend school. Thence resulting in a great concern about the 
establishment of rules, organization, respect and punishments in the newly restructured school 
environment. 
 
Keywords: Paulista Republicans, black, ideology, education through example, the first republic 
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INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa aborda os meios utilizados pelos primeiros republicanos 

paulistas a fim de instituir, educar e controlar uma sociedade nova e repleta de 

negros. 

O período de transição do Império para República foi marcado por 

grandes transformações físicas, econômicas e sociais no Estado de São Paulo.  

Dada a ampla e intensa exportação do café, a Província de São Paulo havia se 

tornado, em meados do século XIX, um forte centro escravocrata. Durante 

quatro séculos, a escravidão fez parte da realidade brasileira; os homens que 

comandavam a política, os intelectuais, e os republicanos, todos temiam que, 

uma vez libertos, os escravos organizariam uma vingança contra os grandes 

coronéis e barões do café. 

Não somente eventuais futuras revoltas preocupavam estes homens, 

mas também o fato de que a abolição lançaria nas ruas uma multidão de 

negros indisciplinados, imorais, cheios de vícios, vadios, despreparados para o 

trabalho livre e sem controle algum. 

Diante dessa situação, fazia-se necessário traçar planos a fim de manter 

o controle social, inculcando na mente da população negra os malefícios 

causados pelas revoltas, o dever de trabalhar, o abandono dos vícios. 

O presente trabalho tem como principal objetivo compreender quais as 

medidas de controle social usadas pelo poder recém instituído, bem como 

identificar os procedimentos educacionais utilizados pelo Estado para 

caracterizar e formar a nova sociedade republicana brasileira. 

Como objetivos secundários, esta dissertação apresenta dois 

importantes aspectos relacionados ao tema principal. O primeiro se refere ao 

levantamento histórico do meio de vida dos escravos e o processo de 

libertação; entender o que causou o pânico na elite branca, bem como 

compreender como foi à passagem do trabalho escravo para o livre. O segundo 

corresponde ao esclarecimento detalhado quanto às funções que deveriam ser 

desempenhadas pelo imigrante europeu, que neste momento histórico se 

converteu em símbolo de educação, progresso e exemplo. 
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A inevitável decadência do sistema escravista tornava-o cada vez mais 

conflituoso e instável. Os barões do café desejavam a todo custo manter a mão 

de obra escrava que tanto lucro lhe trouxera; os escravos por sua vez, 

insatisfeitos com as condições de sobrevivência almejavam a liberdade e os 

�benefícios� que esta lhe traria. O sistema miserável da vida nas lavouras não 

agradava em nada os negros, seguramente pode-se afirmar que idealizavam a 

liberdade, o trabalho remunerado e melhores condições de moradia. 

Entretanto, parece que assim que a tão sonhada liberdade fora decretada, 

tiveram início também as desilusões e alguns motivos para revoltarem-se 

contra esse sistema, que os escravizaram, e agora os abandonavam nas ruas 

sem ao menos um pedaço de terra para habitação. 

A desconfiança e o medo se apoderavam dos proprietários, que antes 

temiam ser assassinados por manter os negros escravizados; agora sentiam-

se ameaçados por uma imensa aglomeração de negros jogados pelas ruas e 

becos das cidades. Muito embora a alegria da liberdade fosse duradoura, ainda 

assim restavam as mágoas dos anos sofridos em cativeiros, e eram 

exatamente estas terríveis lembranças que amedrontavam os brancos, pois  

neste momento temiam até mesmo sair pelas ruas e ser atacado por um negro.   

Com vistas a sanar estes e outros problemas decorrentes da abolição, 

intensifica-se a importação de imigrantes europeus, que além de substituir o 

trabalho escravo nas fazendas, possivelmente poderiam, pela sua boa 

educação e seus elevados costumes, fornecer doses diárias de exemplo 

moralizador para os negros libertos. Neste sentido, a elite branca acreditava 

que a massiva vinda de imigrantes solucionaria diversos problemas, bem como 

auxiliaria na boa formação da nação. 

Além de projetos imigrantistas, o Estado republicano decide por investir 

na reformulação da escola e eleger a educação como a redentora do país; �a 

preocupação com a educação estava de fato muito relacionada com esta 

questão de formação de uma população trabalhadeira ou de bons cidadãos, 

cônscios de seus deveres para com a sociedade� (Azevedo, 1987, p.132). 

Conforme os ideais estabelecidos pelo novo governo, esta nova escola 

deveria ser leiga, longe das intromissões da religião; em substituição à 

educação religiosa passaram a vigorar no currículo escolar as matérias de 
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cunho moral e cívico, que nada mais eram do que a educação do corpo e da 

mente para a sua inserção harmoniosa na ordem social republicana burguesa. 

Segundo estudos desenvolvidos por Penteado (2001) �a educação 

recebeu atenção especial dos primeiros republicanos, que deram a ela um 

lugar de destaque em seu programa de governo� (p.159). Tais homens tinham 

o plano de fazer da educação nacional o pólo regenerador da nação, visando o 

desenvolvimento físico, intelectual e moral da população. Neste sentido, a 

educação moral e instrutiva passa a ser vista como carro-chefe, portadora dos 

elevados ideais que a república deseja imprimir em seus filhos. Parece que o 

imaginário republicano era de que estes ideais, uma vez inculcados na mente 

dos pequeninos brancos, seriam por eles absorvidos; e esta boa educação 

influenciaria as crianças negras com que entrassem em contato. Assim, 

entende-se que neste momento, uma das funções da escola é a educação 

pelo exemplo. 

Nesta época, os livros escolares de leitura moral e instrutiva, escritos em 

grande parte pelos educadores republicanos, são produzidos em grande 

quantidade com a finalidade de con(formar) a nação. 

É importante esclarecer que a obra escrita dos educadores republicanos 

se dirigia aos segmentos sociais ilustrados da sociedade brasileira pós 1889: 

classe média, classe dominante urbana. Mas a sua reflexão sobre a moral 

social visa indiretamente o conjunto da sociedade brasileira, inclusive os 

libertos, já que se espera que a adoção de padrões morais elevados pelos 

segmentos sociais ilustrados produzirá efeitos exemplares entre os ex-

escravos. O discurso moral dos republicanos, mesmo se é destinado a aplacar 

e pacificar as massas, tem portanto de assumir uma dimensão universalista e 

eleger taticamente como os seus receptores privilegiados os segmentos 

urbanos que lograrão se inserir no aparelho escolar público ou privado nessa 

fase de construção de uma sociedade burguesa no Brasil
1. 

Assim, parece que a solução para manter a ordem e coesão social 

estava pautada, dentre outras, na educação pelo imigrante, educação pela 

escola e educação pelo exemplo. A fim de confirmar esta hipótese de 

                                                             
1 Para maior aprofundamento sobre a formação da classe burguesa brasileira  consultar �A formação do 
estado burguês no Brasil (1888-1891)� do autor Décio Azevedo Marques de Saes. Ed Paz e Terra, 1985. 
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pesquisa, buscamos nas obras de importantes autores da História da 

Educação Brasileira e História das Rebeliões Negras, argumentos que atestem 

a relação hipoteticamente existente entre o imigrante, a escola e a educação 

pelo exemplo. Essa hipótese merece ser explorada numa pesquisa de 

mestrado, pois ainda não se encontram estudos específicos sobre esse tema. 

Em A Escola e a República, de Marta Maria Chagas de Carvalho, 

encontram-se importantes informações com respeito à dívida da República com 

a educação dos negros para o trabalho livre, bem como a defasagem no 

acesso à educação para os pobres. Também nos chama a atenção para as 

propostas de modernização da instituição escolar como �signo da instauração 

da nova ordem, arma para efetuar o Progresso� (p.7). Seu relato sobre a 

reforma da educação Moral é especialmente relevante, pois assinala a 

importante missão do discurso cívico da Associação Brasileira de Educação 

agindo como uma �máquina persuasiva� a fim de convencer a elite do país da 

necessidade de �regenerar pela educação as populações brasileiras, 

moldando-as como povo saudável e produtivo...� (p.55). 

No trabalho de Rosa Fátima de Souza, Templos de Civilização: a 

implantação da escola primária graduada no Estado de São Paulo (1890 � 

1910), que trata com grande riqueza de detalhes, como ocorreram as reformas 

da escola primária paulista, quais foram às iniciativas tomadas com respeito à 

reformulação do currículo escolar, material didático, construção de novos 

edifícios, papel do professor, inspetor, diretor. O estudo sobre a reformulação 

das matérias que visam à educação moral e instrutiva foi igualmente valioso 

para elaboração da nossa pesquisa. 

Através da dissertação de mestrado de Maria Cristina Perez Vilas, 

Pensar e escrever a leitura na escola, foi possível aprimorar o conceito do 

exemplo na infância. Segundo a autora �a criança é um imitador acima de tudo� 

(p.142), ela pode não ser uma �tabula rasa�, contudo, sua consciência ainda é 

frágil de representações. Sendo assim, um exemplo qualquer pode facilmente 

ser introduzido em sua mente sem muita resistência, e passar de uma simples 

idéia para a ação. 

Em Onda negra medo branco, de Célia Maria Marinho de Azevedo, além 

do diligente estudo com respeito ao medo que a elite branca sentia da massa 
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de negros, também nos aponta os grandes conflitos, crimes e fugas dos 

escravos nos anos antecedentes à abolição. Sua exposição com respeito à 

vinda do imigrante para o Brasil, bem como as funções que deveriam 

desempenhar, serviu-nos de ponto inicial para as pesquisas com respeito às 

expectativas depositadas na vinda do imigrante europeu para o Brasil. 

Em cada uma das obras citadas acima, bem como em toda a 

dissertação, localizei preciosas informações para a construção da pesquisa, 

mas, em nenhuma delas encontrei o estudo detalhado da educação como 

exemplo, foram encontrados apenas breves relatos com respeito ao assunto. 

Três pontos também justificam a relevância do presente trabalho. O 

primeiro se refere ao fato de que foi oferecido um enfoque diferenciado à vinda 

massiva do imigrante europeu para o Brasil, pois a abordagem das funções 

que deveriam desempenhar foi realizada por um viés ainda pouco explorado: 

sua educação, princípios e costumes, tomados como exemplo a fim de moldar 

os bárbaros costumes dos negros libertos. 

O segundo diz respeito à abertura de novas perspectivas na 

compreensão das funções da educação moral e instrutiva, sendo abordada, na 

maioria dos autores, como uma educação a fim de reeducar a criança branca 

para o engrandecimento da nação republicana. Este trabalho opera um 

redimensionamento na compreensão histórica da educação brasileira na 

primeira década republicana, pois aponta que provavelmente uma das funções 

da reformulação da educação moralizante visava a reeducação, também, da 

massa de negros. 

Por fim, o terceiro refere-se à importância atribuída às funções a serem 

desempenhadas pela criança branca que tinha acesso à educação 

escolarizada: educar, por meio de seu exemplo, as crianças negras com que 

entrasse em contato. Ao abordar esses três pontos, espero contribuir para o 

melhor conhecimento da História da educação brasileira. 

Por se tratar de um estudo histórico, além de extensa pesquisa 

bibliográfica, analisamos algumas edições da Revista de Ensino, onde 

buscamos informações sobre a reformulação do currículo escolar, bem como a 

visão dos intelectuais republicamos com respeito à educação moral. Também 

pesquisamos alguns documentos históricos que circularam no século XIX, tais 
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como os jornais �A Província de São Paulo�, �O Correio Paulistano� e �A 

Redempção�. Dentre os livros de leitura circulantes nas escolas paulistas, 

estudamos o 1° e o 4° livro de leituras morais e instrutivas, do autor João 

Köpke. 

Dentre os arquivos e bibliotecas selecionados para a pesquisa de 

campo, estão o Arquivo do Estado de São Paulo, a Biblioteca do Centro do 

Professorado Paulista � Arquivo Histórico �Sud Mennucci�, a Biblioteca da 

Faculdade de Direito e Filosofia da USP (seções de obras raras) e o Centro de 

Referências em Educação Mário Covas. 

No primeiro capítulo fez-se um breve histórico da Revolução de São 

Domingos (Haiti) e suas consequências no Brasil. Analisamos as semelhanças 

entre o regime escravo brasileiro e o haitiano: moradia, alimentação, maus 

tratos, castigos violentos, separação de pais e filhos, abuso das negras; Estas 

similaridades indicam os motivos que levaram a elite branca ao pânico, pois 

acreditavam que o Brasil pudesse se tornar um novo Haiti. Ainda nesta primeira 

parte, apresentam-se as grandes batalhas travadas entre escravos e patrões, a 

abolição tardia e suas consequências.  

O segundo capítulo busca apresentar as iniciativas com vistas ao 

patrocínio à vinda dos imigrantes para São Paulo. Através da análise e 

pesquisa dos Anais Legislativos da Província de São Paulo objetiva-se 

confirmar a hipótese de pesquisa de que uma das funções do imigrante era 

educar a massa de libertos por meio de seu exemplo.  

Para tanto, almeja-se apresentar o imigrante, raça superior, sinônimo de 

avanço e civilização como a solução para o problema da mão de obra, 

embranquecimento da nação e educar o liberto por meio de seus 

comportamentos, costumes e princípios:  

 
O Máximo que se concedia em termos de destino dos 
homens nacionais livres e pobres era esperar que no futuro 
eles se regenerassem de seus defeitos por meio de sua 
absorção pela população de imigrantes, via miscigenação 

ou simplesmente exemplo moralizador (Azevedo, 1987, 
169). 
 
 

O terceiro capítulo foi destinado ao estudo e análise da educação moral 

e instrutiva instituída na primeira década republicana. Tal proposta se 
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concentra em investigar procedimentos pedagógicos adotados pelos 

republicanos a fim de padronizar a educação primária de São Paulo e 

estabelecer o controle social em uma nação repleta de negros recém libertos. 

Para ilustrar a variedade de estratégias utilizadas pelo poder 

político/econômico da época, a fim de construir uma nação disciplinada, 

trabalhadora, inimiga dos vícios e amante da pátria, foram selecionados para 

análise e pesquisa artigos de revistas educacionais, colunas escritas nos 

principais jornais da época, conferências, e manuais de leituras morais e 

instrutivas que circulavam nas escolas. 

O objetivo da análise se concentra nas propostas educacionais para 

inculcar valores sociais e evitar quaisquer tipos de revolta da população negra 

contra os brancos. Juntamente com a análise das estratégias educacionais 

aplicadas na sociedade, elaboramos uma reflexão teórica sobre os motivos 

ideológicos que fundamentaram sua criação. 

De acordo com Durkheim (2008) a disciplina moral e a capacidade de 

controlar os próprios desejos são disposições necessárias para qualquer 

indivíduo: 

A disciplina moral não serve apenas para a vida moral 

propriamente dita, sua ação tem um alcance mais amplo. 

Ela desempenha um papel considerável na formação do 

caráter e da personalidade em geral. E, com efeito, aquilo 

que há de mais essencial no caráter é a capacidade de 

autocontrole, é essa faculdade de se conter, de inibir 

impulsos que permite conter nossas paixões, nossos 

desejos, nossos hábitos, de legislar sobre eles (p.59), 

 
Justamente por conhecerem o importante papel desempenhado pelo estudo da 

boa moral é que os republicanos a utilizaram como agente reformador da 

conduta do negro recém liberto. 

Certamente um dos meios mais eficazes para propagar esses valores 

básicos para reconstrução da convivência social seria a palavra escrita, 

divulgada por meio de artigos educacionais, manuais de leituras, conferências 

impressas, pois este momento histórico é marcado não pela leitura como 

prazer, mas antes pela leitura como dever e como instrução, pois �... de um 

lado, contribui na implementação de programas e conteúdos, marca ritmos, 

institui rotinas, organiza e viabiliza práticas e, de outro lado, forma, informa, 

inculca, uniformiza e controla comportamentos� (Oliveira, 2004, p.25). 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A REVOLUÇÃO EM SÃO DOMINGOS E O BRASIL: 

SEMELHANÇAS E MEDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�Ser escravo é ser coisa e propriedade, mas é também ser 

bruxeiro ou bárbaro, violento ou educável, dependente ou 

insubmisso, espécie bela ou plena de vícios� (SCHWARCZ, 

2008, p.162). 

 

�O escravismo, qualquer que tenha sido sua forma, figurou 

como a antítese daquilo que a autonomia individual 

considerava a essência da liberdade nas sociedades 

modernas. A revolta contra a escravidão emergiu assim como a 

afirmação básica da dignidade humana� (GENOVESE, 1983, 

p.13). 
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São Domingos: �A melhor colônia do mundo� 

 

No ano de 1695, São Domingos, que ainda era de propriedade 

Espanhola, passa aos domínios da França por meio do tratado de Ryswick, 

que concedeu �... aos franceses direito legal sobre a parte ocidental da ilha� 

(James, 2000, p.20). Desde então São Domingos ficou conhecida como �a 

melhor colônia do mundo�, a fertilidade de suas terras era admirável. Nos anos 

correspondentes a década de 1750, a ilha de São Domingos contava com 3379 

fazendas de anil e 599 de açúcar
2. Esta colônia representava, em termos 

econômicos, imensa fonte de renda para a França, pois chegou a ser 

responsável por dois terços de seu comércio exterior (cf.James, 2000). �Em 

1767 exportou 35 mil toneladas de açúcar bruto e 25 mil toneladas de açúcar 

branco, quinhentas toneladas de anil e mil toneladas de algodão, uma certa 

quantidade de couro, de melado, de cacau e de rum� (idem, p.56). 

O destaque de São Domingos estava pautado também na qualidade de 

seus produtos: 

  
Cada pé de café produzia uma média de meio quilo, igualando 

algumas vezes o de Mocha. O algodão crescia naturalmente, 

mesmo sem cuidados, em terreno pedregoso e até nas fendas 

das rochas. O anil também crescia espontaneamente. O tabaco 
tinha uma folha maior do que qualquer outra parte das 
Américas e algumas vezes era comparável em quantidade ao  

produzido em Havana. A polpa do cacau de São Domingos era 

mais ácida do que a da Venezuela e não lhe era inferior em 

outros aspectos; a experiência comprova que o chocolate feito 

de uma combinação dos dois cacaus tem um sabor mais 

delicioso do que aquele feito apenas de cacau da Venezuela. 
... Nenhuma parte da superfície do globo produziu, em 

proporção com as suas dimensões, tanta riqueza quanto a 
colônia de São Domingos (James, 2000, p.56). 
 

 

Esta colônia francesa também era responsável pela maior importação de 

escravos da Europa. Segundo James (2000) os primeiros escravos negros 

aportaram em São Domingos no ano de 1517 (aproximadamente quinze mil 

negros), desde então o número de escravos importados só aumentou. Devido à 

                                                             
2 Segundo CLR James o desenvolvimento de São Domingo foi tamanho que �o mundo ocidental, durante 
séculos, nunca conheceu tal progresso econômico�. (Os jacobinos negros. São Paulo, Ed.Boitempo, 
2000, p.56) 
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grande produção e exportação, São Domingos necessitava de um grande 

contingente de mão de obra. �Em 1764 e 1771, a média de importação de 

escravos variava entre dez a quinze a mil. Em 1786, era de 27 mil e, de 1787 

em diante, a colônia passaria a adquirir mais de quarenta mil escravos por ano� 

(idem, p.65). 

Enquanto a metrópole francesa enriquecia, São Domingos reunia cerca 

de 536 mil habitantes3, dos quais 480 mil eram  escravos, �...o que 

representava 90% de toda a população local, ou seja, um enorme contingente 

de mão-de-obra trabalhando ininterruptamente para produzir riqueza para a 

sua metrópole� (Soares e Silva, 2006, p.62). 

Dia a dia as péssimas condições do regime de trabalho nesta colônia, 

faziam dos escravos seres repletos de ódio e obstinados pela vingança. O 

escravo recém chegado nas fazendas tinha os dois lados do peito assinalados 

com ferro em brasa.  Os afazeres a serem desempenhados eram-lhes 

explicados por um padre, que também lhes ensinava a base do cristianismo. 

�Esse era o começo e o fim da sua educação� (James, 2000, p.24). 

O regime de trabalho era sobremodo desgastante, ao despontar o dia os 

escravos eram despertados com o �estalo do chicote�, algumas vezes eram 

obrigados a trabalhar �até dez ou onze horas da noite� (idem, p.24), tinham 

direito a duas pausas: desjejum às oito da manhã, e almoço que começava ao 

meio dia e se arrastava até as duas da tarde quando retornavam ao trabalho.  

Em São Domingos, o branco se recusava a trabalhar, nem mesmo o 

branco pobre queria trabalhar como criado, pois trabalho era coisa de negros e 

animais. O branco jamais desempenhava uma função que um negro poderia 

fazer em seu lugar. 

As condições de moradia também não eram as melhores, os escravos 

tinham como casas pequenas cabanas4 onde a única fonte de luz provinha da 

porta, pois não havia janelas. Dormiam em camas feitas de palha, amontoados 

                                                             
3  Para maiores informações consultar Ana Loryn Soares e Elton Batista da Silva. �A revolução do Haiti: 
um estudo de caso (1791-1804). Ameríndia, ano  1, vol.1/2006. 
4 �O tamanho dessas cabanas variava de sete a oito metros, com aproximadamente quatro metros de 
largura por cinco de comprimento, divididas em dois ou três cômodos, separados por precárias 
divisórias� (CLRJames, 2000, p.25). 
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pai, mãe e filhos. Segundo nos esclarece James (2000) a alimentação era 

irregular e escassa:  

 
O Código Negro, uma tentativa de Luis XIV para assegurar aos 

escravos um tratamento humano, estabelecia que deveriam 
ser-lhes dados, todas as semanas, dois potes e meio de 
mandioca, três de farinha, um quilo de carne salgada ou um 

quilo e meio de peixe conservado em sal, que era 
aproximadamente o que um homem saudável precisava para 

três dias. Em vez disso, os seus senhores lhes davam três 

litros de uma farinha grossa, arroz, ou ervilhas e meia dúzia de 

arenques. Esgotados pelas suas tarefas que duravam o dia 
todo e iam até as altas horas da noite, muitos não se 

animavam a cozinhar e acabavam por comer a comida crua. A 
ração era tão pequena e dada tão irregularmente que, com 

freqüência, na última metade da semana não comiam nada 

(p.25). 
 

Os negros escravizados não tinham descanso nem mesmo em seus dias 

de folga, pois a fim de complementar sua alimentação, cultivavam em um 

pequeno solo alguns tipos de vegetais e também criavam galinhas. 

Devido ao mau tratamento, o suicídio tornou-se um meio de libertação 

no seio da comunidade negra, muitos deles davam cabo a própria existência 

por não suportarem a vida que levavam. Outros que se recusavam a conquistar 

a liberdade por meio do suicídio fugiam para os quilombos mais próximos. 

 

1.2. A Revolução Haitiana 

Insatisfeitos com o regime no qual estavam inseridos, entregue a uma 

vida de miséria, privações e descaso, �... para o negro só restava a insurreição� 

(Nascimento, 2008,p.134). E foi por meio desta que os escravos da ilha de São 

Domingos lutaram por condições dignas de sobrevivência. 

No decorrer dos últimos anos do século XVIII, os ideais da Revolução 

Francesa repercutiram pelo mundo através do lema: liberdade e igualdade. As 

notícias do que acontecia na metrópole francesa aportaram na colônia de São 

Domingos; e, assim as idéias da Revolução foram rapidamente absorvidos pela  

classe desfavorecida: os escravos. 

�Em agosto de 1791, passados dois anos da Revolução Francesa e dos 

seus reflexos em São Domingos, os escravos se revoltaram �(James, 2000, 

p.15). A noite escolhida foi a de 22/08, a cidade: Le Cap. Os escravos 

idealizavam o �extermínio dos brancos e á tomada da colônia para si�. O plano 
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consistia em lançar fogo às plantações das fazendas, e assim que os demais 

escravos de Le Cap vissem as chamas deveriam matar os brancos residentes 

nesta cidade. 

Apenas alguns poucos dias e a cidade havia se transformado em um 

monturo de cinzas: 

Os escravos destruíram sem cansar... buscavam a salvação da 

maneira mais óbvia: pela destruição daquilo que causara o seu 

sofrimento; e se destruíram muito era porque muito haviam 

sofrido. Eles sabiam que enquanto essas fazendas 
permanecessem de pé o seu destino seria trabalhar nelas até o 

esgotamento. A violação, a tortura e, à menor provocação, a 

morte. Pagaram na mesma moeda. Por dois séculos, a 

civilização mais evoluída mostrou-lhes que o poder era usado 
para descarregar a sua vontade sobre aqueles que controlava. 
Agora que detinham o poder, fizeram como haviam sido 
ensinados. No frenesi do primeiro encontro, mataram todos, 
não obstante poupassem os padres a quem temiam e os 
médicos que tinham sido bondosos com eles. Eles cujas 

mulheres foram submetidas a incontáveis violações, violaram 

todas as mulheres que lhes caíram nas mãos, frequentemente 
sobre os corpos ensanguentados dos seus maridos, pais e 
irmãos. Vingança! Vingança! era o grito de guerra, e um deles 

carregava uma criança branca espetada em uma lança como 

estandarte. (James, 2000, p.93-4) 
 

O que teve início como uma rebelião acabou por se transformar em uma 

revolução com adesão massiva dos escravos da ilha. �Em poucas semanas, os 

insurgentes chegaram a aproximadamente cem mil� (idem, 100). Após um mês 

de início da revolta Toussaint L�Ouverture junta-se aos rebeldes e acaba por 

liderá-los rumo a liberdade. 

Toussaint adentrou a Revolução com 45 anos
5, não era um escravo 

qualquer, diferenciava-se dos demais. Toussaint havia sido ensinado por seu 

padrinho Pierre Baptiste, um homem negro e notório, enquanto os demais só 

sabiam falar o créole (noções do francês), ele conhecia o francês e alguma 

coisa do latim.  Com seu pai Toussaint aprendeu a lidar com plantas 

medicinais. Associando os conhecimentos adquiridos e �sua inteligência fora do 

comum�, o dono da fazenda onde morava lhe deu um cargo costumeiramente 

concedido aos brancos: �administrador de todos os bens vivos da fazenda� 

(James, 2000, p.34). 

                                                             
5 �O homem que tão deliberadamente decidira se juntar à revolução tinha 45 anos, uma idade avançada 
para aquela época, já grisalho, e conhecido de todos como o velho Toussaint�. (James, 2000, p.96). 
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Contudo, muito embora a revolução tenha sido liderada por alguém 

letrado, eles só obtiveram o sucesso porque uma massa de analfabetos aderiu 

à luta em prol de sua liberdade. 

De um lado havia os negros; e, de outro havia o exército francês em 

busca da restituição da ordem social na ilha. Liderados primeiramente por 

Leclerc, que após sua morte foi substituído por Rochambeau, estes soldados 

acreditavam que a única saída seria matar todos os negros e trazer novos (que 

não conhecessem os ideais franceses de liberdade e igualdade). 

Rochambeau teve sua atuação marcada pela violência contra os 

escravos, de acordo com C.L.R.James, este líder francês afogou nas margens 

de Le Cap tantos negros que por um longo período de tempo seus moradores 

se recusaram a se alimentar dos peixes e demais frutos do mar. Não  somente 

este fato marcou a atuação de Rochambeau, mas também: 

 

Seguindo o exemplo dos espanhóis em Cuba e dos ingleses na 

Jamaica, ele trouxe 1 500 cães para caçar os negros. O dia em 

que os animais chegaram foi uma festa. Foi construído um 

anfiteatro no terraço de um antigo convento jesuíta e, certo dia, 

um jovem negro foi amarrado num poste no centro, enquanto 
os brancos de La Cap, com as mulheres vestidas com roupas 
coloridas, esperavam... Boyer, chefe do Estado maior... que 
pulou na arena e, com um golpe de sua espada, abriu a barriga 
do negro. Com a visão e o cheiro do sangue, os cães se 

atiraram a vítima e a devoraram num piscar de olhos, enquanto 
os presentes aplaudiam e a banda tocava. Para incentivar o 
gosto pelo sangue nos cachorros, todos os dias eram atirados 
negros para eles, até que cães, embora inúteis nas batalhas, 

passaram a se jogar sobre qualquer negro que viam. Os 
franceses queimavam vivos, enforcavam, afogavam e 
torturavam os negros. Retomaram o antigo hábito de enterrar 

os negros no chão até o pescoço perto dos formigueiros. 

(p.326) 
 

Contudo, nem os soldados treinados, nem a forte liderança de Leclerc e 

Rochambeau foram capazes de impedir um povo em busca de sua liberdade. 

Até meados de 1803, liderada por Toussaint L�Ouverture, a população negra de 

São Domingos alcança o poder; contudo, ainda sob o domínio francês. Mas é 

em 1804, liderados por Jean Jaques Dessalines (negro e analfabeto)6 

substituto de Toussaint após sua morte em 1803, que o Haiti conquista sua 

independência. 
                                                             
6  Sobre este assunto pesquisar Ana Loryn Soares e Elton Batista da Silva. �A revolução do Haiti: um 
estudo de caso (1791-1804). Ameríndia, ano 1, vol.1/2006. 
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Esta revolução, considerada como a única revolta escrava �bem 

sucedida da História�, obteve o sucesso, pois além de uma liderança forte, 

houve também a adesão em massa do povo, e foi esta massa de pessoas 

quem lutou e conquistou a vitória: 

Em uma luta que se estendeu por doze anos, eles derrotaram, 
por sua vez, os brancos locais e os soldados da monarquia 
francesa. Debelaram também uma invasão espanhola, uma 

expedição britânica com algo em torno de sessenta mil homens 

e uma expedição francesa de semelhantes dimensões 

comandada pelo cunhado de Bonaparte. A derrota da 
expedição de Bonaparte, em 1803, resultou no  

estabelecimento do Estado Negro do Haiti, que permanece até 

os dias de hoje. (James, 2000, p.15) 
                                        

           

1.3. Brasil e Haiti: semelhanças entre o regime escravo 

Um dos primeiros aspectos a ser analisado na comparação entre o 

Brasil e o Haiti é o elevado número de negros em relação à população branca. 

Conforme assinalado no texto acima, a população da ilha de São Domingos 

encontrava-se dividida em cerca de �meio milhão de escravos negros� e 

�milhares de mulatos� enquanto a população branca contava com trinta mil 

pessoas (Gorender, 2004, p.296). 

 No Brasil, a importação de escravos passou a ganhar força nas regiões 

do nordeste, em especial Bahia e Pernambuco, locais onde desembarcaram os 

primeiros escravos. O que motivou o tráfico de escravos para essas regiões foi 

o engenho da cana de açúcar. De acordo com Marquese (2006) devido ao 

sucesso da produção de açúcar e a necessidade do aumento de mão da obra 

nas lavouras, o tráfico de escravos para o Brasil intensificou-se, �... entre 1576 

e 1600, desembarcaram em portos brasileiros cerca de 40 mil africanos 

escravizados; no quarto de século seguinte (1601 � 1625), esse volume mais 

que triplicou, passando para cerca de 150 mil os africanos aportados como 

escravos...� (p.111). 

Clóvis Moura (1988) afirma que devido à ampla expansão do tráfico 

negreiro a sociedade dividiu-se entre duas classes distintas: 

 
Demograficamente aumentou em ritmo acelerado e ininterrupto 
a população da colônia; do ponto de vista sociológico cindiu a 

sociedade colonial em duas classes fundamentais e 
antagônicas: uma constituída pelos senhores de escravos, 
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ligados economicamente em face do monopólio comercial à 

metrópole, outra constituída pela massa escrava, inteiramente 

despojada de bens materiais, que formava a maioria da 
população do Brasil colônia e era quem produzia toda a riqueza 
social que circulava nos seus poros (p.47). 
 

Na Província de São Paulo (onde se concentram os estudos desta 

pesquisa), um dos maiores responsáveis pelo aumento do tráfico de escravos e 

também, pelo acréscimo populacional foi o influente e lucrativo café, que teve 

sua inserção no Brasil pelo norte, e plantado no Pará na primeira metade do 

século XVIII. Não demorou muito e o café começou a ser plantado em alguns 

estados do nordeste brasileiro, e logo desceu ao sudeste, chegando ao Rio de 

Janeiro no final do século XVIII. De primeira instância, o café era plantado para 

uso doméstico nos quintais das casas dos moradores; no futuro muito próximo, 

o café seria praticamente a maior fonte de lucro do país, Toledo (2003). 

Segundo estudos desenvolvidos por Toledo (2003), o café começou a 

ganhar prestígio no Estado do Rio Janeiro, mais especificamente no vale do 

Paraíba, onde as condições do solo, a temperatura, os alargamentos de terra, 

enfim, tudo era favorável para a sua plantação. Em fins do século XVIII e início 

do século XIX o café começou a ser exportado para outros países. O Rio de 

Janeiro passou a ser a �região-chave do Brasil, geradora da riqueza que 

proporcionava o engate do país na economia mundial� (Toledo, 2003, p.356), 

chegando a exportar 2,7 milhões de arrobas de café, no ano de 1854. 

São Paulo conheceria o café somente em meados do século XIX, 

quando o vale do Paraíba começa a entrar em decadência por causa do 

desmatamento brutal e degradação do solo. Devido a tais circunstâncias, o 

café encontrou na cidade de Campinas condições perfeitas para seu plantio, 

nas chamadas terras roxas. Mas, é somente no ano de 1880 que a província 

de São Paulo, através da cidade de Ribeirão Preto, ganha o título de capital do 

café. Segundo nos aponta Toledo (2003), a família Prado, uma das mais ricas 

da época, comprou na cidade de Ribeirão Preto, a fazenda São Martinho, que 

viria a ser a �maior fazenda de café do Brasil. Estendia-se por 14 mil alqueires, 

e chegou a abrigar 3,4 milhões de pés de café� (p.358). 

 Devido à forte expansão cafeeira e crescente mão de obra escrava, a 

população chega a 10 milhões de habitantes, sendo que 6 milhões estavam 
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divididos entre negros, índios e mestiços, e somente 3 milhões e 800 eram 

brancos (Azevedo, 1987).  

Outro ponto importante na comparação entre Brasil e Haiti é a forma 

como a maior parte da população branca enxergava o escravo negro: alguém 

repleto de vícios, indolente, vadio e preguiçoso, que só sabe trabalhar por meio 

da coerção e açoites. Um ser cuja imagem esta constantemente vinculada à 

violência e ferocidade (cf. Schwarz, 2008, p.173). Ser escravo significava ser 

coisa e não pessoa, propriedade e não funcionário. Tal qual animais os negros, 

a fim de desempenhar bem suas funções, necessitava ser adestrado por meio 

do estalo do chicote. 

Na visão de muitos, o aumento populacional de escravos na cidade de 

São Paulo não traria maior lucro e sim aumento no número de crimes (ideia 

vinculada à ferocidade do escravo): contudo, a elevação de crimes se daria não 

pela escravidão em si, mas sim pelo tratamento que recebiam de seus 

senhores, os muitos atos de violência contra feitores, patrão e família eram na 

verdade uma saída encontrada pelos escravos a fim de se vingarem dos maus 

tratos. �Ao elemento escravo, por melhor que fosse, por mais diligente que se 

revelasse, só era lícito trabalhar, contribuir para a riqueza do seu dono nas 

condições mais adversas� (Robles de Queiroz, 1977, p.129). Não havia o 

menor respeito pelo escravo, nem mesmo os laços familiares eram 

respeitados. Segundo Lins (1967) muitos senhores violavam suas escravas, 

mesmo que fossem casadas. Os filhos eram arrancados de seus pais e 

vendidos como se fossem `crias de animais domésticos`. 

Os jornais da época se referiam aos escravos como se fossem objetos 

ou animais; a descrição de um escravo fugido ou à venda lembra em muitos 

aspectos anúncios de vendas de animais tais como cavalo, boi, conforme 

vemos em um anúncio intitulado �Escravos Bons� do Jornal A Província de São 

Paulo: 

 

Vende-se 3 excellentes escravos, sendo, um moleque de 16 
para 17 annos de edade, bonita figura; outro de 35 annos, 
habilíssimo e dextro em serviço de lavoura; e uma creoula de 

14 para 15 annos, bonita estampa. 
Para vel-os e tratar, com o capitão Antonio Manoel Moreira de 

Camargo. Rua da Consolação n.29. (22.02.1876). 
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E ainda, outro anúncio do mesmo jornal intulado �Escravo Fugido�: 

Fugio da fazenda de Francisco Prudente José Corrêa o 

escravo Agostinho, de cor preta tocando fula, altura pouco mais 
que regular, cabellos grenhos e cortados rentes, tem boa 
dentadura faltando porém um dente na frente, pés de 

tamanhos mais que regulares, beiços vermelhos e grossos, 

corpulento e musculoso, tem falla grossa e é muito fallante, tem 

um signal no pescoço (de ferro) e este recente, é bem 

cavalleiro, tem por costume andar embaçado, atando um lenço 

na cabeça cobrindo o rosto, não tem barba, idade 22 a 25 

annos...(17.05.1876). 
 

1.4. Os escravos e a lei 

Nem mesmo a criação de leis foi capaz de assegurar que os cativos 

fossem mais bem tratados, pois se alguns acatavam a justiça, a grande maioria 

dos fazendeiros a burlava de acordo com suas conveniências. 

Em 7 de novembro de 1831 é decretada a lei que visava a extinção legal 

do tráfico de escravos, �todos os escravos que entrarem no território ou portos 

do Brasil, vindos de fora, ficam livres� (Robles de Queiroz, 1977,p.62) Esta lei 

também previa que aqueles que a burlassem seriam responsáveis pelas 

despesas na reexportação destes negros à África. Contudo, logo após essa lei, 

os portos estavam abarrotados com centenas de africanos recém chegados. 

Como o governo não podia arcar com todas as despesas de reenvio, nem 

tampouco escravizá-los, foram tomadas medidas para a utilização dessa mão 

de obra até que fosse possível a reexportação, �e como distintivo de sua 

condição, carregariam consigo um comprovante da situação civil, numa latinha 

amarrada ao pescoço. Na verdade, a locação de serviços representava uma 

escravidão disfarçada e provinha do próprio poder público� (idem, p.63). 

Os abusos foram tanto que, estes africanos �livres� passaram a prestar 

serviços a particulares; com isso, o governo criou medidas para que o direito a 

emancipação de fato só viesse depois de quatorze anos trabalhados. A 

verdade é que muitos destes eram tão explorados que morriam em cativeiro, e 

os demais que atingiam os anos trabalhados eram sujeitos a burocracia a fim 

de serem reconhecidos como livres: 

Deveriam requerer ao governo por intermédio da Secretaria da 

Justiça que mandaria ouvir o Juiz de Órfãos, o chefe de polícia, 

o curador geral, etc. Depois de inúmeras idas e vindas e 

conseguida a carta, determinava-se o lugar onde deveria residir 
numa restrição à liberdade. 
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Além do caso destes africanos aproveitados pelo próprio poder público, 

encontramos em artigos do jornal APSP, notícias delatando senhores que 

escravizavam negros que entraram no país após a lei de 07.11.1831, conforme 

noticiado no artigo �Facto Grave�: 

Corre no juízo dos orphams do termo do Jahú um inventario, 

no qual estão arrolados como escravos oito pessoas livres: são 

africanos, importados depois da prohibição do trafico e 

descendentes seus (03.11.1880). 
 

 Em 28 de setembro de 1871, foi decretada a lei do ventre livre, segundo 

a qual todos os negros nascidos de escrava seriam livres após completar 21 

anos de idade. De acordo com a justiça as crianças ficariam junto à mãe até os 

8 anos, daí para frente o senhor optaria por ficar com o negro até os 21 anos e 

aproveitar de seu trabalho, ou entregá-lo ao governo e ganhar uma indenização 

de 600$ do Estado (cf. Robles de Queiroz, 1977). Contudo, muitos senhores 

separavam os filhos dos pais antes da idade estabelecida, e outros havia que 

escolhiam ficar com os negros até a idade de sua alforria, no entanto, eram tão 

explorados que muitos nem sobreviviam. 

Segundo esta mesma lei, ficou determinado que todo proprietário de  

escravos oferecessem a essas crianças o ensino da leitura e escrita. Mesmo 

assim, se fosse possível analisar nem mesmo 1% dos senhores atendeu esta 

ordem. Essas crianças �... nascem livres, mas crescem sem instrução e no 

futuro estarão no mesmo nível dos selvagens sem gozar nem mesmo das 

vantagens dos escravos, que aprendem este ou aquele trabalho material.� 

(Binzer, 1991, p.102). 

A lei dos sexagenários, decretada em 28 de setembro de 1885 concedia 

a liberdade aos escravos que tivessem mais de 60 anos, no entanto, deveriam 

trabalhar ainda mais dois anos como paga a seu senhor pelo título de alforria. 

Por lei, deveria receber carta de alforria a negra que tivesse sete filhos; 

mas na prática os senhores vendiam as escravas que ficassem grávidas pela 

sétima vez, tudo para não ter prejuízos. 

Também foram criados regulamentos a fim de proteger os cativos, como 

é o caso da lei que previa que o senhor deveria cuidar de seu escravo em caso 

de invalidez, contudo existiam proprietários que abandonavam os escravos 

inválidos nas ruas; o mesmo se repete com a lei que previa que o senhor não 
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deveria exagerar nos castigos; e comumente os jornais noticiavam casos de 

escravos que morreram após terem sido duramente castigados. 

Mesmo que os escravos desejassem ir à justiça, e baseados na própria 

lei denunciar os abusos de seus senhores, nem isso lhes era permitido, de 

acordo com Machado (2010), o escravo só poderia comparecer diante da 

justiça se estivesse acompanhado por seu dono. No caso da ausência do 

proprietário aceitava-se o Promotor Público, ou até mesmo um branco 

qualquer; e mesmo assim não era lícito ao cativo fazer queixas contra o seu 

senhor. 

Possivelmente entende-se que, mesmo que assegurado por lei, ao 

cativo só restava se submeter ao senhor, enquanto o proprietário, mesmo em 

falta, dificilmente pagaria por seu delitos: 

Nenhum direito, nenhum sentimento concedido, mesmo os de 
família. Máquina às vezes, outras, mero animal, reduzidos 

ainda à condição de coisa, todos os misteres árduos ou 

degradantes lhes eram imputados � deveriam seguir o gênero 

de vida que lhes fosse traçado, executar tarefas a respeito das 

quais jamais eram consultados, suportar a tirania ou quando 
menos, os caprichos de um senhor cujas ordens não poderiam 
ser questionadas, cuja vontade era absoluta e que raramente 
respondia por seus atos perante a justiça. (Robles de Queiroz, 
1977, p.47). 

 

O escravo não era respeitado nem nos poucos momentos de lazer, 

Machado (2010) revela-nos que muitos cativos se revoltavam contra 

administradores e até mesmo agregados da fazenda, por quererem suspender 

suas festas, danças e cantorias. Muitos cativos trabalhavam em seus dias de 

folga a fim de receberem a gratificação (conhecida como remuneração 

monetária) prometida pelo senhor. Contudo, na hora do pagamento o 

proprietário descumpria o trato e pagava  menos. 

Se a lei não servia para amparar o escravo (pois o que valia era a lei do 

mais forte, neste caso o rico fazendeiro), ela era duramente aplicada em favor 

do proprietário. Em 1835, foi decretada a lei que previa �pena de morte para o 

escravo que participasse de insurreições ou cometesse qualquer ofensa física 

ao seu senhor� (Moura, 1988, p.63). 
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1.5. Maus Tratos 

A escravidão, em especial no Estado de São Paulo ficou marcada pela 

intensa severidade. De acordo com Robles de Queiroz (1977) mesmo com a 

forte penetração dos ideais abolicionistas na década de 80, o cruel sistema na 

lavoura persistiria até o seu fim. Estudos apontam
7 que na província paulista a 

crueldade para com os escravos se assemelhava a de antigas regiões, onde a 

violência era a palavra de ordem: �qualquer infração que mesmo de leve 

pusesse em risco o sistema era punida com penas severas� (idem, p.49). 

 Segundo Lima (1981) não somente os escravos adultos sofriam maus 

tratos e privações, mas também seus filhos, que desde tenra idade serviam de 

saco de pancadas e motivo de deboche para os filhos de seu dono. Além de 

tais humilhações, tinham a infância roubada. Essas crianças não tinham tempo 

para brincar ou até mesmo sorrir: passavam horas a fio na casa grande 

servindo a seus senhores.  

Outro ato de crueldade era a rotina de trabalho do escravo, que chegava 

a durar de �15 a 18 horas diárias�; o período de 18 horas era comum na época 

de colher e escolher o café (Machado, 1987, p.81). Se o trabalho era muito, a 

comida era pouca. A alimentação do escravo baseava-se em: carne seca (às 

vezes), feijão com farinha, canjica e angu. Em muitas fazendas a ração dada 

pelo patrão era insuficiente, e, assim como na ilha de São Domingos, os 

escravos trabalhavam em seus dias de folga a fim de complementar sua 

alimentação e resistir ao trabalho excessivo. 

O ciclo de vida dos cativos era curto, não só pela má alimentação e 

muito trabalho, mas também pelo fato de que, quando o escravo adoecia não 

recebia os cuidados necessários. Acredita-se que não havia médicos o 

suficiente para atender aos brancos, que dirá os negros: 

 

... em todo o Vale do Paraíba, até meados do século XIX havia 

apenas um hospital, o de Taubaté. E somente dois médicos 

efetivos em algumas cidades. A maior parte das vilas não 

contava com nenhum. 

                                                             
7 Para maior aprofundamento neste assunto consultar QUEIROZ, Suely Robles Reis de. 
Escravidão negra em São Paulo. 1977. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio. 
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Só mais tarde apareceram as Santas Casas de Misericórdia, 

onde os escravos eram atendidos mediante pagamento dos 
senhores (Robles de Queiroz, 1977, p.88). 
 
 

As senzalas onde viviam os negros eram semelhantes às do Haiti: sem 

janelas, vários escravos amontoados e por vezes infectados. Devido a estas 

situações o número de óbitos dos escravos em São Paulo era elevadíssimo: 

estima-se que em 1836 dos 4.030 escravos que nasciam, 2.394 vinham a 

óbito, e em 1888 dos 87.491 nascidos, 27.494 morriam (cf. Robles, 1977, p.92).  

As mortes devidas a castigos físicos eram comuns nas fazendas. Para 

se ter uma ideia no ano de 1887 (apenas um ano antes da abolição) quatro 

escravos, de propriedade de um médico, morreram após terem sido 

brutalmente açoitados. 

É importante destacar que as diversas formas de castigo, além de 

comuns (pois o incomum era o senhor que não usasse de hábitos coercitivos), 

provavelmente eram o único meio de manter a sujeição de uma grande massa 

de escravos a um único senhor. 

O senhor de escravos Domingos Rodrigues fora acusado de ter 

queimado com aguardente uma negra; esta chegou a óbito devido às 

queimaduras (cf. Robles, 1977). 

Para se ter uma ideia de como eram comuns os castigos, temos como 

exemplo jornais da época que, ao se referirem a escravos fugidos e/ou à 

venda, comentam as marcas (sinais) em seu corpo: 

 

Fugiram na noite de 21 de Outubro de 1875, da fazenda 
Ventania, pertencente Às abaixo assignado, os três escravos 
seguintes: João Manoel, pardo claro, cara tristonha e magra, 

cabellos soltos, idade 35 annos, pernas e braços grossos, 

signal de pancadas na testa, signal de castigo nas nadegas, 
bons dentes, é pedreiro, e altura regular. Levou gancho no 

pescoço. 
... 
João Pernambuco, olhos muito vivos, cabeça chata, preto, 

altura mais que regular, gordo, pernas finas, idade 25 annos. 
Levou gancho no pescoço e pega nos pés. 
Faustino, bem gordo, idade 30 annos, signal de castigos nas 
nadegas. Levou gancho ao pescoço (A Província de São 

Paulo, 26.02.1876). 
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Nota-se que as cicatrizes  nos corpos dos escravos além de servirem como um 

constante lembrete de sua condição, também serviam de empecilho em sua 

fuga. 

Os castigos utilizados eram diversos. Dentre eles temos o ferro em 

brasa, que além de castigo também era comumente utilizado como meio de 

marcar o escravo com as insígnias de seu senhor, demonstrando assim ser ele  

propriedade de uma determinada pessoa. 

Outro castigo que deve ser destacado é o tronco, que consistia: 

... num grande retângulo de madeira dividido em duas partes 

entre as quais se abriam buracos destinados a prender a 
cabeça, os pulsos e os tornozelos do supliciado; o que se fazia 

separando as metades e depois fechando-as nas 
extremidades, com cadeado. A posição do escravo variava 

conforme a estrutura do instrumento e a determinação do 

senhor. Preso apenas pelos pés, com o corpo curvado, o negro 

ai permanecia, imóvel, indefeso aos ataques de insetos e ratos, 

em contato com sua urina e fezes, isolado num barracão 
fechado, até que o senhor resolvesse soltá-lo (Lima, 1981, 
p.51). 

 
 
 

                 Imagem fotocopiada do livro História da Vida Privada no Brasil, 1998, p.282 
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O escravo Izidoro acorrentado; desenho de um artista popular alagoano. Acervo digitalizado 
Fundação Biblioteca Nacional. 
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As penas de açoites eram frequentemente usadas como meio de 

acelerar o nível de produção do escravo. Outras vezes (faltas graves) essa 

penalidade revestia-se de um caráter brutal: amarravam o escravo em um carro 

de bois com as nádegas e costas desnudas a fim de açoitá-lo.  Segundo Lima 

(1981) esse castigo ainda poderia ser estendido por meio do �sistema de 

novenas ou trezenas açoitando o escravo por nove ou treze dias, a mesma 

hora, castigo que se tornava particularmente bárbaro por reabrir diariamente as 

feridas anteriores� (p.50-1). Devido à crueldade, esta pena de açoites foi 

proibida por lei em outubro de 1886. 

O uso de cães na caça dos negros fugidos lembra-nos práticas 

semelhantes às utilizadas no Haiti. Robles de Queiroz revela-nos que nos 

municípios paulistas de Campinas e Limeira era comum o emprego de cães no 

resgate e tortura dos escravos, �dirigidos pelo capitão � do � mato que não se 

pouparia o prazer de fazer-lhe estraçalhar as carnes, desde que isso não 

implicasse na morte do mísero� (p.50). 

Não somente os senhores ficaram conhecidos por suas maldades, mas 

também as senhoras. O fato comum de patrões se deitarem com escravas 

aumentava o ódio de suas esposas, que a fim de se vingarem utilizavam-se de 

meios brutais, tais como arrancar orelhas, olhos, seios, unhas e dentes de suas 

vítimas
8.  A crueldade parecia não ter limites: uma senhora, dona de mui 

grande escravaria, residente em Guaratinguetá, ordenava que colocassem 

brasas de fogo sobre os seios das negras (cf. Robles de  Queiroz, 1977). 

Devido ao tratamento recebido nas fazendas, assim como em São 

Domingos, os escravos preferiam colocar fim a própria vida, ou até mesmo 

cometiam crimes contra seus senhores e entregavam-se ao delegado, pois 

preferiam viver o resto da vida em cadeias do que voltar para o trabalho na 

lavoura. 

                                                             
8 �E o certo é que a violência  natural das relações entre senhor e escravo se acentuava nesses 
casos pela própria situação da mulher na sociedade patriarcal. Subjugada ao pai e depois ao 
marido, ela descarregava na negra a tensão de um cotidiano amesquinhado pelo 
confinamento nos horizontes estreitos da casa grande, onde o envolvimento sexual entre 
senhores e escravas constituía-se em mais um fator condicionante de impasses quase sempre 
resolvidos pela violência� (LIMA, Lana Lage da Gama. Rebeldia negra e abolicionismo. 1981. 
Rio de Janeiro/ Achimé). 
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Em São Paulo, o índice de suicídios era muito elevado, estima-se que na 

década de 1870 de 17 suicídios, 11 eram de escravos. Em 1884, dois escravos 

foram presos em uma delegacia no município de Capivari; e poucos dias 

depois um deles foi encontrado morto e o outro tentou degolar-se com uma 

latinha.  Ambos haviam selado um pacto de se suicidarem, pois era preferível a 

morte a voltar para fazenda (cf. Robles de Queiroz, 1977). 

Muitas negras recorriam a perigosos métodos de aborto, pois se 

negavam a criar filhos para alimentar a escravidão. 

O jornal A Província de São Paulo anunciava freqüentemente casos de 

suicídio entre os escravos: 

Suicidio � Falleceu hontem em S. Vicente uma preta escrava 
de uma família do interior, que se ferira com uma faca no baixo 

ventre e se atirára ao rio, há dias passados. (21.12.1876) 
 
Na fazenda do Sr. José de Almeida, município de Indaiatuba, o 

escravo feitor de nome Pedro, suicidou-se com um tiro de 
garrucha, ao amanhecer do dia 25 do corrente. (31.12.1880) 

 

Contudo, por mais cruel que fosse o sistema nas lavouras, não eram 

capazes de impedir a vingança (igualmente violenta) da massa escrava, 

conforme veremos mais a frente. 

 

1.6. Rebeliões negras no Brasil 

Tão logo as noticias da revolução do Haiti chegaram ao Brasil e 

deixaram os senhores de escravos em estado de pânico e alerta. As 

semelhanças entre o regime escravo no Brasil e Haiti eram muitas, e o perigo 

�haitiano estava� por toda parte. Enquanto para os senhores essas notícias 

causavam espanto, para a população escrava saber sobre os últimos 

acontecimentos da Ilha de São Domingos era como receber doses de 

esperança que os motivavam a enfrentar o sistema de dominação imposto 

sobre eles.  

Neste sentido, a Província da Bahia torna-se o palco de grandes 

insurreições. A verdade é que as revoltas �... ocorreram durante todo o regime 

escravista brasileiro e em todas as regiões de concentração escrava. As mais 

famosas, porque amplas, numerosas e largamente estudadas foram as da 

Bahia...� (Robles de Queiroz, 1977, p.162). 
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O primeiro levante baiano que se tem notícia ocorreu no ano de 1807 e 

ficou conhecido como a rebelião dos Auçás (escravos de origem maometana). 

Este levante se estendeu até 1809, desta vez com a inserção de escravos 

nagôs, e prosseguiu no ano de 1813. Nenhuma dessas tentativas lograram 

sucesso. No ano de 1822 ocorreu outra tentativa na Vila de São Mateus, 

também fracassou. Em 1826 ocorreu o levante no quilombo do urubu, e no ano 

de 1830 inicia-se uma nova série de tentativas que acabou por culminar no 

grande levante de 1835. 

Esta revolta, conhecida como o levante dos malês (organizada por 

negros muçulmanos e ocorrida na cidade de Salvador), semelhante a 

revolução do Haiti, teve como líderes negros alfabetizados e capazes que 

lideravam centenas de escravos. �Já se falava nas ruas que três mil negros 

pegariam em armas ao explodir o levante� (Soares e Gomes, 2001, p.16).  

De acordo com Genovese (1983) esta revolta chegou bem �próxima do 

sucesso�:  

A revolta de 1835 infundiu terror ao regime, pois chegou bem 
próxima do sucesso. Centenas de negros demonstraram um 

desempenho excelente e foram derrotados com dificuldade. Se 
os rebeldes tivessem formulado planos mais cuidadosos ou 
tivessem mais sorte, poderiam ter realizado suas esperanças 

de apoderarem-se da cidade mediante um coup d�état virtual, 

sublevando em seguida o campo. A Bahia esteve na iminência 

de se tornar um outro Haiti (p.48). 
  

Além deste levante que deixou a província baiana em completo estado 

de alerta, �os muçulmanos lideraram pelo menos duas revoltas, em São 

Domingos e no Surinã, a despeito de sua insignificância numérica naquelas 

regiões� (idem, p.45). 

Além dos levantes baianos, a cidade do Sergipe ficou marcada durante 

todo o período escravista por sucessivos revoltas (cf. Robles de Queiroz, 

1977). Também houve tentativas de levantes em Alagoas (1815) e Recife 

(1824). Nesta cidade, reuniu-se um batalhão de escravos que trabalhavam nos 

engenhos.  Sob a liderança de Emiliano Mandurucu entoavam versos em 

homenagem ao Haiti: 

 
Qual eu imito Cristovão, 
Esse imortal haitiano, 
Eia! Imitar o seu povo, 
Ó meu povo soberano! (Moura, 1988, p.124) 
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No ano de 1821 os negros de Minas Gerais também se insurgiram e 

�arregimentaram cerca de quinze mil adeptos, que apesar de se baterem com 

vigor foram duramente reprimidos� (Robles de Queiroz, 1977, p.163). 

A província do Rio de Janeiro sentiu na pele o medo da �onda negra�, 

pois o fantasma haitiano estava por invadir suas ruas. �Menos de um ano 

depois de proclamada a independência da ilha, no Rio de Janeiro soldados 

negros usavam medalhões com o rosto de Dessalines... (Nascimento, 2008, p. 

128). Também houve denúncias com respeito a um haitiano que aportara na 

corte cujo nome era Moiro. Este por sua vez estava incitando escravos �das 

vilas do Bananal, Areias, Barra Mansa e São João Marcos... para se insurgirem 

e que havia mesmo cerca de sete mil cativos envolvidos nesse plano� (Soares 

e Gomes, 2001, p. 7). Ao ser preso, o haitiano confessou as acusações mas 

disse que tudo não passou de uma brincadeira, ao final ficou decidido a 

expulsão deste homem do Brasil. 

Como se não bastasse a presença de haitianos, o Rio também teve a 

imagem do medo ampliada já que circulava nas ruas da Corte africanos ligados 

diretamente a insurreição de Salvador.
9 �Alguns possivelmente imaginavam 

uma grande tempestade que se abateria sobre todos os brancos, uma vez que 

a nuvem negra se preparava para escurecer todo o céu� (idem, p.7). Devido a 

esta série de acontecimentos muitos senhores de escravos temiam sair de 

suas residências com o receio de terem o mesmo fim dos proprietários em São 

Domingos. Além destes acontecimentos, têm-se notícias de que em 1881 uma 

insurreição escrava, já em fase avançada em nível de organização, tinha como 

plano ajuntar cerca de dois mil escravos e partirem contra cidade10. 

 

 

 

                                                             
9 �Tintas com a cor do medo eram com certeza as frequentes denúncias que chegavam à Corte de vários 
pontos da Província fluminense e de outras partes do Império� (SOARES, Carlos Eugênio Líbano e 
GOMES, Flávio. Com o pé sobre um vulcão: africanos minas, identidade e repressão antiafricana no Rio 
de Janeiro (1830-1840). Estudos Afro-Asiáticos, ano.23, n°.2, p.3-44. 2001. 
 
10 Para maior aprofundamento com respeito a  insurreição de Resende consultar  MACHADO, Maria 
Helena Pereira Toledo. �O Plano e o Pânico: os movimentos sociais na década da abolição�. São Paulo/ 
Ed. Edusp, 2010. 
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1.7. Rebeliões em São Paulo 

Na província de São Paulo cada vez se tornava mais complicado manter 

a disciplina e o controle entre os escravos. Devido à expansão cafeeira o 

número de escravos cresceu consideravelmente, e logo depois rumores e lutas 

pela abolição em outros países, tais como Os Estados Unidos e o próprio Haiti 

colocaram a população paulista em ebulição. 

Segundo nos revela Machado (1987) no ano de 1872, São Paulo 

�contava com 88040 escravos do sexo masculino e 68572 do sexo feminino� 

(p.43). Assim como em outros estados do Brasil, muitos cativos daqui estavam 

decepcionados de tanto esperar pela abolição, então resolvem lutar com suas 

próprias armas em busca deste ideal. Parece que o processo de escravidão 

nunca foi pacífico, os negros escravizados sempre trabalharam sob coerção, 

indicando que cedo ou tarde iria eclodir o descontrole social em meio à massa 

cativa. 

 �A documentação menciona continuamente os rumores de possíveis 

insurreições� (Robles, 1977, p.164). A primeira delas (de maior vulto) ocorreu 

em 1825 na cidade de Ubatuba, onde tivemos uma tentativa de insurreição dos 

escravos. Em seguida, no ano de 1831 novamente os escravos organizam-se 

em uma tentativa de levante, dessa vez o plano consistia em atacar a cidade 

no dia de natal, quando as pessoas estariam envolvidas em comemorações. 

Em São Carlos têm-se notícias de um levante no ano de 1832, que caso 

tivesse sido levado a cabo deixaria esta cidade em ruínas. Assim como em 

Ubatuba, os organizadores tinham como estratégia partir contra a população 

branca no dia de páscoa; estavam envolvidos nesse plano �escravos de 

quatorze fazendas� (Robles, 1977, p.169).  Contudo, alguns fazendeiros 

suspeitaram que algo estava por acontecer e comunicaram à polícia, que 

rapidamente abafou as tentativas.  

 Mas as revoltas dos escravos paulistas tornaram-se frequentes nos 

anos referentes a década de 1880, onde eclodiram as maiores tentativas de 

insurreições, sobretudo na região do Oeste Paulista, local conhecido pela 

fertilidade de suas terras e clima propício para o cultivo do café. Assim que 

iniciaram o plantio nestas terras notaram que careciam de maior mão de obra 

escrava para dar conta do trabalho. Como o tráfico negreiro internacional havia 
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sido proibido, os proprietários paulistas compravam escravos, sobretudo, da 

região norte do país, o que custou-lhes um alto preço. Conforme já assinalado 

no texto, os escravos desta região organizaram diversos levantes, dentre eles a 

famosa revolta dos malês em Salvador. Esses cativos estavam dispostos a 

tudo pela liberdade, inclusive aniquilar os brancos. Devido a tais fatos, os 

escravos desta região ficaram conhecidos por suas ações violentas e 

constantes crimes. 

A rebeldia escrava revelou-se assustadora nestas áreas de alta 

concentração escrava, deixando a população em constante vigilância. A cidade 

de Campinas foi palco de �uma das mais bem elaboradas revoltas de escravos, 

que teve como epicentro a Fazenda do Castelo� (Machado, 2010, p. 100).  A 

noite escolhida foi a de 31 de outubro de 1882, quando os escravos liderados 

pelo negro Felipe Santiago (acredita-se ser descendente de nagôs)
11 

revoltaram-se, mas não  obtiveram o resultado esperado devido a esperteza de 

seu senhor, que desconfiado dos planos dos respectivos escravos resolveu 

surpreende-los: 

Porém, para efetivação de tal propósito, aparentemente 

corriqueiro, Pontes Barboza havia desembarcado, em segredo, 
durante o dia na estação de Jaguari e reunido um pequeno 

exército armado, composto tanto por agregados de sua 
propriedade como das vizinhas, e rumado para a fazenda a fim 
de surpreender os escravos. Avisados de antemão, no entanto, 

estes se entrincheiraram em uma senzala e resistiram às 

ordens do senhor de abandonar pacificamente o local. Ato 
contínuo, a senzala foi invadida e os escravos enfurecidos, 

dispararam tiros de garrucha primeiro nos lampiões e, aos 

gritos de �Mata branco!� e Viva a liberdade!�, munidos de 

garruchas, foices e enxadas, atacaram os invasores. 
Deixando atrás de si três camaradas feridos e dois mortos... os 

revoltosos... tomaram a estrada da ponte de Atibaia em direção 

a Campinas. Dirigiram-se, primeiramente, para a fazenda de 
Francisco Paulino de Moraes, onde esperavam reunir-se aos 
escravos levantados dessa propriedade. Avisados por José 

Furtado, feitor escravo e um dos líderes do projeto revoltoso, 

que aí a sublevação ainda não se realizara, são aconselhados 

a seguir para Campinas, matando todos os que a isso se 
opusessem. 

                                                             
11  �Felipe Santiago como crioulo forro, natural do Maranhão, filho de Guilhermina Mina, de 
quarenta a cinqüenta anos presumíveis, trabalhador de roça e oleiro, casado, morador em 
Campinas há doze ou quatorze anos e proprietário de um sítio em Atibaia. Assim, dada a sua 
origem, Santiago seria provavelmente descendente de nagôs ou gegês�.   
MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. 2010. O plano e o pânico: os movimentos sociais na 
década da abolição. Edusp, 2ºed. 
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No caminho, porém, invadiram a casa de João Dias, agregado 

da Fazenda do Castelo que tinha como função controlar as 

idas e vindas dos escravos, e a golpes de foices e enxadas 
assassinaram o morador, sua mulher e finalmente investiram 
contra os quatro filhos do casal, com tal violência que o menor 
deles, de dois anos de idade, faleceu dias depois. (Machado, 
2010, p.100). 
 

 
Ainda segundo relatos de Machado (2010), após essa revolta em 

Campinas seguiram-se inúmeras insurreições nos meses de outubro e 

novembro de 1882 nesta região do Oeste de São Paulo: Araras, São João da 

Boa Vista, Amparo, Atibaia. O fato de estas revoltas terem ocorrido em curto 

espaço de tempo causou terrível pavor entre os moradores destas cidades, 

pois acreditavam que a esses levantes sucederia uma revolta geral dos 

escravos. 

Os proprietários de escravos, em especial os que viviam em regiões 

afastadas sentiam na pele o perigo de sua situação. Não havia mais dúvida 

quanto ao escravo ser seu inimigo declarado e �irreconciliável�, por isso, 

acreditavam que o meio capaz de conter as massas seria os castigos, a 

coerção ao trabalho (sempre vigiado por feitores), disciplina constante, dormir 

em senzalas trancadas, a proibição de qualquer forma de comunicação com 

escravos de fazendas vizinhas. Contudo, nenhuma dessas tentativas deu certo, 

pois, fosse em grupo ou individualmente, o escravo �... reagia a opressão do 

branco, fugindo, assaltando, saqueando, sublevado-se, formando quilombos, 

depredando propriedades, assassinando senhores e feitores� (Lima, 1981, p. 

36). 

A aversão e o desprezo que sentiam pelas condições da escravidão, 

somando-se ao desejo claro de liberdade fizeram eclodir de 1885 a 1888 fugas 

constantes e em massa, seguidas por atos de vingança e extrema violência. A 

esperança quanto ao advento da abolição fazia com que muitos escravos se 

rebelassem por acreditar �... que a Abolição já havia sido promulgada, mas que 

os senhores, por ganância, continuavam comendo o tempo deles...� (Machado, 

1987, p.52). Com isso, muitos cativos recusavam-se a desempenhar seu 

trabalho nas lavouras e organizavam-se em grupos para abandonar as 

fazendas e fugirem rumo à cidade de Santos onde encontrariam abrigo no 

Quilombo do Jabaquara. 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


41 

 

Não só o desapontamento quanto à demora da abolição fazia com que 

os escravos fugissem das fazendas, mas também o fato de não suportarem 

mais viverem sob constante coerção, conforme anúncio intitulado �Fuga de 

Escravos� do Jornal A Província de São Paulo: 

Hontem, ás 9 horas da noite, foi enviada desta cidade uma 

força de 14 praças de linha, com armas embaiadas, por ordem 
do capitão Collatino, em direção a uma fazenda visinha, a fim 

de conter os escravos que, segundo se dizia, se haviam 
sublevado. 
Em caminho foram encontrados cerca de 60 escravos, 
homens, mulheres e creanças, todos desarmados, 

pertencentes ao Sr. Antonio Pinto Ferraz, que haviam sahido 
da respectiva fazenda, queixando-se de maus tratos. 
... 
Os miseráveis captivos estavam... cobertos de trapos  e alguns 

quase nus! Um quadro contristador! 
... 
Os pretos diziam que elles não fugiriam se o tratamento que 

lhes dão naquella fazenda fosse um pouco melhor. 

(10.01.1888) 
 

 Em princípio, esses escravos elaboravam engenhosos planos de fuga, 

cuidando para que não fossem pegos pelos capitães do mato. Contudo, nos 

anos que antecedem a abolição, os escravos se dão conta do desespero que 

abatem os proprietários e demais brancos, adquirem confiança e organizam-se 

em massa para abandonar as lavouras e partirem rumo às cidades entoando 

�morte aos escravocratas�, causando assim completa desorganização do 

trabalho. Armados com foices e paus, os negros partiam dispostos a tudo, �em 

sua caminhada pelas vilas, cidades, estradas, veredas e matas, um grupo 

inicial de escravos que se retirava de alguma fazenda era engrossado por 

outras, para grande alarme dos proprietários� (Azevedo, 1987, p. 205). 

Os fazendeiros, amedrontados com a possibilidade de não terem 

trabalhadores que realizassem a colheita, ou preparassem a terra para o cultivo 

apelaram para contínuas propostas, inclusive �reconhecer seu direito ao salário 

em troca de trabalho� (Azevedo, 1987, p.210). No entanto, tais iniciativas não 

diminuíram os altos índices de crimes contra os proprietários, pois ao menor 

ato de violência os cativos revidavam também com violência. 

Usualmente os escravos abandonavam as fazendas e se bandeavam 

para as cidades, contudo, o ódio pelo tratamento recebido, os castigos injustos, 

a separação de pais e filhos, tudo isso fez com que se tornasse comum na 
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década de 1870, que os escravos, antes de irem embora, se vingassem 

brutalmente contra brancos habitantes da fazenda: 

Um facto triste veio enlutar duas famílias deste município. 
Na madrugada de 2 do corrente Benedicto Antonio Alves, 
fazendeiro no Jaboticabal, foi acordado por um seu escravo, 
creoulo de 19 annos de idade, dizendo-lhe que já começava a 

amanhecer e o senhor abrindo a porta foi por este recebido 
com uma facada que o feriu gravemente. 
A senhora do offendido, filha de Adão Antonio Vaz de Sampaio, 

correu em auxilio do marido e cahiu victima de golpes dos 
sicários, que continuou a esfaquea-la ainda depois de morta. (A 
Provincia de São Paulo, 28.12.1876). 
 

Ainda outro crime, desta vez contra a Sra. Jesuína Maria de Godói: 

O escravo Joaquim, assassinou a 7 de janeiro de 1861, sua 
dona... que vendera três de seus filhos, sobrecarregando-o 
além disso de trabalho. Perguntado se premeditara o crime, 
confessou que sim, há tempos, pois quando via surrar seus 

filhos fervia-lhe o coração. (Robles, 1977, p.100). 
 

Nota-se que uma das muitas razões que motivavam os crimes de 

escravos era a dor de criar filhos para a escravidão, conforme vimos na citação 

acima, e também o rancor contra os castigos aplicados por motivos injustos: 

Manuel, escravo, matou em Campinas, a 5 de dezembro de 
1872 o filho do senhor da fazenda Funil na qual a vitima 
exercia o cargo de administrador. Como o escravo não fizesse 

o serviço direito, a vitima deu-lhe uma ralhada. Segundo o réu, 

no entanto, estava trabalhando na prensa, quando se quebrou 
um prego. Por isso foi espancado por seu senhor, pelo que 
revoltado, esfaqueou-o quatorze vezes. (Idem, p.147). 

 
Em relação à cidade de Campinas, os processos  referentes ao período  

1831 - 1886 apontam que de 32 casos de crimes de escravos contra senhores 

e/ou feitores 23 foram causados por injustas punições. 
12 

Decididos a não mais retornarem para as lavouras, muitos escravos 

preferiam passar o resto de suas vidas atrás das grades de uma cadeia. Para 

tanto se vingavam de seus agressores e em seguida se entregavam a força 

policial: 

Na manhã de 19 do corrente, foi assassinado nas proximidades 

da cidade de Arêas, Claudio Ferreira Leite e Silva, filho de 

Antonio Ferreira Leite de Souza. 
A victima administrava a fazenda Bôa Vista, e o assassino foi 

um escravo da casa que andava fugido. 
Sabendo que Claudio todas as manhãs tomava o caminho do 

paiol para tirar a ração de milho dos animaes, esperou e 

                                                             
12  Com respeito a este assunto consultar  QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Escravidão negra em São 
Paulo. 1977. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio. 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


43 

 

desfechou-lhe um tiro. Fez na victima diversas contusões e, 

ainda armado o assassino aprresentou-se ao juiz municipal 
confessando o seu crime.  (A Província de São Paulo, 

23.05.1876).  
 
 

Azevedo (1987) revela-nos que na região do Oeste Paulista, 

praticamente todas as sessões judiciárias abordavam temas referentes a 

crimes de escravos, e Robles de Queiroz (1977) nos aponta que �para os anos 

de 1867, 1871, 1872, do total de crimes mais notáveis, os praticados por 

escravos correspondiam às porcentagens de 26%, 44% e 46% 

respectivamente� (p.155). Acrescenta ainda que estes números só diminuíram 

ao se aproximar a abolição:  em 1883, essa porcentagem baixa para 17% 

aproximadamente. 

Ainda assim, o temor de boa parcela dos proprietários com relação a sua 

segurança e também de sua família era tamanho, que em 10 de janeiro de 

1888 o jornal A Província de São Paulo publica um artigo chamando a atenção 

dos demais fazendeiros a não impedir a fuga de seus escravos: 

Estamos autorisados a declarar que muitos fazendeiros 
importantes deram ordens aos administradores dos seus 
estabelecimentos agrícolas que não impeçam, de qualquer 

forma, a sahida dos seus escravos. 
Entre estes fazendeiros figura o dr. Martinho Prado Junior. 
 

Ao analisar este anúncio podemos afirmar que seu intuito era o de 

assegurar que não houvesse mais crimes, pois se os proprietários não 

fizessem nada para impedir que os cativos fossem embora provavelmente não 

haveria motivos para agirem com violência. 

Contudo, nem os muitos anúncios de jornais poderiam impedir a rebeldia 

escrava, que se mostrou intensa no decorrer da década de 1880. A cada 

tentativa de insurreição, eram chamadas as forças policiais para controlar a 

situação e tentar manter o controle social.  

Antes da abolição a principal função da polícia era �... controlar os 

conflitos sociais e assegurar a ordem e a tranqüilidade pública. Criminosos, 

escravos, libertos e imigrantes eram, sem dúvida, seu alvo 

destacado...�(Machado, 2010, p.77).  

Conforme dito anteriormente, a multidão de escravos que estavam 

invadindo as ruas das cidades e vilas estavam causando grandes transtornos 
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para a população. Não é difícil imaginar o cenário de pânico dos proprietários e 

sua família, amedrontados pelas massas de negros soltos pelas ruas sem 

qualquer tipo de controle. À força policial cabia controlar toda essa situação, 

entretanto, parece que ela não estava preparada para desempenhar tais 

funções.  

A falta de organização quanto à distribuição das funções de poder, 

sobrecarregou a instituição policial com diversas funções: 

A questão do controle das pestes e das doenças, bem como os 

loucos e doentes mentais que dada a inexistência de hospícios 

em nível local, ficavam retidos nas delegacias, à espera de 

vaga no hospital para alienados, sediada na capital. Também o 

alistamento militar e a elaboração das listas de censo deveriam 
ser executados pela polícia. Enfrentar os cataclismos locais, 
zelar pelo cumprimento das posturas municipais, controlar o 
funcionamento do comércio local também sobrecarregavam a 
precária estrutura municipal da polícia. (Machado, 2010, p.78). 

 

Além de abarrotadas de pessoas, as cadeias estavam em péssimo 

estado; muitas, com problemas de insalubridade e com um número de presos 

superior ao adequado. Algumas funcionavam em casas antigas e outras 

cidades nem possuíam cadeias. Havia também carência de policiais 

preparados. Devido a tantas funções o corpo policial nem sempre dava conta 

de sanar os muitos conflitos existentes na época. 

Durante todo o sistema escravista nota-se que a principal função do 

corpo policial era manter o controle e a ordem social, mediando conflitos e 

sanando as necessidades sempre a favor da classe dominante escravista. A 

polícia organizada em moldes burocráticos não teve espaço neste período, pois 

representava uma ameaça para ordem social escravista, pode-se comprovar 

esta afirmação através dos relatos de Machado (2010), ao apontar os terríveis 

conflitos de fazendeiros contra advogados abolicionistas, bem como delegados 

e juízes municipais que se atreviam a ir contra seus interesses. �Congregados 

em bandos armados, sempre sob a direção dos mais poderosos, muitos 

fazendeiros não se acanhavam em ameaçar pelas armas advogados, juízes e 

delegados que não demonstrassem identificação estrita com seus interesses� 

(idem, p.84). Como é o caso de um advogado de Araraquara, que em 1883 foi 

�violentamente� escorraçado da cidade por 80 fazendeiros locais por ter 
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interesse em assumir a causa de alforria em favor de alguns escravos; também 

o juiz de direito foi �convidado� a se retirar desta cidade (cf. Machado, 2010). 

O aparelho repressivo ideal para a classe dominante não era um 

exército nacional organizado burocraticamente (pois eles entendiam que essa 

força, assim organizada, iria se chocar com o Estado escravista e a ordem 

social escravista, o que de fato aconteceu entre 1888 e 1891), nem tampouco 

uma polícia organizada nestes moldes, mas sim uma Milícia proprietária ou 

Guarda Nacional, de caráter coercivo, comprometida com a ordem nacional 

escravista. 

Mesmo com a abolição e o advento da república, a situação e as 

funções da polícia não mudaram muito. Na primeira década republicana a 

polícia exerceu o cargo de �braço armado do Estado e, nesse sentido, 

desempenhou papel no controle das dissidências políticas� (Sousa, 2010, 

p.180).  

Com o novo governo a instituição policial sofreu algumas alterações, 

como por exemplo, ações de controle da criminalidade foram instaurados em 

São Paulo e no Rio de Janeiro. Foram instituídas as polícias urbanas, cujos 

membros receberam uniformes e foram distribuídos em várias áreas da cidade 

de acordo com a necessidade. Observa-se que as reformas deste período 

procuraram assegurar o controle social em uma sociedade abarrotada de 

negros livres sem ocupação. 

O policial era definido como um profissional especializado �... com a 

introdução de técnicas criminalistas internacionalmente reconhecidas�. Dentre 

muitas funções a serem desempenhadas pelo corpo policial estavam �a 

identificação criminal, o controle criminal, o controle de prontuários, as técnicas 

de investigação, perícias e exames de corpo delito� (Sousa, 2010, p.181). 

Com a formação do trabalho livre, massivamente formado por imigrantes 

europeus (conforme analisaremos no próximo capítulo) à policia cabia controlar 

os conflitos trabalhistas tais como as greves, e formação de grupos 

sindicalistas, pois conforme estudado, a classe trabalhadora sempre foi 

assimilada ao espírito de revolta ao crime e à desordem.� (idem, p.183). 

Com a abolição ocorreu um aumento no número de mendigos, bêbados 

e vadios, e a força policial era a responsável por encaminhar estas pessoas às 
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instituições recém criadas a fim de acolhê-las. O aumento populacional nas 

grandes cidades, devido a imigração e a abolição, trouxe consigo a desordem e 

doenças, que caso não fossem controladas,  se espalhariam rapidamente. 

Neste sentido a polícia teve o papel de cuidar da sanitarização destes locais, e 

conduzir a população a habitações em locais afastados. 

 

1.8. O medo e as medidas de controle 

A década de 1870 ficou marcada por iniciativas de homens importantes 

tais como André Rebouças, que por meio de suas propostas buscou apresentar 

aos demais companheiros a importância de se educar o escravo para o 

trabalho livre, espantando assim o terror da desorganização do trabalho e até 

mesmo a �vingança� dos futuros libertos. Nos diários de Von Binzer (1991), o 

que nos chama a atenção foi sua alarmante preocupação quanto ao que farão 

os escravos depois da libertação. Ina Von Binzer, ao atuar alguns anos como 

preceptora em algumas fazendas no Brasil, nos diz que sentia que as pessoas 

pareciam não se preocupar em formular medidas que visassem à educação do 

escravo para a tão sonhada liberdade. 

André Rebouças pensou em prestar amparo ao liberto, oferecendo-lhes 

uma educação com vista a sua inserção social. Este projeto visava fazer do 

liberto um pequeno proprietário sob a tutela de um homem branco, rico e culto, 

e que fosse tratado com respeito. Contudo, os ideais de Rebouças não 

passaram do papel, pois a pequena elite branca estava decidida a não 

�desperdiçar� dinheiro com quem em breve seria liberto e não lhe daria mais 

nenhum lucro (cf. Binzer, 1991). Parece que a palavra de ordem para a 

resolução dos problemas referentes à mão de obra e até mesmo para a 

educação do negro recém liberto era imigrante . 

Contudo, embora uma grande parcela da elite paulista não tivesse a 

intenção de investir na formação dos negros, republicanos como Rangel 

Pestana, Henrique Limpo de Abreu, Miguel Vieira Ferreira, José Teles 

Menezes entre outros, se enveredaram por iniciativas pioneiras a fim de 

alfabetizar as classes menos favorecidas, dentre elas os negros libertos e até 

mesmo alguns poucos escravos, por meio das escolas do povo (comumente 

conhecidas como escolas de primeiras letras noturnas). 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


47 

 

Estas escolas ofereciam ensino gratuito, �libertos da tutela do governo, 

dos recursos oficiais�, algumas ofereciam aulas diurnas para crianças, mas a 

maior parte delas funcionava em regime noturno; surgiram por iniciativas de 

particulares �individualmente, ou associados� (Hilsdorf, 1987, p.132 e 175). A 

maçonaria e os positivistas parecem terem sido os mais envolvidos na criação 

destas escolas: 

Praticamente todas as Lojas Maçônicas da Província 

patrocinaram a criação dessas escolas ou cederam suas 

dependências para aulas gratuitas ministradas por 
professores públicos ou particulares locais: assim fizeram as 

lojas Regeneração, Fidelidade e Independência, de 

Campinas; a de Mogi Mirim; a Constância de Sorocaba; a 

Araritaguaba de Porto Feliz; a Fraternidade 3 de Rio Claro; 
a Estrela do Oriente, de S. Carlos; e a de Capivari. A mais 
antiga delas era a escola mantida pela Loja Maçônica 

América, de São Paulo, onde trabalharam José Luiz 

Flaquer, Américo de Campos e outros (HILSDORF, 1987, 

p.135). 
 

O número de escolas noturnas cresceu na província paulista nas 

décadas de 70 e 80, ofereciam ensino para ambos os sexos e não faziam 

distinção de nacionalidade ou cor. Em 1877 foi aberta uma escola noturna em 

Pirassununga. Na cidade de Lorena �o major Joaquim J. Moreira cedeu um 

prédio de sua propriedade para um estabelecimento dessa natureza� (Hilsdorf, 

1987, p. 132). A cidade de Campinas recebeu por iniciativa de Ferreira 

Penteado um prédio novinho, �com todos os custos pagos durante um ano�. Rio 

Claro, cidade conhecida pela grande produção de café, também foi pioneira na 

instalação das escolas do povo: 

 

Rio Claro foi uma das primeiras cidades do interior a sediar 
um Gabinete de Leitura que além de manter uma biblioteca 

oferecia desde meados de 1876, aos menores 
desfavorecidos, aulas noturnas de primeiras letras, 
gramática filosófica e francês, ministradas pelos drs. Murilo, 

Jaguaribe, M. Ferreira e Carlos R. Araujo. Em 1881 foi 

frequentada por 61 alunos, sendo 8 escravos 

(HILSDORF, 1987, P. 133). 
 
 
 

Após a abolição, ainda no ano de 1888 temos iniciativas particulares 

com a finalidade de alfabetizar os negros libertos e demais marginalizados na 

província de São Paulo. �Os professores do Externato Santo Antônio de 
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Piracicaba, e os acadêmicos de Direito em São Paulo, resolveram abrir cursos 

noturnos para ingênuos e libertos em julho de 1888� (Hilsdorf, 1987, p. 133). 

Também existiam escolas populares patrocinadas por associações, 

dentre elas a �Sociedade Propagadora de Instrução Popular de São Paulo�. O 

objetivo era criar uma rede de escolas que atendessem os negros libertos, 

crianças brancas pobres. Segundo Hilsdorf essas escolas recebiam o nome de 

abolicionistas famosos. Uma delas ganhou o nome de Antonio Bento, 

funcionou �no salão do Externato Santo Antônio e teve como professor J. 

Antônio M. Ferraz� (idem, p. 133). 

Estas escolas também foram criadas em outros municípios paulistas tais 

como Santos, Itapetininga, São Paulo, Pirasununga, Moji das Cruzes, Jaú 

(Hilsdorf, 1987).  Duas escolas do povo também instituídas com a finalidade de 

atender �trabalhadores livres, escravos e libertos e a massa de imigrantes�, 

merecem destaque, são elas: a já citada Sociedade Propagadora da Instrução 

Popular e o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, ambas as instituições se 

destacaram das demais por serem escolas de �grande porte, com apoio 

financeiro e ideológico das grandes lideranças democráticas, o que lhes 

permitiu um trabalho educativo mais estável e de grande repercussão� 

(Hilsdorf, 1987, p.136 e 178).  

O Liceu de Artes e ofícios, além do ensino de primeiras letras também 

oferecia uma educação profissionalizante. Dentre os cursos ressaltamos: 

carpinteiro, pedreiro, alfaiate, serralheiro, chapeleiro, fundidor, maquinista, 

ourives, oleiro, fotógrafo, sapateiro, dentre outros (Hilsdorf, 1987). 

Embora as escolas populares tenham logrado algum sucesso em 

proporcionar as classes menos favorecidas uma educação inicial e até mesmo 

uma possível profissão, estimasse que não foi possível alfabetizar a massa de 

negros. Um dos fatores que contribuíram para o não sucesso de tais iniciativas 

foi o fato de que os negros trabalhavam arduamente durante o dia, e no 

período noturno muitos não queriam abrir mão do seu descanso para estudar. 

Outro fator preponderante é que, possivelmente, alguns senhores de escravos 

não permitiam que seus cativos frequentassem a tais escolas, o que 

provavelmente contribuiu para a formação de uma futura classe de libertos 
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espalhados pelas ruas, sem emprego e causando preocupação e temor para a 

classe dominante. 

Dados apontam que um provável ocasionador da preocupação e 

verdadeiro pânico entre a elite paulista nos anos 1870, era a aglomeração de 

negros que abarrotava a cidade, trazendo consigo desordem, vícios e 

indisciplina. Conforme já analisado, o elemento escravo provou sua aversão ao 

sistema escravocrata durante os quatro séculos de servidão. E agora, ao notar 

que a liberdade estava próxima, se mostravam ainda mais resistentes ao 

cumprimento de ordens, castigos e rotina de trabalho.  

Temendo o comportamento do negro escravizado, que a cada dia se 

revelava mais e mais agressivo, bem como vislumbrando no futuro próximo a 

libertação e a Proclamação da República, a elite branca transforma em lei 

medidas com o intuito de barrar a entrada de mais escravos na província de 

São Paulo. Em 1875, o deputado Celidonio propôs que a taxa cobrada aos 

escravos ingressantes fosse de 500$, contudo a proposta não fora aceita, 

passando então a se cobrar 100$ segundo a lei n. 10, de 7.07.1875 (cf, 

Azevedo, 1987).  

No ano de 1878 novos reajustes foram feitos com respeito a essa lei, 

aumentando a taxa a ser cobrada no ingresso de cativos na província; 

novamente, a causa dessa mudança é o medo. O deputado Martinho Prado Jr. 

envia a assembléia uma nova proposta, estabelecendo que: 

 

... os escravos procedentes de outras províncias e doravante 

matriculados em São Paulo estariam sujeitos a uma taxa de 

1200$. Excetuavam-se apenas os cativos ingressos na 
província por motivo de herança. Quanto aos infratores desta 

lei, eles seriam punidos com multa de 200$ a 300$, além do 

pagamento daquela quantia (Azevedo, 1987, p.113). 
 
  

No início de 1881, esta lei novamente sofre reajustes. Desta vez, a 

cobrança estabelecida para os escravos ingressantes em São Paulo era de �2 

contos de réis�, e a multa para o proprietário desobediente era de 500$00 

(Azevedo, 1987). Esta adaptação da lei fora proposta em 17.01.1881, e no dia 

25.01.1881 já era lei: �A rapidez com que este projeto tornou-se lei é realmente 

surpreendente, a julgar pela morosidade dos trabalhadores parlamentares em 
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geral� (idem, p.125).  Toda essa pressa deixa transparecer a insegurança do 

momento em que viviam, atemorizados com a possibilidade de que no Brasil se 

desse o mesmo que ocorreu na �sangrenta� revolução do Haiti.   Quanto mais 

elevado fosse o número de negros após a libertação, maior o temor com 

relação a tomada do poder pelas mãos destes negros. Os homens que 

comandavam a política, os intelectuais, e os republicanos, todos temiam que, 

uma vez libertos, os escravos organizariam uma vingança contra os grandes 

coronéis e barões do café: 

 

Ora, perguntavam-se alguns assustados grandes homens que 
viviam no Brasil de então, se em São Domingos os negros 

finalmente conseguiram o que sempre estiveram tentando 
fazer, isto é, subverter a ordem e acabar de vez com a 
tranquilidade dos ricos proprietários, por que não repetiria o 

mesmo aqui? 
Garantias de que o Brasil seria diferente de outros países 

escravistas, uma espécie de país abençoado por Deus, não 

havia nenhuma, pois aqui, assim como em toda a América, os 

quilombos, os assaltos às fazendas, as pequenas revoltas 
individuais ou coletivas e as tentativas de grandes insurreições 

se sucederam desde o desembarque dos primeiros negros em 
meados de 1500 (Azevedo, 1987, p.35). 
 
 

 
Embora o medo permeasse a classe republicana, nem mesmo entre eles 

existia um consenso entre quais as medidas a serem tomadas com relação ao 

trabalho servil. O fato de o partido republicano paulista não ser um grupo 

homogêneo acarretou possíveis transtornos, resultando por fim a abolição 

tardia. 

Para muitos republicanos a escravidão era vista somente como uma 

fonte de lucros, mas, para uma minoria, era tido como tirania, um lamentável 

estado humano.  

A monarquia estava em decadência, muitos partidos antimonárquicos 

estavam sendo formados em todo o território nacional, especificamente em São 

Paulo, existiam duas correntes partidárias muito fortes, a primeira denominava-

se conservadores (cujos membros, em sua grande maioria, eram proprietários 

de fazendas e de muitos escravos, e por motivos econômicos eram contra a 

abolição), e a segunda eram os radicais (que desejavam a libertação dos 

escravos).  
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Anos atrás, em 18 de abril de 1873, fora realizado em Itu uma importante 

convenção, onde um dos maiores objetivos era unir os partidos políticos de 

São Paulo em um só Partido Republicano Paulista.  Conforme declarado na 

convenção, esse novo partido deveria ser coeso e unido, distinguindo-se do 

passado. 

Mas o que deveria ser um partido coerente e integrado tornou-se 

desconexo e dividido, pois o problema do elemento servil era o ocasionador da 

ruptura dentro do Partido Republicano Paulista.  

Para os primeiros radicais paulistas, tais como Luiz Gama e os irmãos 

Bernardino e Américo de Campos, o partido republicano deveria assentar suas 

ações na revolução e no programa abolicionista, o que, dentre outras razões, 

não ocorreu devido a união com os membros do antigo partido conservador, 

que buscavam a todo custo frear a campanha abolicionista. Contudo, para o 

desagrado dos republicanos agrários, a questão da abolição estava longe de 

dar-se por encerrada, pois �fosse para apressá-la, fosse para a combater, não 

havia como dela fugir ou esquivar-se� (Santos, 1942, p.157). 

Segundo nos esclarece Casalecchi (1987), devido a ambição dos 

grandes cafeicultores que, por sua condição econômica e social, possuíam a 

suprema direção, o P.R.P optou pela reforma lenta e contínua ao invés da 

revolução: 

As armas da discussão, os instrumentos pacíficos de 

liberdade, a revolução moral, os amplos meios do direito 

postos a serviço de uma convicção sincera, bastavam, no 
nosso entender, para a vitória da nossa causa, que é a 

causa do progresso e da grandeza da nossa pátria. 
Escolheu..., a reforma e não a revolução (p.39). 
 
 

No entanto, se a ideia da reforma agradava a maioria republicana, dela 

não compartilhavam um pequeno grupo denominado radicais. Dentre os 

adeptos deste grupo seleto, os que se destacaram na defesa de suas ideias 

eram, dentre outros, Luiz Gama, Bernardino de Campos, Rangel Pestana, 

Américo de Campos, Silva Jardim, Jorge de Miranda, Francisco Glycério, 

Campos Sales, Prudente de Moraes, Bernardino Pamplona, Antônio Bento, 

Zoroastro Pamplona, Quirino dos Santos, e os estudantes Paulo Novaes, 
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Gabriel Prestes, Hypolito da Silva e Júlio Mesquita, estes por sua vez, atuavam 

�na imprensa e nos comícios, atacando a escravidão...� (Santos, 1942, p. 182).  

Certamente não era fácil assumir a postura de abolicionista em uma 

Província onde a maior parte dos lucros advinha das grandes fazendas de café, 

lugar em que o trabalho escravo era predominante. Contudo, alguns 

republicanos radicais lutavam abertamente para defender seus ideais, como é 

o caso do advogado Luiz Gama, que ainda moço servira de escravo em uma 

fazenda paulista, e tinha motivos de sobra para ser um abolicionista declarado. 

Os irmãos Campos não apresentavam para com a dificuldade do trabalho servil 

as mesmas razões que Luiz Gama, que por sua vez alimentava motivos 

sentimentais para com o problema. Américo e Bernardino de Campos, filhos do 

Juiz Dr. Bernardino de Campos, não chegaram a ter uma relação direta com os 

escravos, e por tais motivos não foram educados a vê-los como indivíduos que 

fossem obrigados a servi-los, mas, indo a desacordo com seu tempo onde o 

que imperava era o preconceito e os interesses econômicos, apresentavam 

para com o problema servil um sentimento de compaixão humana (cf. Santos, 

1942, p. 107-8),  

Entretanto, não encontravam-se na mesma posição os outros principais 

membros do grupo republicano. Muitos deles estavam ligados ao trabalho servil 

por meio de parentesco, herança ou até mesmo laços de amizade, como era o 

caso de Prudente de Moraes que �representava uma das famílias mais antigas 

e mais notáveis da aristocracia agrária da província... o seu irmão Manoel 

Morais de Barros... era fazendeiro e senhor de grande escravatura� (Santos, 

1942, p.109). Em semelhante situação, temos Américo Brasiliense, um homem 

que não compactuava com a abolição, e que, segundo Santos (1942), libertou 

até as humildes mucamas que trabalhavam em sua casa, porém encontrava-se 

muito próximo a aristocracia fazendeira por vínculos de amizade. 

É em meio a tantas disputas que circulava na província paulista o jornal, 

tão utilizado nesta pesquisa: A Província de São Paulo, que havia sido fundado 

em 4 de janeiro de 1875.   Rangel Pestana, juntamente com Américo de 

Campos esteve, desde o início, a frente deste jornal, que muito embora não 

tenha recebido o título de órgão do partido republicano, fora escrito por 
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republicanos e, vinculava em suas matérias notícias de cunho puramente 

abolicionistas, segundo revela-nos Santos (1942): 

Foi assim que A Província de São Paulo... revelou-se logo a 
partir dos seus primeiros números um jornal francamente 

abolicionista. Enquanto Rangel Pestana, nos seus grandes 
artigos de política geral, nunca disfarçava as suas velhas 
tendências radicais, Américo de Campos fazia da sua 

coluna vivaz e colorida secção diária, Factos e Boatos, um 

verdadeiro pelourinho dos martyrisadores de escravos e 
inimigos da liberdade (p.185). 
 

A coluna Factos e Boatos escrita por Américo de Campos desde o início 

foi um grande sucesso, �tornara-se por excellencia a columna do abolicionismo� 

(Santos, 1942, p. 187). Através de suas matérias Campos informava aos seus 

leitores não somente o que estava acontecendo no movimento abolicionista da 

província de São Paulo, mas também o que acontecia no movimento liberal de 

todo o Brasil.  

 Fosse como professor fosse como jornalista, ou até mesmo nos meios 

políticos, Rangel Pestana, tal qual Américo de Campos, sempre defendeu e 

esteve à frente nas ideias abolicionistas, por tais motivos �ficara sendo 

considerado como um dos mais sólidos e sinceros abolicionistas do Brasil. O 

abolicionismo era nelle uma consequência e uma necessidade lógica da sua fé 

republicana� (Santos, 1942, p.254).  

Por diversas vezes, e por muitos motivos, o jornal A Provincia de São 

Paulo esteve a ponto de fechar as suas portas, além da perigosa missão em ir 

contra os republicanos conservadores, um dos maiores problemas era o de 

juntar o capital necessário para que as despesas fossem pagas, contudo, 

Rangel Pestana sempre apresentava uma solução, inda que isso lhe custasse 

não poucos aborrecimentos. E foi assim que mesmo em meio a tantos 

percalços, este jornal tornou-se um dos grandes (se não o maior) propagador 

dos ideais abolicionistas. 

Muitos foram os meios usados pelos radicais paulistas a fim de expandir 

suas ideias abolicionistas, tais como jornais, panfletos que eram escritos pelos 

estudantes da faculdade de direito, comícios..., porém, suas ideias ainda eram 

constantemente brecadas pela aristocracia agrária, que não só administrava e 

decidia as atividades do partido republicano paulista, como também 

movimentava a economia da província e de todo o país.  
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Como já afirmado acima, por mais que lutassem contra a abolição, não 

havia como dela escapar, a semente não só tinha sido plantada, como já 

estava germinando. Muitos eram os que, sendo adeptos desse movimento, 

ajudavam os negros a fugir, dando abrigo e proteção, como era o caso de 

Antônio Bento e tantos outros, que até estavam dando carta de alforria a seus 

escravos.13 

Mediante tantas manifestações parecia que o país caminhava rumo à 

liberdade. Mas não seria tão fácil assim convencer a grande massa agrária a 

abrir mão de seus escravos e abandonar sua colheita as ruínas só para 

satisfazerem um ideal. Para que a abolição de fato acontecesse seria 

necessário que o governo provesse, e logo, a substituição do trabalho escravo. 

No dia 13 de maio de 1888 é decretada a Abolição da escravatura, e 

com ela, milhares de negros são lançados às ruas sem condições materiais  de 

sobrevivência (emprego, acesso a terra, subsídios governamentais, programas 

de qualificação, etc). Aproximadamente um ano e meio depois, em 15 de 

novembro de 1889 foi proclamada a República. Data marco da qual se 

esperava soluções para o problema com os recém libertos. Apenas uma 

minoria de idealistas republicanos (como André Rebouças, Silva Jardim) 

poderia esperar um Estado preocupado com os problemas sociais; os 

republicanos paulistas ligados a exportação do café queriam um Estado 

apenas preocupado com a economia cafeeira. 

Mesmo após a abolição o medo ainda rondava os proprietários e suas 

famílias. A maior parte da população negra, embora liberta, não possuía nada 

para chamar de seu, não tinha uma casa  para morar, nem tampouco um 

pedaço de terra para cultivar. Marginalizado da sociedade, mais conhecido 

como vadio e preguiçoso; estes negros que com seu suor trabalharam de sol a 

sol para que outros acumulassem riquezas, enquanto o branco nem sequer se 

vestia sozinho se tivesse um negro que pudesse fazer isso por ele. Esta massa 

de livres, formado em maior parte por negros e mulatos paupérrimos eram 

considerados como excluídos da �Jovem República�, pois sua má índole e 

péssimo comportamento não adequava-se aos avanços alcançados e 

almejados pelo novo governo. Devido a esses e outros fatores, essa classe, 
                                                             
13 A este respeito consultar SANTOS, José Maria dos, 1942. Os republicanos paulistas e a abolição. 
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assim como na escravidão, �continuaria vegetando, marginal e dispensável, a 

não ser em regiões de fraco desenvolvimento econômico onde não chegaram 

imigrantes� (Azevedo, 1987, p.21). 

Até mesmo aqueles ex-escravos que foram contratados para continuar a 

trabalhar nas lavouras de seus ex-senhores viviam um regime de semi-

escravidão, trabalhando muito e ganhando pouco.    

Em tal situação, onde a inimizade entre brancos e negros ainda era 

muito forte, tornava-se urgente a organização de projetos que visassem o 

controle social, organizando a mão de obra e também educando moralmente o 

negro, inculcando em sua mente sentimentos elevados, tais como o perdão, a 

estima pelo próximo, e até mesmo fazendo-o esquecer o passado, para que, 

juntos, branco, imigrante, negro e mestiço, lutassem pelo engrandecimento da 

República.  

Provavelmente, para o recém instaurado governo, uma das soluções 

para a questão racial estava atrelada a algumas palavras: educação, moral e 

exemplo. 

Não bastavam a atuação das forças policiais nem os demais meios de 

coerção; o que o negro liberto necessitava era internalizar o patriotismo e 

compreender seu lugar e suas ocupações. Tudo era uma questão de fazer com 

que essas pobres pessoas se adequassem ao estilo de vida determinado pela 

elite detentora do poder. Neste sentido, cabia ao Estado, �... educar, amoldar, 

civilizar, controlando e disciplinando o cotidiano dos governados a fim de que 

eles se tornassem efetivamente úteis ao país...� (idem, p. 49). 

Em 1870 quando os deputados iniciaram um processo a fim de impedir a 

entrada de mais escravos em São Paulo, com isso também estavam 

planejando que por meio do encarecimento absurdo da mão de obra escrava 

os proprietários passassem a investir na importação de imigrantes europeus, 

símbolo de progresso, polidez e boa educação. 

É provável que a elite dominante acreditasse que por meio do imigrante 

a tranquilidade doméstica e social estaria assegurada novamente. Já que não 

aprovavam leis que visassem à educação do negro, esperavam que com a 

massiva vinda de europeus para o Brasil, por meio da convivência os libertos 

aprenderiam a se portar através do exemplo deste imigrante. Acreditava-se 
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que, com o convívio, o negro absorveria a boa educação e os bons costumes, 

conforme veremos no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


57 

 

 CAPITULO 2 

 

 

 

 

 

 

O IMIGRANTE EUROPEU COMO EXEMPLO 

MORALIZADOR 

 

 

 

 

 

 

 

... a imigração européia para  o Brasil não envolveu apenas 

preocupações com a obtenção de maiores lucros, mas 
também intenções de formar uma determinada população 

ou de substituir a que existia por outra considerada 
racialmente superior (AZEVEDO, 1987, p. 166). 
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Conforme assinalado no capítulo anterior, uma minoria republicana 

sentia a necessidade de preparar o escravo para o trabalho livre, contudo, a 

grande maioria não estava preocupada em investir dinheiro na educação de 

alguém que muito em breve não lhe traria mais lucro. Compartilhando de uma 

proposta completamente oposta, os líderes republicanos decidem �diagnosticar 

os males do Brasil e propor os remédios para crise� (Azevedo, 1987, p.60).  

De início acreditava-se que a solução para manter o controle social após 

a abolição estaria pautada na educação do ex-escravo e demais homens 

pobres e livres, acompanhada pela coação ao trabalho. Agora entende-se que 

a saída para os problemas encontra-se na substituição do negro pelo imigrante, 

tanto no trabalho da lavoura, como em funções urbanas. 

Segundo nos aponta Azevedo, o projeto imigrantista teve seu início 

através de iniciativas particulares em fins de 1840, na cidade de São Paulo. 

Devido à proibição do tráfico externo de escravos, o senador Nicolau Vergueiro 

abrigou como trabalhadores imigrantes europeus, que foram contratados para 

trabalhar nas lavouras juntamente com os negros. Parece que isto se deu não 

somente pelo fato de os fazendeiros visarem ao lucro, mas também por 

acreditarem que o Brasil estava repleto de seres biológica e culturalmente 

inferiores: os negros.  Quando falamos em termos biológicos, referimo-nos aos 

estudos da época que faziam menção ao negro como um indivíduo 

biologicamente inferior ao branco: 

A inferioridade racial em termos biológicos começou a ser 

atribuída aos africanos principalmente a partir de meados do 

século XIX, com o início dos experimentos científicos com 

cérebros humanos e símios e a publicação de tratados 

sobre diferenças das raças humanas, bem como suas 

distintas aptidões naturais... Como havia um abismo cultural 

entre europeus e africanos, estes últimos, recém- chegados 
à América (Estados Unidos) e na condição de dominados, 

pareceram muito estúpidos na perspectiva dos brancos. A 

partir daí foi simples concluir que os negros eram uma 

estupidez inveterada e natural, sem entretanto imprimir 
precisão e significado a esta ideia, o que seria feito no 
século seguinte pelas ciências (AZEVEDO, 1987, p.62). 

 

No Brasil, um dos imigrantistas ávidos em semear tais ideais foi 

Aureliano Cândido Tavares Bastos. Natural de Alagoas veio para São Paulo 

cursar direito na Faculdade do Largo de São Francisco, recebendo o título de 

bacharel em 1861. Seguindo carreira política foi eleito deputado em 
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consecutivas legislaturas. Na imprensa, atuou como um dos fundadores do 

Jornal O Correio Mercantil. Por meio deste, escreveu diversas cartas, onde 

trata dos problemas referentes à escravidão. 

Em suas publicações, Tavares Bastos deixava evidente sua crença na 

inferioridade do homem negro em relação ao branco; e afirmava que a 

escravidão fora uma �peste� para a formação moral do país. Segundo nos 

aponta em uma de suas publicações �Cartas do Solitário�, Bastos faz menção 

de que o tráfico de negros para o Brasil nunca deveria ter existido, pois �se ele 

não existisse, existiria uma corrente de imigrantes, todo dia em aumento� 

(Bastos, 1863, p.121).  Ainda nesta carta Tavares Bastos assinala uma série de 

motivos que atestam os prejuízos que o tráfico de escravos acarretou para o 

desenvolvimento do país. Ao defender o término da escravidão no Brasil, não o 

faz com vistas piedosas em favor dos escravos, mas sim preconceituosa, 

assinalando a inferioridade do negro com relação ao homem branco: �há entre 

esses dois extremos, o abismo que separa o homem do bruto� (Bastos, 1863, 

p.118). Bastos afirma, com bases na ciência da época, que o homem branco, 

�além de ser muito mais inteligente que o africano boçal�, era capaz de 

trabalhar muito mais que o escravo negro, tanto em proporções como em 

qualidade: �eram precisos três negros para conseguir-se a mesma quantidade 

de trabalho produzido por um europeu� (Bastos, 1863, p.122). 

Para Tavares Bastos �se em 1829, ano em que expirou o prazo marcado 

na convenção com a Inglaterra, se tivessem empregados meios enérgicos para 

a repressão do tráfico até que desaparecesse, a imigração européia procuraria 

os portos do Brasil inevitavelmente� (idem, p.121). Neste sentido, o tráfico de 

escravos não só era desnecessário, como prejudicial; na visão deste 

imigrantista, se no passado ao invés de investir em braços negros, tivessem 

investido em imigrantes europeus, certamente teriam produzido tanto quanto os 

escravos, e o país não estaria neste atraso moral, intelectual e industrial. É 

provável que o clima tropical e o trabalho nas plantações de cana de açúcar 

certamente seriam rejeitados pelos europeus devido às dificuldades em 

adaptarem-se; contudo, para este autor isto não seria problema, pois �se não 

houvesse meio de melhorar, facilitar e adaptar o cultivo da planta... é natural 
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que esse ramo da lavoura cedesse gradualmente o terreno a outros, aos 

gêneros alimentícios, e ao algodão, sobretudo� (Bastos,1863, p.123). 

Observa-se pelo conteúdo destas cartas que o deputado em questão 

defendia avidamente a imigração européia, sem falar no forte preconceito 

quanto aos negros, sentimento este que o levou a provar o quanto a escravidão 

foi prejudicial ao Brasil, e o fez ao comparar o atraso do estado da Bahia, onde 

havia a maior concentração de negros, e o avanço do Rio Grande do Sul, local 

com elevado número de imigrantes europeus:  

 

Faça-se um paralelo entre o desenvolvimento da província 

da Bahia, que possui relativamente o maior número de 
negros, o do Rio Grande do Sul, que contém os maiores 

núcleos de colonos europeus. Enquanto a agricultura, o 
comércio e as rendas da primeira definham a olhos vistos, a 
outra prospera em tudo. No Rio Grande a lavoura 
aperfeiçoa-se; as indústrias aparecem; o povo contra-e os 
hábitos de trabalho; derrama-se a abundancia e tudo vai por 
diante. Nas colônias do Rio Grande a cultura não restringe-
se a um produto somente; aproveita-se o terreno de todos 
os modos. Cada dia vê-se ali introduzir um melhoramento; 
há pouco começou com muito sucesso a cultura da vinha e 

o fabrico do seu precioso licor. Ainda mais: o colono é 

lavrador e fabricante ao mesmo tempo. Enfim, o Rio Grande 
do Sul é a província que conta com uma navegação interna 
a vapor mais numerosa. Estes fatos são tão eloquentes que 
dispensam comentários (BASTOS, 1863, p.122). 
 

 

Ao expor sua opinião preconceituosa, bem como sua posição a favor da 

imigração, Tavares assinala que os negros não somente influenciaram os 

costumes da nação com seu comportamento boçal e bárbaro, como também 

tornaram-se o instrumento do atraso, tanto nas indústrias como na civilização 

do  povo. A escravidão representava uma �peste�, que ao findar, deixou como 

marcas costumes e tradições impressos no corpo e espírito. De acordo com 

Tavares Bastos, �o imigrante europeu devia e deve ser o alvo de nossas 

ambições, como o africano o objeto de nossas antipatias� (Bastos,1863, p.123). 

Enquanto o branco europeu era sempre representado como progresso, 

moral e civilização, para o negro, restava o oposto, pois na maior parte das 

cartas era descrito com um conjunto de adjetivos negativos, o inimigo da 

bondade, sinônimo de imoralidade, muito aquém do trabalhador ideal. 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


61 

 

A ideia de que o problema central do Brasil era o da introdução de uma 

população negra também foi defendida por Pereira Barreto, um dos grandes 

seguidores dos ideais positivistas. Segundo relatos de Azevedo (1987), para 

este positivista �a escravidão deveria ser condenada não tanto pelo mal 

infligido aos negros, mas principalmente pelos males sociais resultantes da 

presença daquela raça inferior entre nós� (p.68). 

Através do Jornal �A Província de São Paulo�, Pereira Barreto buscava 

prevenir o grupo abolicionista contra os males causados pela massa de negros. 

Parece que seu desejo era mostrar as demais pessoas que, embora o negro 

ocupasse o lugar de dominado na sociedade, ainda assim esta raça exercia 

influências negativas sobre os brancos dominadores. Para Barreto, o negro era 

a causa do atraso do país; se o poder público desejasse modificar esta 

realidade criando uma nova, onde o trabalhador seria livre, assalariado e 

civilizado, isto só seria possível por meio da substituição do negro em todas as 

áreas sociais; pois seria impossível pensar em avanço social contando-se com 

negros. Para tanto, seria necessário investir na imigração de brancos 

europeus. 

Outro forte motivo para se pensar em propostas imigrantistas era o da 

purificação das raças que habitavam no Brasil. Segundo Jaguaribe (1877) as 

estatísticas realizadas na época apontavam para a �decadência da raça 

branca�:  

Há no Brasil.........................................10.112.061 habitantes 
Foram recenseados apenas................9.930.478 
São livres.............................................8.419.672 
São escravos.......................................1500.806 
Pertencem a raça branca.....................3.787.289 
Pertencem a raça africana...................1.954.452 
Pertencem a raça cruzada ou parda...3.801.782 
Pertencem a raça indígena...................386.955 ( JAGUARIBE, 1877, 
p.41) 

 

Jaguaribe assegura que se analisado proporcionalmente �em 1000 

habitantes 381 são brancos, 197 são pretos, 383 são pardos e 59 são 

caboclos�, deste modo ele chama a atenção da população para a urgente 

necessidade da purificação racial: �uma das razões, que devem pesar sobre a 

reflexão dos brasileiros que prezam a sua nacionalidade, deve ser o 

aperfeiçoamento das raças, pois a estatística acima demonstra a decadência 
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da raça branca� (p.41). Contudo, a regeneração racial deveria acontecer �em 

ordem a melhorar e não a retrogradar, pois o africano deve cruzar com o 

mulato e este com o branco� (Jaguaribe, 1877, p.42). 

Mas, em uma população onde a esmagadora maioria era negra como 

isto se daria? �Se o último elo desta cadeia etnográfica ascendente rumo ao 

progresso estava desaparecendo no Brasil, com quem então os mestiços 

deveriam cruzar de modo a não degenerar?� (Azevedo, 1987, p.73).  

Era difícil pensar em uma regeneração populacional em meio a um país  

onde o que se via era um forte crescimento da população negra e um 

assustador declínio da raça branca.  

Segundo nos revela Azevedo, a solução para tais problemas implicaria a 

massiva vinda de imigrantes para o Brasil, pois de acordo com alguns médicos 

e estudiosos da época tal qual Domingos José Nogueira Jaguaribe, se o 

africano cruzasse com branco europeu por cinco gerações se converteria em 

branco também. Essa conversão traria consigo algumas vantagens, tais como 

uma raça de homens resistentes ao clima e até mesmo a doenças. 

Jaguaribe assinala que a mistura do negro com o branco tem seus 

benefícios, pois o resultado seria de �homens fortes, inteligentes e altivos� 

(Jaguaribe, 1878, p. 294) e ainda aponta que �a febre amarela e as afecções 

paludosas respeitam a raça mestiça na qual há mistura de sangue dos pretos 

ou mestiços... um oitavo de sangue negro garante o individuo da febre amarela, 

tanto como a vacina, da varíola� (Jaguaribe, 1877, p.42). 

Para o médico e político Domingos Jaguaribe a imigração européia era 

de extrema urgência para que se operasse no povo a �purificação étnica�:  

De nada valeria simplesmente disciplinar o homem livre 
nacional, incorporando-o ao mercado de trabalho juntamente 
com os escravos que se fossem libertando. Era preciso isso e 
muito mais, pois sem a vinda passiva de europeus, persistiria a 
grande desproporção de não brancos em relação aos brancos. 

Os mestiços, por seu turno, na falta dos parceiros ideais que 

embranqueceriam e por conseguinte elevariam mentalmente 
seus descendentes, teriam de cruzar-se com negros, 
rebaixando-se outra vez à sua ínfima origem racial. Em 

conclusão, mesmo que o país alcançasse algum progresso 

material, sem brancos e embranquecidos, ele se ressentiria da 
falta de avanços morais e intelectuais (Azevedo, 1987, p.75). 
 

Para se alcançar estes e outros objetivos, como a educação moral do 

negro, tanto por meio da miscigenação, como também por meio do exemplo, 
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em 17 de novembro de 1883 foi criado no Rio de Janeiro a Sociedade Central 

de Imigração (SCI). De acordo com Azevedo, um dos nomes que certamente 

influenciou esta e outras medidas com respeito à imigração foi o médico 

francês Louis Couty, que em 1878 lecionava aulas na Escola Politécnica e no 

Museu do Rio de Janeiro. Couty também escreveu sobre a necessidade de 

incentivar a vinda dos imigrantes para o Brasil por meio de �doações� de terras, 

que expandiriam o segmento do �pequeno proprietário�; Para compensar a 

doação, os pequenos lotes de terra seriam pagos pelo imigrante ao longo dos 

anos trabalhados.  

A supervalorização do imigrante europeu, tanto como trabalhador por 

excelência, como raça superior moralmente elevada, acentuava ainda mais a 

inferioridade �de grande parte da população brasileira�. Neste sentido, homens 

públicos tais como o senador Taunay, faziam questão de assinalar que a 

missão do europeu no Brasil não seria somente substituir a mão de obra, pois 

esta função poderia muito bem ser desempenhada pelo trabalhador nacional 

livre; ao imigrante europeu, competiriam também, o preparo e a formação da 

nacionalidade brasileira (cf. Azevedo, 1987, p.85). 

Para tanto, seria de primeira necessidade facilitar a vinda massiva do 

imigrante, a fim de que, gradativamente, o negro interiorizasse o dever do 

trabalho, os hábitos e costumes, pois, de acordo com as ideias correntes nesta 

época, somente o imigrante europeu, raça ariana, seria capaz de transmitir a 

educação moralizante de que tanto carecia a raça mestiça. 

Possivelmente esperava-se que o branco europeu desempenhasse, 

também, um importante papel: o de �agente moralizador entre nacionais 

vagabundos e incapazes para atividades sérias e disciplinares� (Azevedo,1987, 

p.85). Parece que, além da importante missão de substituir a mão de obra nas 

lavouras, também era de primordial necessidade que o imigrante inculcasse na 

mente e nos corações do negro recém liberto os valores de civilização, trabalho 

e submissão às regras sociais, transmitidos através do exemplo. 

Nota-se que a preocupação dos imigrantistas não pautava-se apenas 

pelo lucro; seu propósito era formar uma nacionalidade superior. Jaguaribe 

assinala a importante missão do imigrante: a de influenciar o negro para o bem: 
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A influência revela o homem, assim como a manhã mostra o 

dia. Só por meio do contrato de bom colonos e 

trabalhadores é que se poderá fazer o serviço da carpição 

no tempo próprio e o da colha com regularidade que 

precisa; e como não se pode disciplinar o homem livre 

senão pelas multas e pela influencia moralizadora de uma 

conduta exemplar, por isso indispensável  é reunir um 

núcleo de imigrantes para o lugar que ser colonizar (1877, 
p.20). 
 

Mas porque o imigrante europeu? É interessante destacar que os longos 

anos de convívio com o homem branco e até mesmo o processo de 

miscigenação entre brancos e negros não havia sido capaz de �civilizá-los�: os 

negros ainda necessitavam do exemplo e convívio com um povo ordeiro, 

inteligente e amante do trabalho.  �O colôno sabe que a necessidade de 

trabalhar não é um castigo e sim um dever e uma contingência da sorte da 

humanidade�, deste modo, ninguém melhor para ensinar os benefícios do 

trabalho que o imigrante, uma vez que o negro não é dotado desta consciência 

e só trabalha quando coagido (Jaguaribe, 1877, p.18).    

De acordo com Azevedo, os imigrantistas da SCI trabalhavam em torno 

de três ideais: liberdade, trabalho e nacionalidade, contudo, o mais importante 

destes era a nacionalidade. O Brasil havia sido colonizado por uma raça 

considerada mediana: os portugueses. E como se não bastasse, tinha vivido 

durante anos sob o regime escravista, o que acarretara o aumento da 

população negra (raça inferior), a tal ponto que esta ultrapassou, e muito, o 

número de homens brancos. Com tais argumentos propunha-se construir uma 

nação regenerada, sadia e trabalhadora por meio do imigrante europeu, a raça 

por excelência, apagando a mácula deixada pela presença do negro africano. 

A emancipação era necessária, pois acreditava-se que �o negro 

precisava de liberdade para se educar e também para que o país como um 

todo pudesse se elevar moralmente� (Azevedo,1987,p.87). Ainda assim, é 

provável que a emancipação sozinha acarretaria o completo descontrole social. 

Era preciso a interiorização do dever de trabalhar, planos para a vinda e 

fixação do imigrante no solo brasileiro, caso contrário: 

A liberdade assumiria a sua face libertina e, ao invés do 

trabalho ordeiro e fonte da prosperidade nacional, o país 

ficaria imerso em caos, fruto das ações desordenadas 

daqueles que formavam a maioria da população � os negros 
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e mestiços, incapazes de se dirigirem sem a mão firme do 

branco (AZEVEDO, 1987, p.87). 

 
A desorganização do trabalho era motivo de grande preocupação da 

elite paulista. Para tanto, buscava-se, por meio de diversos meios desfazer a 

imagem negativa de que trabalho era para negros e animais, criando uma 

consciência de que o trabalho edifica o homem. Conforme veremos no próximo 

capítulo, a escola, os livros didáticos e as revistas pedagógicas circulantes na 

época, serviram como agentes propagadores do amor ao trabalho; o intuito era 

o de despertar, desde a tenra idade, o dever de trabalhar, con(formando) assim 

a futura geração de brasileiros. 

Em busca da formação de uma nacionalidade brasileira, os imigrantistas 

também trabalhavam com vistas à harmonia social e racial. De acordo com a 

análise feita no primeiro capítulo deste trabalho, notamos o pânico que pairava 

sobre a elite paulista de que os negros se juntassem para organizar uma 

revanche contra os proprietários brancos. Antecipando-se a tais 

acontecimentos, os membros da elite paulista traçam planos a fim de alcançar 

a harmonia social por meio de projetos que visassem o avanço econômico, 

material e cultural do país. 

 

2.2. Mão de obra negra sobrando e o imigrante chegando 

Por volta de 1880-1890 o sonho de estabelecer a harmonia social e 

racial tornou-se realidade com a chegada de aproximadamente �700 mil 

imigrantes europeus para as prósperas terras paulistas� (Azevedo, 1987, 

p.105).   

É interessante ressaltar os motivos que levaram uma região próspera 

como São Paulo a importar mão de obra imigrante. Segundo Azevedo, em 

1877 a província paulista contava 252.579 trabalhadores livres e cerca de 

308.581 ociosos, sem falar no tráfico interprovincial que trouxe para as 

fazendas paulistas uma multidão de escravos do norte do país. Sem dúvidas, 

São Paulo não carecia de mão-de-obra; então porque muitos proprietários 

decidem investir na imigração?  

Ilka Stern Cohen (2001) nos aponta que as primeiras tentativas de 

importar a mão de obra européia foram duramente frustradas. Em parceria com 
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seus filhos, o senador Nicolau de Campos Vergueiro criou uma empresa de 

colonização �cujo objetivo consistia na importação de mão de obra para o 

trabalho nas fazendas de café sob o sistema de parcerias� (Cohen, 2001, 

p.188).  De acordo com Cohen esta empresa foi criada para sanar os conflitos 

nas fazendas da família, contudo �acabou por se transformar num comércio 

muito semelhante ao do tráfico de escravos negros, uma vez que os futuros 

colonos eram repassados aos fazendeiros interessados mediante a assunção 

das responsabilidades para com esses, além de um pagamento à Vergueiro & 

Cia� (idem, 189).  

Os primeiros imigrantes chegaram em 1845, em sua grande maioria 

portugueses; os imigrantes suíços e alemães chegaram em 1848. Muitos 

destes permaneceram na fazenda Ibicaba, de propriedade do próprio Nicolau 

Vergueiro. Como já era de se esperar, os imigrantes não se adequaram ao 

trabalho nas fazendas de café, ao clima, e nem tampouco ao salário, pois 

trabalhavam para pagar as despesas com a viagem, hospedagem, 

mantimentos. Isso sem falar na �burla dos contratos, os engodos e 

principalmente os mecanismos de opressão que transformavam os 

trabalhadores formalmente livres em escravos brancos� (Cohen, 2001, p. 186). 

De acordo com Cohen, um alemão chamado Thomas Davatz, que 

chegou ao Brasil através da companhia Vergueiro & Cia em 1855 escreveu um 

livro �Memórias de um Colono no Brasil�, onde narra as dificuldades 

enfrentadas pelos imigrantes no Brasil, a ilusão da pequena propriedade, e o 

endividamento sem fim para com o senhor da propriedade, que mais parecia 

um mecanismo para manter o imigrante preso à fazenda. �O texto foi escrito 

para os europeus, e com o fim precípuo de evitar que se continuasse 

imaginando a vinda para o Brasil como a solução para os problemas 

encontrados na Suíça naquele momento� (idem, 188). 

Liderados por Thomas Davatz, os colonos da fazenda Ibicaba se 

revoltaram em busca de um salário justo e melhores condições de trabalho.  

Mesmo em meio a tais acontecimentos, parece que nada conseguiria 

acalmar os ânimos da elite preocupada em introduzir o trabalho livre por meio 

do estrangeiro, promover o controle social e minar possíveis revoltas negras. 

Liderados por Martinho Prado Jr os imigrantistas paulistas decidem reconstruir 
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a nação tendo como alicerce o imigrante europeu. Conforme dito no capítulo 

anterior, as leis que aprovavam altas taxas para entrada de escravos na 

província paulista impulsionaram o crescimento de projetos a favor da 

imigração, que logo em seguida foram aprovados, passando a vigorar na 

província de São Paulo. 

 

2.3. A escolha do imigrante certo: moralizado e trabalhador 

Já no início de 1870 imigrantistas como Antônio Prado e Rodrigo Silva 

apresentaram ao parlamento um projeto onde especificavam qual imigrante 

deveria ser aceito na província: o norte americano e o europeu. No final de 

1860 já se discutia o aproveitamento do norte americano para o trabalho na 

província paulista. Discutiam com respeito ao trabalho de famílias norte 

americanas, que vieram trabalhar nas cidades de Rio Claro, Santa Bárbara e 

Limeira, ressaltando suas qualidades como um povo dedicado e corajoso, 

muito distinto do trabalhador nacional: 

 
Enquanto o lavrador brasileiro fugia ao trabalho, internando-
se sempre em busca de matas virgens, à medida que as 

terras se esterilizavam em sucessivas colheitas e 
queimadas, o americano, por seu turno, enfrentava 
bravamente as diversidades e cultivava as terras 
abandonadas, florescendo-as novamente e trazendo com 
isso grandes lucros à província (Azevedo, 1987, p.142). 

 

Conforme amplamente discutido nas assembléias, a nação brasileira, 

além de desmoralizada, era incapaz de desenvolver-se por si mesma. O 

problema encontrava-se na formação do povo, daí a impossibilidade de corrigir 

a nação por meio do elemento nacional; seria preciso uma mudança radical, a 

�transfusão de sangue� de uma raça superior por excelência. O deputado 

Aguiar Whitaker, ao saber da uma suposta leva de imigrantes norte-

americanos, que estava por aportar nos portos de Santos, logo tratou de 

expressar seu apoio, pois acreditava que esta nova raça traria restauração à 

nossos fóros�: 

Sr. Presidente, consta-me pelos periódicos públicos e por 

informações fidedignas, que brevemente deve chegar ao 

porto de Santos um navio, procedente dos Estados Unidos, 
que traz cerca de 300 norte-americanos imigrantes que 
devem, talvez daqui á bem pouco tempo, fazer parte da 
comunhão paulista. 
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Sr. Presidente, tanto mais importância merece-me este fato, 
quando vejo nele o presságio de uma aurora mais feliz para 

nosso país. Digo isto porque, sectário muito devotado á 

causa da imigração, tenho convicção inabalável, de que, 

com a imigração americana, teremos inquestionavelmente, 

em tempos não muito remotos, a restauração de nossos 

fóros (ALPSP, 10/07/1869, p.168). 
 

Muito preocupado com a ausência de moralidade vigente no país, 

Whitaker assinala que a união do nacional com o estrangeiro latino e/ou saxão 

poderia resultar na formação de um povo melhor:  

...enxergo toda a felicidade, todo o futuro do meu país, na 

vinda do estrangeiro. 
Não desespero do presente, não desespero dos nossos, 
não vou tão longe que queira ser estrangeiro em meu 
próprio país, não abdico minha nacionalidade, mas noto que 

a desmoralização lavra em todas as camadas, e 

principalmente entre os grandes da nação. 
Se assim é, se o defeito está na raiz e não nas folhas, se 

encontramos decepções a cada momento, si não é possível 

melhorar esta raça, ao menos procuremos o contato com o 

estrangeiro. 
... 
As duas raças, latina e saxônia, neste país, hão de produzir 

alguma coisa melhor. (ALPSP, 10/07/1869, p.169). 
 

Não somente a vinda de norte-americanos, latinos e saxões recebia o 

apoio de Whitaker, mas também a vinda de qualquer imigrante branco advindo 

de uma nação próspera e capaz de misturar-se com a população brasileira, 

trazendo a moralidade e reorganizando os costumes e a cultura da nação: 

 

...abraço o estrangeiro, venha ele donde vier, desde que 

não nos traga maus costumes, desde que é de nação 

poderosa e civilizada. Desejo que venham esses homens, 
para que aliados com nossos patrícios, possam daí mais 

tarde nascer uma raça vigorosa e forte, que ainda não 

temos; desejo melhorar os costumes e a raça (ALPSP, 

02/07/1869). 
 

O projeto de nacionalidade, nesta época, implicava a vontade política de 

modificar o que era negativo: o povo. Tratava-se de uma purificação racial que 

fosse capaz de substituir o trabalhador negro pelo branco e também concretizar 

os planos de �... miscigenação moralizadora e embranquecedora� (Azevedo, 

1987,p.144). A elite falava até mesmo em investir na vinda de alemães, mas 

estes deveriam atuar somente como colonos, ou seja, �cultivadores a serviço 
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de outrem, cabendo aos norte-americanos o privilégio de chegar como 

imigrante, ou seja, novos habitantes da pátria, ou da província� (Azevedo, 

1987, p.145).  

No ano de 1879, o deputado Ulhoa Cintra propõe a aprovação de um 

projeto que visava o ingresso de imigrantes chineses na província paulista; 

muitos debates acalorados resultaram de tal iniciativa. Deputados como Camilo 

de Andrade rejeitaram de pronto tal proposta, chegando até mesmo a afirmar a 

baixa moralidade dos chineses, conhecida por seus costumes bárbaros, sua 

alimentação repugnante, uma �raça ardilosa e vingativa�. Alguns anos antes, 

Whitaker já advertia quanto ao perigo de introduzir no país os asiáticos, 

enfatizando sua desaprovação quanto à inserção de tais imigrantes na 

província: �assim como voto para que venham colonos alemães ou de qualquer 

outra parte do mundo, a não ser da Ásia... (ALPSP, p.246, 02/07/1869). Ainda 

neste mesmo debate entre os deputados Paula Souza, Whitaker e Oliveira 

Braga, Paula Souza também afirma que a província paulista necessita de 

imigrantes brancos, advindos de uma pátria forte e civilizada: 

 
Não são, por exemplo, africanos novos que se quer trazer, 

não são coolies, chinezes, raça já abatida e velha que pode 

inocular vícios de uma civilização estragada, ao contrario, é 

uma nação vigorosa que tem uma civilização sua, uma 

política do país e que era um acerto se adotássemos 

(ALPSP, p.248, 02/07/1869). 
 

Os projetos imigrantistas deixam claro que o que estava em pauta não 

era somente o lucro, mas também a moralização da nação; por isso a 

preocupação constante com respeito ao imigrante de origem certa. Conforme 

assinalado por Paula Souza, a vinda de qualquer imigrante seria bem quista, 

desde que fossem amantes do trabalho e moralizados, requisitos nos quais não 

se encaixavam africanos e asiáticos. Jaguaribe já assinalava os malefícios 

morais que os africanos e asiáticos poderiam causar na nação, em sua obra  

�Reflexões sobre a colonização no Brasil� nos adverte: � insistimos em falar na 

desvantagem de certas raças porque o contato delas imprime de modo 

indelével, o mau caráter, e vícios orgânicos morais...� (1878, p. 295-6). Ao fazer 

menção às �certas raças� ele afirma serem elas Asiáticas Africanas e Arábicas 
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(p.280), e ainda acrescenta que os povos destas terras influem para a 

degradação moral e intelectual.  

O importante era abrir as portas para a civilização, progresso e controle 

social, para tanto, fazia-se necessário estabelecer medidas urgentes a fim de 

patrocinar a vinda em massa do estrangeiro correto: o europeu. 

 

2.4. Enfim... O Imigrante 

Segundo nos aponta Azevedo (1987), na década de 1880 o imigrantismo 

se oficializou, contudo, teve efeitos reduzidos até a abolição, quando a entrada 

de imigrantes mais que duplicou. Os republicanos optaram pela raça cujas 

teorias cientificas vigentes na época apontavam como �... trabalhador, por 

excelência, disciplinado, responsável, enérgico, inteligente, enfim, racional... � o 

imigrante europeu (p.154). É interessante ressaltar, que todas as propostas 

analisadas nos ALPSP tinham um requisito em comum: facilitar a vinda do 

imigrante ao país.  

Já no ano de 1871 foi criada a Associação Auxiliadora da Colonização e 

Imigração de São Paulo cuja criação congregou importantes fazendeiros e 

imigrantistas, dentre eles destacamos Antônio Prado. Embora a iniciativa 

tivesse sido de particulares, os fundadores desta associação realizaram 

importantes parcerias com o governo. Em 1874 receberam do governo a soma 

de cem contos a fim de auxiliar nas despesas com a passagem dos imigrantes, 

e nos anos referentes a 1880 o governo conferiu importantes somas em 

dinheiro: �entre 1881 e 1891, as despesas feitas pelo Tesouro do Estado com 

colonização e imigração montaram a 9.244:226$550� (Viotti da Costa, 2007, p. 

330).  

Em meados de 1880 a elite cafeeira discutia medidas em favor da vinda 

do imigrante. Neste momento não cogitava-se a vinda de outro imigrante que 

não fosse o europeu; tanto trabalhos científicos como históricos trataram de 

assinalar o imigrante europeu como símbolo de regeneração, civilidade e 

branqueamento por excelência, este era o momento de canalizar todas as 

forças em busca do sonho de transformar São Paulo em uma �... província 

branca, capacitada, consequentemente, para um franco progresso e 

desenvolvimento� (Azevedo, 1987, p.163). 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


71 

 

 Agora era o tempo de colocarem em vigor medidas que estimulassem e 

facilitasse a vinda do estrangeiro para a província paulista. As primeiras 

iniciativas foram tomadas pelo imigrantista Martinho Prado Jr., que no início do 

ano de 1884 apresentou um projeto que �... autorizava o governo provincial a 

gastar 400 contos por ano com o pagamento integral das passagens de 

imigrantes e também com o alojamento inicial destes por oito dias� 

(Azevedo,1987, p.163).  Ao ser analisado pelo governo, este projeto sofreu 

algumas alterações, como por exemplo, oferecer este auxílio somente aos 

imigrantes europeus, bem como proporcionar a estadia de oito dias para 

imigrantes destinados às fazendas de café
14.  Este projeto foi aprovado em 

março do mesmo ano. Ao levar-se em conta a demora com que eram 

examinados e aprovados/ reprovados as demais propostas apresentadas ao 

poder público da época, mostra-se admirável a rapidez com que o projeto 

imigrantista foi aprovado, denotando assim a preocupação em ocupar as 

cidades de São Paulo com trabalhadores europeus que não só trariam lucro, 

mas também a moralidade de que tanto carecia a população. 

Os números apontam que tais medidas aceleraram o crescimento da 

vinda de estrangeiros para São Paulo: 

1874..................................120 
1875...............................3.289 
1886...............................9.536 

1887.............................32.11215 
 

Juntamente com os irmãos Prado, Antônio de Queirós Teles conhecido 

como Barão de Parnaíba foi eleito presidente da província em 1886 

destacando-se como um dos grandes incentivadores da imigração européia. 

�Em poucos anos entraram mais imigrantes na província de São Paulo do que 

nos últimos 25 anos� (Viotti da Costa, 2007, p.330). Neste mesmo ano de 1886 

criaram, sob a direção dos mais notáveis fazendeiros, outra entidade de apoio 

ao imigrante que recebeu o nome de Sociedade Promotora da Imigração. Para 

a presidência elegeram Martinho Prado. Conforme consta acima, estas 

                                                             
14 A este respeito consultar Célia Maria Marinho de Azevedo �Onda negra medo branco�. 1987, p. 163. 
15 Informações fornecidas por Arlinda Rocha Nogueira �Como São Paulo hospedava seus imigrantes.� 
Revista Instituto de Estudos Brasileiros (23).1981. 
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medidas para acelerar a vinda do imigrante para São Paulo deram certo, pois 

os números saltaram de 1886 para 1887. 

Para dar seguimento aos incentivos à imigração européia, Antônio 

Prado, juntamente com os demais imigrantistas paulistas, expõe à Assembléia 

de Deputados um projeto propondo que o governo autorizasse a parceria do 

Estado e a Sociedade Promotora da Imigração a introduzir �100 mil imigrantes 

de procedência européia, açoriana e canarina, os quais deveriam vir em 

família, com passagens pagas...� (Azevedo, 1987, p.173). Este projeto foi 

apresentado em janeiro e aprovado em fevereiro de 1888. Daí por diante a 

entrada de imigrantes europeus subiu para 92.086 em 1888, 108.736 em 1890, 

81.745 em 1893, 34.091 em 1894 e 114.769 em 1895 (cf. Nogueira, 1981, 

p.27). 

�Italianos, portugueses, espanhóis e alemães foram as principais 

nacionalidades que acorreram ao Estado de São Paulo, mas de todas elas foi a 

italiana que forneceu o maior contingente (70,9%)� (Nogueira, 1981, p.28).  Em 

1877 os registros apontam para a entrada de 2.000 italianos em São Paulo; em 

1887 os números saltaram para 27.323, e em 1888 entraram 80.749 italianos
16. 

Estimulados pela grande miséria de seu país, e pelos �falsos� anúncios de que 

no Brasil encontrariam progresso e melhoria de vida, os italianos embarcam 

rumo à província paulista. Os italianos �tinham descoberto São Paulo. E, muito 

mais importante, São Paulo tinha descoberto os italianos. Iniciava-se uma 

transfusão de sangue e de culturas...� (Toledo, 2003, p.401). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
16 A este respeito consultar Toledo, Roberto Pompeu de. �A Capital da Solidão: uma história de São 
Paulo das origens a 1900�. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva LTDA. 2003. 
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Imigrantes em frente à Hospedaria do Trabalho/São Paulo 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001054/0000013639.jpg. 
Acessado em 03/11/2011 às 22h55. 
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Antônio Prado, Antônio Caio Prado, Martinho Prado Júnior e Eduardo Prado (Imagem do 

DAH-ALESP � Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo) 
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2.5. As hospedarias de imigrantes 

A fim de oferecer abrigo aos imigrantes o poder público, em sociedade 

com entidades imigrantistas, providenciaria terrenos para construção das 

hospedarias. Embora a maior parte dos autores citem a existência de apenas 

duas hospedarias: Hospedaria do Bom Retiro e Hospedaria do Brás; Rosa 

Guadalupe Soares Udaeta, em sua pesquisa �As Hospedarias de Imigrantes 

em São Paulo�, nos aponta a existência de mais seis hospedarias espalhadas 

por São Paulo. A primeira, e mais antiga foi a Hospedaria Maçan d�Ouro, 

organizada pela Associação Auxiliadora de Imigração e Colonização, funcionou 

até o ano de 1875. A segunda foi a Hospedaria do Areal, também organizada 

pela mesma associação da Maçan d�Ouro, funcionou até o ano de 1877.  A 

terceira Hospedaria de que se têm notícias foi organizada pela Comissão de 

Medição de Lotes Coloniais. A hospedaria de Santana foi �criada para atender 

aos colonos dos núcleos coloniais próximos a capital paulistana: Santana, São 

Bernardo, São Caetano e Glória� (Udaeta, 2004, p.3). Em seguida, temos a 

Hospedaria da Vargem do Carmo, criada em 1877 em substituição à 

Hospedaria do Areal, e organizada pela Inspetoria Especial de Terras e 

Colonização.  Ainda em 1877 temos a Hospedaria da Rua da Luz, também 

organizada pela Inspetoria Especial de Terras e Colonização. Por último, fixada 

�próximo as duas estradas de ferro, a São Paulo Railway e a do Norte� têm-se 

a Hospedaria do Pari, que chegou a receber 2.100 imigrantes (cf. Udaeta, 

2004,p.5). 

Os homens públicos de São Paulo investiram muito capital na vinda do 

imigrante europeu. Queriam a substituição da mão de obra nas lavouras, 

artesãos e homens que soubessem lidar com as máquinas das poucas fábricas 

que tinham na província, mas também desejavam a reconstituição da nação 

por meio do exemplo moralizador, da miscigenação e do branqueamento racial, 

afinal de contas �não é só o progresso material que almejamos, é também o 

moral e intelectual� (Jaguaribe, 1878, p.276). 

Não é de se estranhar os investimentos na compra e/ou aluguel destes 

edifícios para serem transformados em hospedarias, mais que sinônimo de 

lucro, o imigrante era também o agente da civilização e bons costumes. 
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O curioso fato das hospedarias serem próximas, ou até mesmo ligadas 

às linhas de trens não era ao acaso. A Hospedaria do Brás foi construída junto 

a estrada de ferro Santos � Jundiaí (cf. Toledo, 2003, p. 402), a Hospedaria de 

Pari próximo a São Paulo Railway. As hospedarias junto às estradas de ferro 

não dariam ao imigrante a possibilidade de fugas, pois �desembarcados em 

Santos, de imediato eram transferidos para os vagões da Inglesa e, uma vez 

vencida a serra, despejados diretamente na hospedaria. Dali seguiriam para as 

fazendas. Os imigrantes não tinham autorização para deixar a hospedaria� 

(idem, p.403).  Mesmo com todo esse esquema o sistema apresentava falhas, 

muitos imigrantes burlavam as regras, e após passarem pelas fazendas 

quebravam contratos e vinham embora tentar a sorte  na cidade de São Paulo, 

outros nem mesmo passavam pelas fazendas, conseguiam fugir e estabelecer-

se, sobretudo, na cidade paulista. �Isso explica o fato de a porcentagem de 

estrangeiros, na capital da província, ter passado de 8%, em 1872, a 25% em 

1886. O Italiano começa a ser ouvido nas ruas tanto quanto o português� 

(Toledo, 2003, p.404). 

Em muitos casos, o que motivou os imigrantes a abandonarem as 

fazendas foram os maus tratos e as péssimas condições de vida: 

 
Muitos fazendeiros mudaram de pessoal, nos seus 
domínios, mas não mudaram de métodos. Não eram 

incomuns os casos de espancamento, nem aqueles em que 
os imigrantes eram alojados nas antigas senzalas. Havia 
contratos especificando que o trabalho seria de sol a sol, e 
multiplicavam-se as cláusulas prevendo multas e reduções 

de salários. Muitas vezes as compras dos trabalhadores 

tinham de ser feitas nas próprias fazendas, a preços 

inflacionados, o que os endividava e lhes aumentava a 
dependência do patrão (TOLEDO, 2003, p.402). 
 
  

Ainda segundo Toledo (2003) além do mau tratamento, o que de fato 

atraiu os estrangeiros para capital paulista foi a demanda de empregos. Com o 

crescimento em diversos setores a cidade carecia de mão de obra qualificada 

para desempenhar serviços ao qual o estrangeiro encontrava-se mais bem 

preparado que o nacional livre, como por exemplo os ofícios de pedreiro, 

sapateiros, marceneiros e artesãos �com habilidades e técnicas frente às quais 

a pobre perícia dos nativos fazia feio� (idem, p.404). Dentre esses, a grande 

maioria era de italianos. Os ofícios de engraxate, cocheiros, vendedor de 
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jornais, vendedores ambulantes de peixes, frutas, flores e legumes também 

contava com a maioria italiana. 

Outro fator que impulsionou a permanência do imigrante na capital 

paulista foi a industrialização, setor que já despontava em São Paulo. Toledo 

nos aponta que no primeiro levantamento das indústrias paulistas, realizado em 

1895, verificou-se a existência de 52 delas: �às industrias têxteis somavam-se 

serrarias e fundições, fábricas de cervejas, de chapéus e de fósforos� (Toledo, 

2003, p.405). 

Para se ter uma ideia em 1889 Antônio Álvares Penteado abriu uma 

fábrica de tecidos, para qual contratou 800 operários e cuja maioria era de 

italianos. Em 1897 Antônio Prado juntamente com Elias Pacheco Jordão 

inaugurou a vidraçaria Santa Marina, esta fábrica possuía 200 funcionárias, 

divididos entre �operários italianos e técnicos franceses� (Toledo, 2003, p.408). 

 

Imigrantes europeus posando para fotografia no pátio central da Hospedaria dos Imigrantes de 

São Paulo (imagem retirada da Biblioteca Virtual do Estado de São Paulo). 
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Imigrantes italianos na Hospedaria do Brás/SP final do século XIX 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001054/0000013629.jpg. Acessado 

em 03/11/2011 às 22h54. 
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Algo interessante a ressaltar são os locais de moradia que abrigavam os 

imigrantes. De acordo com Rolnik (1989), os bairros conhecidos como 

�proletários� eram os mais procurados pelos imigrantes de baixa renda pelos 

seguintes motivos: localidade perto das fábricas e do centro da cidade, baixo 

valor do aluguel. Bairros como Brás, Bexiga, Barra Funda �eram, em sua 

maioria, habitados por imigrantes estrangeiros� (p.7).  

Bernardo (1998) nos aponta que nestes bairros um dos locais que 

serviram de habitação para os imigrantes pobres era o cortiço; alguns se 

constituíam de �... um corredor estreito, que possuía diversos cômodos nas 

laterais, com banheiros e tanques comuns�, outros eram grandes casas, onde 

�alugavam-se os quartos e também os porões, sendo que, dependendo da 

metragem desses últimos, dividiam-se os cômodos com cortinas e ali residiam 

várias famílias� (p.58). 

Ao que parece estes locais nunca foram exclusivamente de imigrantes 

brancos, pois, �desde os tempos da escravidão misturavam os pobres da 

cidade. O Bexiga, por exemplo, tem sido negro e italiano...� (Rolnik, 1989,p.11). 

O distrito do Brás, �um dos primeiros bairros operários da cidade� chegou a 

abrigar �13% de pretos e pardos� (p.9). 

Teresinha Bernardo (1998), ao trabalhar com as memórias de velhos 

imigrantes italianos e negros nos relata como era a convivência entre ambos no 

cortiço, dentre tantas recordações, nos chamou a atenção a fala do italiano Sr. 

Francisco: 

Quando nasci, como minha mãe não tinha leite, quem me 

amamentou foi uma preta que morava no mesmo corredor. 
Depois que mudamos nunca mais a vi. Nunca mais 
voltamos ao cortiço (p.147). 
 

Os dados apontam que negros e italianos não compartilhavam apenas 

locais de moradia, mas também os espaços de �trabalho, de festas de futebol� 

(Bernardo, 1998, p.13). Uma das festas a qual participavam era o carnaval. 

Segundo relatos esta festa acontecia em bairros como a Barra Funda, Bexiga, 

Pinheiros, Brás. Contudo, o carnaval festejado no Brás parece ter sido o mais 

belo e animado, e, por tradição, ficou conhecido como o carnaval do imigrante 

europeu, mas, o que vemos nos relatos transcritos por Bernardo (1998) é que 

negros e italianos participam desta festa: 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


80 

 

No carnaval do Brás, as vezes, até se via negro pulando 

com o italiano (p.52). 
 
O Carnaval do Brás era lindo; fui algumas vezes lá. A gente 

também se divertia: imagine que até saí num cordão de 

italianos... 
 
No carnaval de 1930... eu tinha ido para o Brás e tinha 

brincado num bloco junto com os italianos (p. 116). 
 

Conforme apontaremos mais adiante, ambos, negros e imigrantes 

também compartilhavam do mesmo espaço de trabalho nas fábricas �avistaram 

uma fábrica onde uma menina negra e um menino italiano embrulhavam balas� 

(Bernardo, 1998, p. 173), e também como colônos em algumas fazendas.17 

Nossa hipótese é de que, seja partilhando do mesmo local de habitação, 

festejando o carnaval e até mesmo trabalhando juntos, os imigrantes, 

possivelmente, transmitiram aos negros um pouco de sua cultura, seus valores 

e também educação. Desta forma, talvez possamos afirmar que, o imaginário 

republicano de educar os negros pelo exemplo dos imigrantes europeus tenha 

logrado algum sucesso. 

 

2.6.  Imigrantes e negros: benefícios de um e perda de outros 

Em seu estudo �Vantagens de imigrantes e desvantagens de negros� 

Karl Monsma (2010) nos aponta em quais setores sociais os negros sofreram 

maiores prejuízos em relação aos imigrantes. Com respeito a este estudo 

extraímos alguns pontos relevantes para a nossa pesquisa. O primeiro aspecto 

foi com relação à ocupação nos postos de trabalho. Embora Toledo afirme que 

o imigrante deixou o negro liberto em completa desvantagem no quesito 

trabalho, Karl Monsma (2010) nos aponta que existem indícios de que parte da 

população negra residente no Oeste Paulista tenha se inserido em postos de 

trabalhos semelhantes aos ofertados a imigrantes: 

                                                             
17 De acordo com Teresinha Bernardo (1998) �as relações entre negros e italianos... eram fortemente 
marcadas pela discriminação� (p.86). Para muitos italianos o negro era um intruso, tanto nas festas de 
carnaval como nos locais de moradia. No futebol a discriminação contra o negro também aparece: �o 
futebol surge, assim, como uma prática esportiva de todos. Em outras palavras, todos podiam exercê-la; 
jogava-se em qualquer espaço: desde terrenos baldios até os campos dos colégios das elites, em 
qualquer idade, e muitas vezes, negros e brancos juntos jogavam pelo mesmo time�. Contudo �quando 
as luzes se apagam, sinalizando o final do espetáculo, é a outra face do futebol que se manifesta e 
transparece também nas lembranças do negro velho, trazendo para o presente o pretinho vagabundo e 
a proibição para Friedenreich e para o Sr. Edison, que também foi jogador de futebol, de participar do 
cotidiano dos clubes� tanto nas piscinas como nos bailes. (p.115). 
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A correspondência policial e os autos penais do Oeste 

paulista mostram que havia negros trabalhando como 
colonos nas fazendas, e outros em diversas ocupações 

urbanas. No município de São Carlos, mais de dois terços 

dos ex-cativos da Fazenda Palmital permaneciam na 
propriedade em 1889. Ao que parece, muitos negros 
conseguiam competir com os imigrantes. A preferência por 

imigrantes variava de um fazendeiro para o outro; alguns 
expulsaram os negros, mas outros continuavam 
empregando-os (p. 512). 
 

Monsma ainda assinala que uma das possíveis desvantagens do negro 

em relação ao imigrante era que �... além do evidente racismo dos fazendeiros, 

os imigrantes monopolizaram o colonato porque aceitavam o trabalho familiar, 

enquanto os negros rejeitavam o trabalho de mulheres e crianças nos cafezais, 

que lhes lembrava alguns dos piores aspectos da escravidão� (2010, p. 510). 

Também, conforme dito anteriormente, outro fator importante na rejeição dos 

fazendeiros com respeito à contratação da mão de obra dos negros libertos era 

o �medo e ressentimento� resultantes das muitas revoltas na década de 1880.  

Ainda assim, os dados apontam que o imigrante foi o trabalhador mais 

procurado para ocupar os postos nas fazendas, indústrias e demais trabalhos 

artesanais. Prova disso é o quadro abaixo realizado por Monsma (2010) ao 

investigar a nacionalidade dos trabalhadores nas fazendas do Município de 

São Carlos: 

 

�Cor e nacionalidade de trabalhadores nas fazendas de São Carlos, 1889:� 

Grupo                                                       Número                              Porcentagem 

Brasileiros pretos                                       1.242                                         7,9 

Brasileiros brancos                                     1.028                                        6,6 

Italianos                                                      10.396                                      66,3 

Espanhóis                                                   1.356                                        8,6 

Portugueses                                                886                                           5,6 

Austríacos                                                   447                                           2,8 

Poloneses                                                   119                                           0,8 

Franceses                                                   3                                               0,0 

Total                                                          15,688                                      100  

                                                                                                          (Karl Monsma, 2010, p. 515). 
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Os dados acima comprovam que os negros libertos não foram 

totalmente excluídos do trabalho nas fazendas, contudo �isso não significa que 

a imigração em massa não prejudicou os negros� (Monsma, 2010, p. 520).  

Algo que também nos chamou a atenção diz respeito a formação da elite 

imigrante e o quase ausente desenvolvimento de uma elite negra nos primeiros 

decênios do século XX. Os negros libertos não tinham quem os 

representassem nas camadas altas da sociedade, o que agravava ainda mais 

sua condição social: 

Todos os grandes fazendeiros, aqueles com propriedades 
maiores que 500 alqueires paulistas, arrolados no 
Estatística Agrícola e Zootechica de 1904-5 e identificados 
no censo municipal de 1907, eram brancos. Quase todos os 
grandes comerciantes, profissionais liberais e funcionários 

públicos, também eram brancos. O censo de 1907 arrolou 

alguns negros como negociantes, mas esta categoria não 

distingue entre grandes negociantes, por uma lado, e 
quitandeiros e vendedores ambulantes, por outro. Nenhum 
negro exercia uma profissão escolarizada � incluindo aqui 
não somente profissões liberais, mas também outras que 

exigiam, principalmente, o trabalho não braçal, como 

professor, guarda-livros ou padre � e o único funcionário 

público preto era um agente dos Correios (Monsma, 2010, 

p. 521). 
 

 

Já os imigrantes (mormente italianos) contavam com uma elite local, 

composta por donos de fábricas, fazendeiros, médicos, mercadores, jornalistas. 

Costumeiramente, a massa de imigrantes recebia algum tipo de auxílio de seus 

conterrâneos abastados, por meio de oferta de emprego, reclamações contra 

os abusos de fazendeiros etc., (cf. Monsma 2010).   

Para os negros libertos a situação era bem diferente, a quase 

inexistência de uma elite formada por homens negros tornava estes ex-cativos 

ainda mais suscetíveis a opressão e exploração dos patrões. �Para a maioria dos 

negros, os únicos protetores possíveis, em um país onde os pobres muitas vezes 

precisavam do auxílio dos poderosos para resolver problemas corriqueiros, 

encontravam-se entre a elite brasileira� (Idem, p.522). Monsma aponta a existência 

de dois mulatos com certo poder aquisitivo: Francisco Antônio Borges e Argeo 

Vinhas. Francisco possuía �210 mil pés de café, tratados por 43 imigrantes e 20 

brasileiros�. Argeo era dono de �18 mil pés de café tratados por 24 estrangeiros� 

(2010, p. 523). Como importante quesito para elevar-se socialmente, ambos, 
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Francisco e Argeo estavam em busca do branqueamento racial através do 

casamento com moças brancas (cf. Monsma, 2010). 

Outro ponto a ser destacado é a alfabetização. Se compararmos os dados 

retirados da pesquisa de Monsma, veremos que a desproporção de negros 

alfabetizados em relação aos imigrantes é considerável; em 1907 a relação de 

negros alfabetizados era de 14,7%, de mulatos 30,5%, de brancos 61,7% e 

imigrantes 43,8% (p.530).18 É provável que os não escolarizados eram  excluídos 

de melhores postos de trabalhos, tais como �no comércio e no serviço público� 

(idem, p.537). 

 

2.7. O imigrante em busca de melhores condições e os sonhos frustrados 

da elite paulista 

A economia cafeeira possibilitou, impulsionou e patrocinou a criação das 

linhas férreas. De igual modo, o capital cafeeiro, carente de mão de obra, quem 

financiou a vinda dos imigrantes europeus. Também se atribui o 

desenvolvimento industrial brasileiro ao eixo cafeeiro. 

De acordo com Magnani (1982), dois principais aspectos impulsionaram 

e limitaram a industrialização: 

As transformações, que ocorreram inicialmente na 

cafeicultura, engendraram o estabelecimento de uma 
produção industrial interna, cujos limites foram, de um lado, 
dados pela economia de exportação; de outro lado, pela 

inserção do país na divisão internacional do trabalho. Café e 

indústria mantinham, simultaneamente, relações de 

complementaridade (o café implementava a produção 

industrial) e de contradição (o café impunha limites ao 

desenvolvimento industrial (p.36). 
  

O capital necessário para o avanço industrial provinha dos cafeicultores, 

do comércio importador e, de imigrantes que possuíam algum capital, desta 

forma vinham para o país a fim de estabelecer seu próprio negócio. De igual 

modo a mão de obra operária industrial provinha do imigrante, �que 

abandonavam as áreas agrícolas, devido às péssimas condições de trabalho, 

ou quando os salários agrícolas eram comprimidos (momentos de crise da 

economia cafeeira)� (Magnani, 1982, p.37). 

                                                             
18 Contudo, Monsma aponta que �as taxas de alfabetização de imigrantes dizem respeito mais sobre a 
escolarização no país de origem que no Brasil�(2010, p. 530). 
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Segundo Toledo (2003) os imigrantes foram decisivos não só enquanto 

operários, mas também como consumidor dos produtos: 

 
Os estrangeiros, e em particular os italianos, distinguiam-se 
como elementos decisivos, nesse primeiro passo rumo à 

industrialização, tanto do lado produtor quanto do lado 

consumidor. Do lado produtor, porque eram eles, na 
esmagadora maioria, os operários que faziam girar as 

máquinas... Do lado consumidor, porque sem eles 

dificilmente haveria mercado para os produtos oferecidos 
(p.405-6). 

 

A burguesia cafeeira, além de financiar a indústria, também detinha o 

poder estatal. �A proclamação da república significou a ascensão política da 

burguesia comercial cafeeira (que representava os interesses dos demais 

setores agroexportadores)� (Magnani, 1982, p.38).  

 Ao assumir o poder, os republicanos optaram pelo sistema que mais 

convinha a seus interesses: a �democracia representativa burguesa�, cujo 

alicerce estava no �liberalismo clássico�. A Constituição de 1891 assegurava a 

todos os brasileiros maiores de 21 anos direitos civis e políticos, por meio dos 

direitos civis o cidadão adquiri a liberdade de imprensa, o direito de ir e vir, bem 

como a liberdade de pensamento e crença, também assegurava o direito do 

cidadão vender sua força de trabalho a quem desejasse. 

No âmbito dos direitos políticos, os homens maiores de 21 anos e 

alfabetizados (exceto os estrangeiros) passam a ter o direito de �votar e ser 

votado�.19 No que diz respeito ao setor social: 
 

Os direitos foram repudiados em nome do individualismo ( o 
Estado somente supervisiona toda a gama de relações sociais, 

políticas e econômicas, que se estabelecem entre indivíduos); 

assim sendo, durante todo o período republicano, os detentores do 

poder político (secundados pela burguesia industrial) resistiram a 
todas as tentativas de introdução de direitos sociais, tais como 

direito à aposentadoria, às férias, à indenização e à 

regulamentação das relações entre capital e trabalho (MAGNANI, 

1982, p.39). 
 
 

Este �liberalismo clássico� adotado pelo Estado Republicano privilegiou 

apenas parte da população �os que tinham acesso à educação: a classe 

dominante e as camadas médias tradicionais� (Magnani, 1982, p.40). Ao São 

                                                             
19 Para aprofundamento neste tema consultar Silvia Lang Magnani. �O movimento anarquista em São 
Paulo. Ed.Brasiliense/ São Paulo. 1982. 
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Paulo e Minas Gerais selarem o acordo de dominação política, mais conhecido 

como a política do café com leite e/ou política dos governadores, coube a estes 

o poder de administrar as �instituições políticas federais�.  A administração 

política dos demais Estados ficou a cargo do restante da classe dominante. 

Neste sentido �aos demais setores sociais (não proprietários) foi vedada toda e 

qualquer participação política autônoma, nos mecanismos de poder� (Magnani, 

1982, p.40). O Estado Republicano, por um lado regularizava os direitos e por 

outro criava mecanismos para retê-los. 

As condições de trabalho, tanto nas lavouras como nas fábricas eram 

exaustivas. Segundo Magnani, os operários das indústrias chegavam a 

trabalhar de 10 a 16 horas diárias para ganhar um salário de miséria. Como 

vimos acima, não tinham direito a férias e demais benefícios. Nas fábricas 

trabalhavam homens, mulheres e crianças em condições precárias. 

 Diante deste quadro, embora os direitos civis assegurassem ao cidadão 

o direito de livre pensamento e de se expressar por meio da palavra e da 

imprensa, quando o imigrante toma a decisão de lutar por melhores condições 

de trabalho, redução de horas, aumento de salários, foram duramente 

impedidos pelo corpo policial. A formação dos sindicatos e até mesmo os 

jornais operários (ex: La Battaglia, A Terra Livre), sofreram duras repressões. 

De início, a elite paulista considerava que os ideais anarquistas não 

teriam sucesso aqui no Brasil. Magnani nos aponta que a �planta exótica�, 

(conhecido como os ideais revolucionários) eram comum em países europeus, 

onde a indústria se desenvolvia em larga escala. Como explicação para o 

impedimento do desenvolvimento dos ideais anarquistas no Brasil, a elite 

apresentava quatro pontos: o primeiro tinha como base �a índole do povo 

brasileiro�, conhecida como uma raça pacífica que cultivava aversão à 

violência, e apego pela ordem. O segundo empecilho para o não 

desenvolvimento de ideias anarquistas seria a falta de instrução, que atuaria 

decisivamente na falta de compreensão de tais ideais. O terceiro impedimento 

tinha como alicerce as perspectivas de sucesso econômico para o trabalhador, 

pois aqui encontrariam condições suficientes para prosperar, tornando-se 

proprietários de pequenos lotes de terras, ou até mesmo como comerciante, 

abrindo seu próprio estabelecimento. Enfim, as possibilidades eram muitas, 
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desde que fossem trabalhadores e cultivassem a aversão aos maus vícios. Por 

último destacavam que o anarquismo não lograria sucesso no Brasil, pois aqui 

certamente não haveria acalorados conflitos entre patrão e funcionário (como 

eram comuns na Europa). O patrão daqui também trabalha, se possível junto 

aos demais operários, �assim, entre o operário e o patrão não existiriam 

diferenças significativas, mas tão-somente uma diferença de grau� (Magnani, 

1982, p.16). Contudo, estas expectativas foram frustradas; os ideais 

anarquistas alcançaram repercussão e acabaram por culminar no movimento 

anarquista de São Paulo. 

Parece que desde o começo o poder público atribuiu a difusão do 

anarquismo à vinda do imigrante:  

Segundo a ótica das camadas dominantes da Primeira 
República, a penetração das ideias libertárias no país 

deveu-se única e exclusivamente à presença de elementos 

subversivos, agitadores profissionais, expulsos de seus 
países natais, entre as levas de imigrantes, que adentraram 
no país a partir de meados do século XIX... 
Para as classes dominantes, o libertarismo somente se 
justificaria em países onde as condições de sobrevivência 

dos trabalhadores fossem insuportáveis, onde imperasse a 

fome e o despotismo político (MAGNANI, 1982, p.139-40). 
 

Entretanto, os imigrantes que vieram para o Brasil foram submetidos à 

condição de �escravos brancos�. Como operários, levavam um ritmo de vida 

�mais intensa que na Europa�; para sobreviver, sujeitavam-se a salários 

reduzidos (quando não eram roubados pelos patrões), sofriam maus tratos 

físicos, eram desprezados pelas leis do país, moravam em cortiços, não tinham 

acesso à educação, a alimentação era incerta. O imigrante que trabalhava nas 

lavouras estava em situação mais grave, pois não tinha como abandonar o 

trabalho em busca de novas oportunidades, �já que estaria permanentemente 

endividado junto ao proprietário (adiantamento das despesas de viagem e de 

gêneros alimentícios)� (Magnani, 1982, p. 154). 

Diante de tal situação, os imigrantes alegavam que o desenvolvimento 

do movimento anarquista em São Paulo se deu não só pela vinda do imigrante, 

mas também, e, sobretudo, pelas péssimas condições sociais.  

Em reposta ao tratamento a eles ofertado e em busca de ideais justos 

tais como aumento salarial e jornada de 8 horas de trabalho, em 1906 os 

operários se reuniram para a formação de greves: 
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A greve de maior repercussão  foi a da Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro que eclodiu em Jundiaí por motivos 

salariais e de arbitrariedades da chefia, estendendo-se em 
seguida a outras localidades. Esta greve sofreu forte 
repressão policial (inclusive ocasionando a morte de um 

grevista) e foi acompanhada de greve de solidariedade 
generalizada em São Paulo e cidades do interior 

(MAGNANI, 1982, p.128). 
 
 

A estas greves seguiram-se inúmeras outras, em maio de 1907 a 

Província de São Paulo sofreu fortes agitações operárias com greves em 

diversos setores industriais: operários de fábricas têxteis, metalúrgicos, 

pedreiros e serventes, carpinteiros, marceneiros, lustradores, torneadores, 

sapateiros mecânicos, tecelões, gráficos, fabricantes de pentes e barbatanas, 

jardineiros, ourives, oleiros, limpeza pública, funileiros, costureiros (cf.Magnani, 

cap.IV). 

Talvez possamos afirmar que o movimento anarquista em São Paulo 

tenha frustrado parcialmente as expectativas da elite paulista, pois esperavam 

que a vinda do imigrante moralizador, possibilitaria a regeneração da nação; 

esperava-se que o exemplo e o convívio com o imigrante fariam os negros 

vencerem as mágoas passadas e descartassem qualquer possibilidade de 

revanches. Almejavam que o imigrante, por meio do exemplo e convivência 

transmitisse aos negros valores elevados, tais como bondade, paciência, 

ordem e amor a pátria. Mas o que aconteceu de fato foi que este tão sonhado 

imigrante decidiu lutar por seus direitos, o que acarretou no que mais temia a 

elite paulista: a desorganização social; ao transmitir, por meio da convivência 

nos bairros, festas e locais de trabalho seus ideais, cultura e bons costumes, 

possivelmente o estrangeiro também provou, através de seu exemplo, como 

lutar em busca de uma qualidade de vida melhor.  

É provável que, com a propagação do movimento anarquista em São 

Paulo o imigrante também passou a ser alvo de preocupação para o governo. 

Iremos listar apenas alguns dos motivos que podem ter levado o Estado em 

total alerta quanto à presença do estrangeiro europeu. Conforme citado 

anteriormente, as medidas que impulsionaram a vinda do imigrante europeu 

para o Brasil (sobretudo São Paulo), acarretou no aumento populacional de 

forma marcante: 
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...entre 1890 e 1900, fase em que a população paulistana 

passou de 64 934 habitantes para 239 820, havendo uma 
elevação de 268% em dez anos, a uma taxa geométrica de 

14% de crescimento anual, em sua grande parte devido à 

imigração, a qual alcançou o ápice nesta década; de 1900 a 

1920 atingiu 579 033 habitantes. 
...De acordo com o censo de 1893 os estrangeiros 
contribuíram com 54,6% da população total de São Paulo... 

(PINTO, 1994, p.34-5). 
 

Parece que a grande maioria dos imigrantes que aqui aportaram eram 

de baixa renda, foram eles que ocuparam os trabalhos nas fazendas, fábricas, 

pequenas empresas. Muitos destes aderiram ao movimento anarquista, 

justamente por não concordarem em inserir-se politicamente ao Estado. De 

acordo com Décio Saes
20 embora o imigrante europeu tenha se inserido 

ocupacional, econômica e socialmente, ainda assim, muitos deles não se 

inseriram politicamente, prova disso foi o movimento anarquista de São Paulo.  

Maria Inez Machado Borges Pinto, em seu livro �Cotidiano e Sobrevivência� 

nos aponta que bem ou mal, os imigrantes foram conquistando seu local de 

moradia, muitos em cortiços, outros que conseguiam ganhar um salário um 

pouco melhor compravam um terreno e aos poucos construíam a casa própria. 

No quesito trabalho, vimos no decorrer do texto que as ocupações foram 

diversas: colonos em fazendas, operários nas fábricas, vendedores 

ambulantes, sapateiros, vidraceiros, pedreiros, marceneiros, enfim, parece que 

eles ocupavam a maior parte dos postos de trabalho: �dos 10 241 

trabalhadores classificados como artesãos... 85,5% nasceram no exterior. Na 

manufatura, 79% eram imigrantes; nos transportes e setores afins, 81%; no 

comércio, 71,6%� (Pinto, 1994, p. 70).  

Teresinha Bernardo (1998) nos aponta que os imigrantes italianos  

realizavam suas próprias festas (carnaval, casamento, festa de Nossa Senhora 

da Aquiropita), algumas famílias frequentavam o Teatro Municipal, o Cine 

Paratodos, assistiam as missas da  Igreja da Aquiropita (Santa devota dos 

italianos) (p.177), tinham seu próprio time de futebol � Palestra Itália, um clube  

fundado por italianos, onde sua torcida e seus jogadores 
eram, na sua grande maioria, da mesma nacionalidade. 
Assim, na disputa de que participava o Palestra, a 

                                                             
20 Esta citação foi retirada de uma das orientações com o Professor Dr. Décio Azevedo Marques de Saes, 
realizada no dia 01/12/2011. 
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identidade italiana se misturava a um turbilhão de emoções, 

em que pelo Palestra era torcer pelos italianos.  
Na verdade, não havia somente uma identidade entre os 

italianos e o seu clube. O Palestra era italiano (BERNARDO, 
1998, p.152). 

 

Conforme assinalado anteriormente, seja nos bairros, no local de 

trabalho, nas festas e até mesmo no futebol, imigrantes, negros e mulatos 

dividiam os mesmo espaços, e talvez possamos afirmar que a vinda massiva 

de imigrantes europeus para São Paulo a fim de ocuparem a mão de obra nas 

lavouras, e também, concretizar o imaginário republicano de educar os negros 

pelo exemplo dos imigrantes tenha logrado algum sucesso devido ao convívio 

em tais espaços.  

Mas, o quesito político era o que de fato preocupava, pois contribuindo 

com 54,6% da população paulista, difundindo ideais que iam de total 

desencontro com os ideais do Estado, e gerando a desordem social, os 

imigrantes tornaram-se alvo de preocupação  

O operário estrangeiro, unidos por meio de sindicatos, organizando 

greves, e difundindo seus ideais por meio de panfletos, jornais acabou por 

amedrontar a elite paulistana, acarretando medidas drásticas de controle; 

afinal, parece que neste momento não somente os negros libertos careciam de 

disciplina, mas também o imigrante. 

Uma das medidas tomadas a fim de disciplinar o imigrante foi a Lei 

Adolpho Gordo. Alice Beatriz da Silva Gordo Lang (1989) em seu livro �Adolpho 

Gordo, Senador da Primeira República: representação e sociedade�, afirma 

que desde os primórdios da república existia a preocupação em traçar medidas 

a fim de disciplinar imigrantes desordeiros e inconvenientes �que só visavam 

intranquilizar a nação e obstaculizar seu desenvolvimento� (Lang, 1989, p. 

139). 

A Lei Adolpho Gordo previa a expulsão de estrangeiros do Estado e/ou 

país. Esta lei foi aprovada em 7 de janeiro de 1907; dentre alguns dos motivos 

que implicaria  na expulsão do imigrante estavam: comprometer a ordem 

pública, a tranquilidade e a segurança. Ser condenado por crimes/delitos em 

tribunais estrangeiros; ser condenado, por no mínimo, dois crimes/delitos pelos 

tribunais brasileiros; ser acusado e devidamente comprovado como vagabundo 
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e/ou mendigo. Esta lei também previa que não poderia ser expulso do território 

nacional o imigrante que já morava no país por dois anos, no caso de residir no 

país por menor tempo, não poderia ser expulso o estrangeiro que contraio o 

matrimônio com uma brasileira e/ou fosse viúvo e pai de filho brasileiro (Lang, 

1989, p. 142-3). 

De acordo com Lang, já em 1894 havia sido discutido na Câmara um 

projeto que visava a �expulsão do estrangeiro de parte ou de todo o território 

nacional� (p.141). Este projeto chegou a ser aprovado, contudo, não deram 

andamento. Em 1902, mais uma vez é aprovado um projeto com vistas à 

expulsão do estrangeiro, e em semelhante modo ao que havia acontecido nos 

anos anteriores, não teve �andamento no Senado� (p.142).  Em 1906 voltam a 

discutir o projeto de 1894. Realizaram algumas modificações, e acrescentaram 

�... às condições que impediam a expulsão de estrangeiros, que não constavam 

no projeto de 1894...� (Lang, 1989, p. 142). Desta forma, virou lei em 1907, 

conforme já citado. 

Mesmo com a lei em vigor havia reclamações contra os operários 

anarquistas e os movimentos grevistas. Então, no ano de 1912 novamente é 

proposto modificações na lei Adolpho Gordo, e uma das mudanças foi 

justamente no quesito que visava às causas de impedimento da expulsão dos 

estrangeiros: 

...o estrangeiro que estivesse há mais de dois anos no país 

poderia ser até mais pernicioso que o recém chegado, que 
nos primeiros tempos deveria aprender a língua e os 

costumes do país, para então nele agir. O tempo não 

poderia exercer tão grande influência no caráter de um 

homem. O mesmo ocorria com a circunstância de ser 

casado com uma mulher brasileira ou ter um filho nascido 
no país. Além disso, a expulsão não atingia a mulher ou o 

filho, que poderiam ou não acompanhar o expulso (LANG, 

1989, p.147). 
 

 Deste modo, foi revogado da lei Adolpho Gordo as causas que 

impediam a expulsão do estrangeiro; este novo projeto foi aprovado e 

sancionado em janeiro de 1913. Ainda assim Lang nos adverte de que as 

modificações nesta lei não foram suficientes para conter o movimento 

anarquista. 
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Assim, tornou-se necessário adotar novas medidas para restabelecer o 

controle social, inculcar novos valores na mente e coração do imigrante 

europeu indisciplinado. 

 Os negros recém libertos, que conforme já assinalado também eram 

alvo de grande preocupação, careciam de controle e disciplina, afinal, o 

exemplo deixado pelo imigrante (a busca por melhores condições de vida por 

meio de movimentos grevistas) não era só o que preocupava, mas também 

aquilo que foi ofertado a este estrangeiro e negado ao nacional livre, 

acentuando ainda mais ressentimentos e desejos de vingança entre a raça 

negra: 

No campo, com o fim da escravidão, os negros nem 

ganharam terras, como preconizavam os abolicionistas mais 
lúcidos, nem foram contratados como assalariados pelos 

fazendeiros, que preferiram os imigrantes. Nas cidades, os 
vários ofícios que eventualmente lhes poderiam convir � de 
operários a vendedores ambulantes � foram quase todos 
açambarcados pelos recém � chegados. Os negros já 

haviam perdido com a escravidão. Perderam de novo com a 

abolição (Toledo, 2003, p.409). 
 

Neste sentido, parece que o plano passa a ser de estabelecer a 

harmonia, o patriotismo, à importância do trabalho e o repúdio a tudo o que 

causasse a discórdia social. Para tanto, a educação foi eleita como instrumento 

de controle social, acalmando os ânimos da sociedade republicana, conforme 

veremos no capítulo a seguir. 
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 CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAR, INCULCAR E MORALIZAR ATRAVÉS DO 

EXEMPLO 

 

 

 

 

 

 

�... com a escola... temos a possibilidade de incitar hábitos que, 

uma vez adquiridos, sobreviverão ao período escolar e 

reclamarão a devida satisfação. Portanto, a vida escolar 

consiste em um momento decisivo, único, insubstituível, no 

qual podemos formar a criança, dado que nessa fase de sua 

vida a sociedade ainda não alterou profundamente sua 

natureza, ainda não despertou nela sentimentos que a tornam 

parcialmente refratária à vida em comum. Estamos diante de 

um terreno virgem, sobre o qual podemos semear os germes 

que, uma vez que criam raiz, tenderão a se desenvolver por 

conta própria� (DURKHEIM, 1998, p. 230). 
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3.1. Os intelectuais como agentes da ideologia: educar os negros 

pelo exemplo dos brancos 

Conforme esclarecido no I Capítulo, o período de transição do império 

para república abarcou momentos de conflitos e grande tensão. O fato da 

Província de São Paulo ter se tornado uma grande exportadora de café fez 

dela um forte centro escravocrata. Não se pode negar a influência de quatro 

séculos de escravidão, nem tão pouco suas conseqüências sobre a nação. Em 

13 de maio de 1888 fora decretada a abolição, e esta medida lançou nas ruas 

uma multidão de negros livres sem qualquer perspectiva de futuro. Quando 

mencionamos �uma multidão de negros� é devido ao fato de que nesta época 

havia aproximadamente 10 milhões de habitantes no Brasil, sendo que 6 

milhões estavam divididos entre negros, índios e mestiços, e somente 3 

milhões e 800 eram brancos. 
21 Muitos não foram preparados para viver em 

liberdade, a sociedade não estava organizada para recebê-los como 

trabalhadores livres e pagar por seu trabalho. Ao olhar de muitos eram tidos 

como preguiçosos, vadios e desordeiros. Ao que parece nunca foram tratados 

como iguais, mas sim como uma raça medíocre e inferior, onde a imoralidade e 

os excessos chegam a um ponto irreversível, caso não sejam controlados. 

Os longos anos de escravidão e maus tratos traziam grande temor a 

elite da sociedade: políticos, intelectuais, fazendeiros, todos temiam uma 

revolta dos negros libertos contra os grandes barões de café. Este receio não 

veio ao acaso. Por muitos lugares correram as notícias da revolução negra em 

São Domingos (Haiti), considerada uma revolta de sucesso. Os negros se 

rebelaram contra escravidão e as péssimas condições de vida, o que resultou 

em conflitos de ordem fatal para os senhores de escravos, eles não atacaram 

somente os ricos proprietários, mas também suas terras e familiares. Para o 

Brasil tal evento trouxe espanto aos senhores de escravos e políticos, pois, 

caso os negros libertos decidissem de fato organizar uma revolta, certamente 

seriam bem sucedidos, pois ocupavam uma grande fatia da sociedade.  

Os últimos anos que antecederam a abolição deixaram a Província 

paulista em estado de alerta; a cada dia se tornava mais complicado manter o 
                                                             
21 A este respeito consultar Azevedo, Célia Maria Marinho de, 1987, Onda negra medo branco, Rio de 
Janeiro, editora Paz e Terra. 
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controle e a disciplina entre os escravos, esta dificuldade estava sendo 

apontada antes da libertação, onde os negros ainda eram controlados por seus 

proprietários, mas o que fazer após a abolição? Como manter o controle social 

em meio à aglomeração de libertos livres dos castigos e disciplina? 

 Segundo Azevedo (1987), de 1885 a 1888 o que de fato preocupava os 

fazendeiros eram as fugas dos negros; estes escravos  organizavam-se  em 

massa e abandonavam as fazendas rumo aos quilombos de Santos. Com o 

passar do tempo estas fugas tomaram um rumo perigoso, �... se a princípio os 

escravos abandonavam secretamente as fazendas, escondendo-se em 

seguida, agora eles invadiam as cidades, organizando passeatas e gritando 

pelas ruas vivas a seus protetores e morras aos escravocratas� (p.212), (os 

chamados �protetores� eram organizados por um grupo de �abolicionistas 

urbanos� que auxiliavam os escravos em suas fugas das fazendas).  

O medo sentido pela população foi narrado por Ina Von Binzer, uma 

preceptora alemã que venho ao Brasil contratada por um rico fazendeiro do Rio 

Janeiro, e mais tarde foi lecionar aulas para um grande proprietário na 

Província de São Paulo. Nas cartas dirigidas a Grete (uma amiga que morava 

na Alemãnha), Ina conta os assombrosos momentos vividos pelos senhores de 

escravos e também o medo que ela sentia dos negros fugidos que viviam nas 

matas; em um passeio com as crianças a preceptora diz �levamos um susto 

terrível depois de passado o perigo� (Binzer, 1991, p.121), aconteceu que neste 

passeio eles chegaram perto de uma plantação de cana e notaram que uma 

grande quantidade havia sido colhida ainda verde, ao chegarem em casa  e 

relatar o ocorrido de pronto ficou esclarecido que o roubo na plantação fora 

feito pelos temíveis �negros marrões�: 

 
Oh! É preciso muito cuidado com eles! Nunca mais se 

afastem assim sozinhos para tão longe de casa. Marrão é 

preto fugido vivendo pelas matas como selvagem 
embrutecido, matando e roubando tudo o que pode na 
vizinhança (idem, p.121). 
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O temor sentido por Ina Von Binzer levou-a a afirmar que: 

 
De hoje em diante não terei mais coragem senão para rodar 

em volta da casa, porque esses marrões tiraram por 
completo a tranquilidade de nossos passeios. 
Aliás, obedecendo a uma impressão global, verifica-se que 
a gente preta é um peso para o Brasil, formando a 

escravidão uma verdadeira chaga, ainda pior para os 

senhores do que para os próprios escravos (idem, p.121). 
 

Ao relatar que o prejuízo maior é dos senhores de escravos, certamente 

estava se referindo aos crimes cometidos pelos negros contra seus senhores, 

bem como as fugas destes escravos das fazendas e a falta de mão de obra 

para tocar a produção e realizar a colheita. 

As fugas não eram o único causador do medo entre os brancos e 

escravocratas, mas também o elevado número de crimes e revoltas contra os 

fazendeiros, sua família e feitores; os jornais da época noticiavam os graves 

assassinatos cometidos pelos negros: um proprietário da cidade de Itú, bem 

como toda a sua família foi morto por um escravo; mais um episódio sangrento 

ocorreu na cidade de Indaiatuba, o feitor da fazenda foi morto; as revoltas e 

crimes também ocorreram �nas fazendas de Morro Alto, em Araras, do Castelo, 

em Campinas, e de São Pedro, em São João da Boa Vista� (idem, p.200). O 

fato de estes casos terem acontecido sucessivamente e em pouco intervalo 

entre um e outro resultou em pânico da população, pois havia rumores de que 

fosse um �plano geral� de revolta dos escravos (cf. Azevedo, 1987, p.200). 

Parece que um processo acelerado de violência individual ou em grupos 

estava tomando conta da Província de São Paulo, os negros faziam de tudo 

para se verem livres da servidão. Azevedo nos aponta que no início de 1888 

tanto o campo quanto as cidades eram invadidos por grupos de negros 

violentos e armados sem controle policial: 

 
Em outros tempos certamente a polícia não hesitaria em 

juntar-se aos proprietários para atacar tamanha ousadia. 
Porém o momento era delicado e a polícia devia zelar acima 

de tudo pela manutenção da ordem pública, cada vez mais 

ameaçada por uma guerra aberta entre negros e brancos e 

cujos contornos já se delineavam de forma bastante 

sangrenta (idem, p.212). 
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O temor que esses homens sentiam da multidão de negros que estavam 

espalhados pelas ruas espelha-se na citação de Durkheim (2008) ao afirmar 

que:  

... a imoralidade se difunde rapidamente nas multidões, 

provocando muitas vezes um grau excepcional de violência. A 

multidão, sabemos disso, mata com facilidade. A multidão é 

uma sociedade, mas uma sociedade instável, caótica, sem 

uma disciplina regularmente organizada. Na medida em que é 

uma sociedade, as forças passionais desenvolvidas na 

multidão são particularmente intensas; estão naturalmente 

dadas ao excesso. Para fazê-las retornar ao estado normal, 
para conter a fúria, seria necessário uma regulamentação 

complexa e muito enérgica. Mas, por definição, uma multidão, 

em uma balburdia, não há regra atribuída, nem qualquer tipo 

de órgão regulador. As forças assim libertas são 

completamente abandonadas a si mesmas, torna-se impossível 

impedir que excedam os limites, não conhecem nenhum 

comedimento, espalham-se como uma desordem tumultuosa, 
destrutiva e necessariamente imoral (Durkheim, 2008,p. 151).  

 

Diante dessa situação, fazia-se necessário traçar planos para conter os 

excessos e o furor da grande massa de libertos soltos pelas ruas, torna-se de 

extrema urgência a utilização de meios diversos a fim de manter o controle 

social, inculcando na mente da população negra os malefícios causados pelas 

revoltas, o dever de trabalhar, o abandono dos vícios.  

Ao assumirem o poder em 15 de novembro de 1889, os republicanos 

sabiam que precisavam construir uma nova pátria e restaurar  a unidade social 

ameaçada.  Uma das medidas utilizadas foi a de transformar a escola no 

instrumento regenerador da nação, o meio utilizado a fim de moralizar, 

nacionalizar e abrandar os sentimentos de revolta e vingança da população 

negra, inda que estes não tivessem acesso à educação escolarizada, nossa 

hipótese é de que o imaginário republicano contava com a educação pelo 

exemplo; as crianças brancas que frequentavam a escola, por meio de seu 

exemplo, poderiam transmitir moral e bons costumes às crianças negras com 

que entrassem em contato.  

Para tanto, os intelectuais, políticos e os grandes exportadores (que 

representavam o poder econômico da época), passam a utilizar-se de diversos 

meios para propagação dos valores republicanos, jornais, conferências 

políticas, boletins e também o sistema educacional. Por meio de livros de 

leitura, artigos em revistas educacionais, adição de novas disciplinas no 
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currículo escolar e até mesmo a ação do professor em sala de aula visavam a 

docilização dos costumes do povo. Os republicanos que assumiram o poder 

político do país não estavam apenas preocupados em educar os poucos que 

tinham acesso à escolarização, mas também, através do exemplo, educar e 

acalmar os ânimos dos negros vadios e preguiçosos, bem como os imigrantes 

desordeiros e as demais classes desfavorecidas que não podiam frequentar a 

escola. Daí resulta tamanha preocupação com o estabelecimento de regras, 

organização, respeito e punições no ambiente escolar recém reestruturado. 

Este período histórico que compreende a primeira década republicana 

buscou em outros continentes o padrão adequado para a consolidação deste 

novo regime. Almejavam modelos educacionais eficazes na formação do 

cidadão, assim, bebiam diretamente na fonte, liam autores franceses que 

relatavam quais os melhores padrões a serem seguidos. Os intelectuais de São 

Paulo, que em contato com os povos civilizados adquiriram seus costumes e 

suas concepções de educação, intentavam fazer com que os libertos também 

desenvolvessem esse hábito de apropriação de costumes dos povos 

civilizados. 

 Hilsdorf (1986) conta-nos que a maioria das obras lidas pelos 

intelectuais brasileiros era de origem francesa. A realização destas leituras 

aponta para o eminente interesse nas mudanças educacionais que ocorreram 

na França. 

No núcleo de poder instaurado no Estado de São Paulo 

circularam, por exemplo, as ideias de Jules Simon, ministro da 
educação na França em 1873. Outro autor que influenciou os 

republicanos paulistas foi Paul Bert, nome que, ao lado de 
Jules Ferry destacou-se como um dos mais proeminentes na 
implantação da escola laica, pública e gratuita na França 

(Vieira, 2008, p.167). 
 

Ao observar relatos históricos que descrevem a organização da terceira 

República francesa nota-se que a mesma também utilizou-se de muitos meios 

a fim de inculcar  e formar a nação, �educar o povo de modo a transformar sua 

ferocidade em docilidade� (Fernandes, 1994, p.28), dentre esses meios 

interessa-nos a utilização do aparelho escolar, bem como o uso de sua 

literatura e a missão do pedagogo. 
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A Terceira República Francesa (1870 � 1940) implementou uma 

grandiosa reforma escolar.  Segundo Anne Marie Thiesse (2009), o Ministro da 

Instrução Pública colocou em vigor leis que instituíam, entre outras medidas, a 

laicidade da escola pública e a obrigatoriedade do ensino primário (para 

crianças na idade de 6 a 12 anos); e como substituta da educação religiosa 

traziam para a instrução primária a educação moral. Esse tipo de educação 

moralizante visava o amor ao país, o respeito aos mais velhos, o cuidado com 

o asseio, a valorização do trabalho, enfim, valores que precisavam ser 

transmitidos para que o governo instituído tivesse sucesso e permanecesse no 

poder. 

 A fim de que ocorresse a devida divulgação dos ideais estabelecidos 

houve um grande estímulo para que professores primários escrevessem livros 

de história, geografia, folclore regional, com o objetivo de que seus alunos 

aprendessem a �... conhecer, a olhar, a amar sua pequena pátria� (Thiesse, 

2009, p. 18). O termo �pequena pátria� não foi lançado ao acaso; neste 

momento da história francesa, os intelectuais e educadores realizaram uma 

grandiosa obra de âmbito regional, eles acreditavam que seria mais fácil a 

criança desenvolver o amor e apreço pela região (província) em que residia, 

justamente por ser um local familiar, conhecido e explorado pela criança. Deste 

modo, o governo publicou livros de leitura de várias províncias francesas, e os 

educadores foram incentivados e contar histórias sobre determinada região, 

engrandecendo o clima, os frutos típicos daquele local, a cultura e o folclore. 

Seguindo o modelo Francês, os paulistas da primeira década republicana 

tinham conhecimento de que, vivendo em uma época de transição (monarquia 

para república), seriam imprescindíveis publicações que assegurassem o novo 

governo e fossem capazes de ligar simbólica e emocionalmente Estado e povo. 

Uma das iniciativas tomadas na província paulista, justamente imitando o 

sucesso dos livros regionais franceses, foi a publicação do livro História de São 

Paulo pela biografia de seus vultos mais notáveis, escrita por Tancredo do 

Amaral (Vieira, 2008). 

Nos manuais franceses, os autores exaltavam a variedade climática e 

geográfica da França, incitando em seus leitores admiração por um país 

demasiadamente privilegiado pela natureza, rodeado por montanhas, banhado 
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pelos mares, produtores de frutos, adornado por belas flores e regado pelos 

rios. 

Em semelhança ao modelo Francês, os educadores brasileiros também 

escreveram manuais de leitura cujo objetivo era educar a criança para servir ao 

seu país, pois a seu ver a educação nacional se realiza pelo estudo da pátria. 

Para descrever as belezas do nosso Brasil, engrandecendo a fertilidade de 

nosso solo e a grande diversidade de nossa fauna, encontramos no Quarto 

Livro de leituras Morais e Instrutivas, escritas pelo educador João Köpke, o 

poema �A Pátria�, de Araujo Porto Alegre: 

Tu és, o Pátria querida 

Um mimo da Providencia! 

Tu és da beleza a essência 

Um vaso de alma esplendor! 

 

És o creso das Nações 

O orgulho de toda a terra; 

Tudo o que é grande se encerra 

No teu seio criador!  

 

Nos teus rios diamantinos 

Nas tuas montanhas de ouro, 

Se ajuncta o maior thesouro 

Que o mundo pode invejar! 

 

Nas tuas florestas virgens 

Tens mil esquadras, mil pontes, 

E, nas entranhas dos montes, 

Tudo p�ra o mundo comprar! 

            

... 

 

Essa idéia, ó Brazileiros, 

É toda pura harmonia; 

É diva como a poesia, 

É da Patria um santo amor (Kopke, 1931, p.336-338). 

 

O conhecimento da beleza e riqueza existentes no país oferece aos 

alunos motivos para sentirem orgulho de morar em tal lugar; e é exatamente 

esse tipo de sentimento que o Estado brasileiro queria desenvolver em cada 

coração. De igual modo, coube ao ensino primário Francês a responsabilidade 

de estimular em cada aluno a paixão por sua pátria, assegurando que �cada 

criança pudesse compreender melhor o que é a França, a fim de melhor servi-

la�. (Thiesse,2009. p.24).  

Este momento da história francesa é marcado por um sistema 

preocupado em reunir os indivíduos no mesmo ideal: lutar pelo progresso e a 
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�felicidade da nação�. O professor primário exerceu um papel muito importante 

na formação moral de seus alunos. A ele coube a missão de transmitir um 

ensino que visasse a obediência às regras, o respeito e a valorização do solo 

pátrio. A imagem do educador estava associada a imagem do padre, e sua 

missão assemelhava-se à do sacerdote em tempos anteriores: formar 

moralmente o cidadão.  O magistério transforma-se em apostolado e ao 

professor cabe dedicar-se ao dever social de despertar e desenvolver na 

criança os valores da nova sociedade recém instaurada: respeitar a ordem, 

amar, valorizar e doar-se em favor do solo pátrio, manter rigorosa disciplina 

para com a realização dos deveres. Em caso de falta no cumprimento destes, 

cabia ao professor a aplicação de punições que visavam ensinar ao aluno o 

respeito pela regra, e também, que todo mau passo merece ser punido. 

Esse modelo de educação moral instituído na França tem em suas 

bases um autor que dedicou boa parte de sua vida a estudar quais os meios 

mais eficazes de se educar moralmente uma criança: Émile Durkheim. 

3.2. Émile Durkheim: o pai da educação moral
22

 

No ano de 1902, aos quarenta e quatro anos, Émile Durkheim começa a 

lecionar aulas de Ciências da Educação na Universidade de Sorbonne. Não era 

a primeira vez que lecionava em um curso superior; na verdade já estava 

completando quinze anos como professor de ensino superior. �Grande parte de 

seus cursos era dedicada ao tema da educação moral� (Fernandes, 1994, 

p.21), e, como não poderia deixar de ser, o assunto de seu primeiro curso na 

Universidade de Sorbonne é A Educação Moral. 

Através das aulas ministradas por Durkheim, observamos que sua 

postura e seus ensinos apontam o tipo de professor do qual carecia a Terceira 

República Francesa: alguém que, por meio de seus ensinamentos pudesse 

persuadir, atrair e proteger23 a nação da desordem expressa por meio das 

�massas perigosas� uma educação que visasse a transformar a brutalidade do 

                                                             
22Não se pretende neste trabalho fazer  um histórico da vida profissional e das ideias defendidas por 
Émile Durkheim, senão assinalar o papel desempenhado pela propagação da educação moral na III 
República Francesa e comparar com o movimento que ocorreu na instauração da República no Brasil. 
23  Com respeito a esse assunto pesquisar FERNANDES, Heloísa Rodrigues. Sintoma Social Dominante e 
Moralização Infantil. 1994, editora EDUSP. 
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povo em docilidade, submissão, obediência. Estes ensinamentos estavam 

sendo devidamente passados adiante, pois um grupo de professores primários, 

com aproximadamente 50 pessoas, frequentava suas aulas; e, para ser 

professor primário nesta época, era obrigatório que estudassem a �sociologia 

durkheimiana�. 

Émile Durkheim (2008), ao iniciar suas aulas na Sorbonne, afirma ter 

escolhido o assunto da educação moral justamente por ser ela de urgente 

importância para o momento:  

Se escolhi o problema da educação moral como principal 

assunto deste curso, não foi apenas em virtude da importância 

vital... mas porque se trata de um problema particularmente 
urgente nos dias de hoje. É nessa parte de nosso sistema 

educacional que a crise é mais profunda e ao mesmo tempo, 

mais grave; porque tudo aquilo que pode diminuir a eficácia da 
educação moral, tudo aquilo que ameaça tornar  a ação mais 

incerta, ameaça à moralidade pública em sua própria fonte. 

Não há, portanto, nenhuma outra questão que se imponha com 

mais urgência à atenção do pedagogo (p.19). 
 

Em sua visão, para que a educação moral apresentasse os devidos 

resultados, as escolas deveriam ser públicas, gratuitas e laicas, longe das 

intromissões da igreja. Logo nas primeiras páginas de seu curso �Educação 

Moral�, Durkheim afirma que quando pensou neste curso estava se referindo as 

escolas públicas, pois defende a ideia de que a educação pública é a 

�engrenagem� que move todas as outras �... é em nossas escolas públicas que 

se forma a maioria das nossas crianças, são essas escolas que devem ser as 

guardiãs por excelência de nosso caráter nacional� (Durkheim, 2008,p.20). 

 Durkheim defendia a expansão das escolas públicas e gratuítas 

ressaltando em seu discurso que a educação é dever do Estado, e não, de 

particulares; pois ao Estado cabe moralizar a criança de comum acordo com o 

modelo de que carece a sociedade. 

Quanto ao ensino das ciências, sustenta a bandeira de que toda 

educação deve ser puramente racional, tal qual a moral ensinada nas escolas. 

Para a realização deste projeto, Émile Durkheim nos adverte de que há alguns 

obstáculos a serem superados, como é o caso da disciplina moral, que até 

então tinham suas bases fincadas da moral religiosa; a advertência vem de se 
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retirar da disciplina moral tudo o que é religioso, sem tomar os devidos 

cuidados de substituí-la: 

Eis, portanto, um conjunto de problemas eminentemente 
positivos e complexos, que se impõem à nossa atenção 

quando pretendemos laicizar a educação moral. Não é 

suficiente suprimir, é preciso substituir. É preciso descobrir 

essas forças morais que os homens, até o presente, 
representaram apenas sob forma de alegorias religiosas; é 

preciso descolá-las de seus símbolos, apresentá-las, por assim 
dizer, em sua nudez racional, e encontrar o meio de fazer com 
que a criança possa sentir essa realidade, sem recorrer a 

qualquer intermediário mitológico. É a isso que devemos nos 

apegar inicialmente se quisermos que a educação moral, 

tornando-se racional produza todos os efeitos que devemos 
esperar (2008, p.26-27). 

 

Ao observar essa preocupação descrita por Durkheim, podemos fazer 

um paralelo com a instauração da  Primeira República brasileira; neste período, 

a corrente positivista, ideologicamente influente manifestou a mesma 

preocupação descrita acima: substituir a moral religiosa por uma moral racional 

e científica. 

Tal qual Durkheim, os positivistas brasileiros também defendiam a ideia 

de que a disciplina moral laica deve retirar seus elementos das entranhas da 

própria igreja. Como veremos mais adiante, os santos dessa moral laica são 

retratados na imagem de homens que fizeram grandes coisas em favor de sua 

pátria; homens que, como Tiradentes, ganharam até um dia de lembrança por 

seus feitos. 

Na visão durkheimiana, a moralização infantil deve inculcar na mente 

das crianças os desejos do outro (sociedade), pois esse outro �... é o sujeito 

por excelência � pois sujeita a todos...� (Fernandes, 1994, p.62).  Através desta 

educação moralizante a criança deve sentir a superioridade dos elementos 

morais e inclinar-se a eles; o objetivo final dessa educação é que ao findar do 

período escolar, não haverá mais uma criança ingênua que precisa a todo 

momento de um adulto para controlar-lhe os impulsos, mas sim um ser 

moralizado e impregnado de disciplina interna, o ideal coletivo de homem com 

o qual sonha a sociedade. 

Essa educação que visa o coletivo deve também vincular a criança a sua 

pátria; esse é o dever primordial da escola para com o seu país, ensinar a 

criança a amar, respeitar e submeter-se à sua pátria, permitindo assim que o 
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povo sinta-se parte integrante da nação onde habitam, pois a origem da vida 

moral é oferecer ao homem um de seus principais desejos, o de submeter-se e 

dedicar-se a algo ou a um ser. Na época em que a igreja estava à frente da 

educação, preenchiam esse anseio ensinando as crianças a devotar-se a 

Deus, contudo, após a igreja perder seu espaço no âmbito escolar, passam a 

ensinar que é ao sucesso da pátria que a criança deve dedicar seus esforços. 

 No caso do Brasil (I República), vemos estes argumentos também como 

um instrumento para acalmar os negros recém-libertos, pois se  a elite 

conseguisse por meio da educação moral, fazer com que eles se sentissem 

parte da nação brasileira, certamente não precisariam temer possíveis revoltas 

destes negros contra o povo branco. O difícil era fazer com que este povo tão 

sofrido, que fora escravizado, separados de suas famílias e discriminado, 

amassem e se sentissem parte de uma nação que lhe causou tanto mal.  

A fim de que a educação moral atinja os efeitos esperados, Durkheim 

(2008) estabelece três pilares nos quais a nação deve estar alicerçada, são 

eles: família, pátria e humanidade; hierarquizados dessa forma representam as 

fases pelas quais passamos. �A moralidade começa onde começa a vida 

social� (p.89), ou seja, na família, contudo, a educação moral não deve ficar 

somente a cargo da família, mas como já dissemos, é um dever do estado, 

mesmo porque a educação doméstica por mais exemplar que seja, ainda assim 

é muito restrita quanto ao estímulo à disciplina �... porque, aquilo que ele possui 

de essencial, isto é, o respeito pela regra, não pode ser desenvolvido no âmbito 

da família� (2008, p.148). 

As regras que são estabelecidas no convívio dentro da família podem 

sofrer eventuais mudanças, pois variam de acordo com as circunstâncias. Essa 

flexibilidade com as regras e a disciplina ajuda na convivência familiar. 

Contudo, é no ambiente escolar que a criança entende o valor da mesma; 

neste lugar a criança é submetida a obrigações que definem a sua conduta.     

�Ela deve comparecer à classe com regularidade, num horário estabelecido, 

mantendo uma postura adequada; enquanto permanece na sala de aula não 

pode perturbar a ordem; deve aprender suas lições, fazer os deveres de 

casa...� (Fernandes, 1994, p.149). 
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Toda essa disciplina que encontramos na escola serve para ensinar o 

homem a frear seus impulsos e conter as paixões, pois o homem só será 

realmente feliz quando for capaz de comandar seus próprios desejos. E essa 

felicidade tem que ver também com a felicidade pública, pois, é através dela 

que se estabelece o sentimento de cooperação, solidariedade e respeito 

mútuo. Se a escola for capaz de formar homens disciplinados, certamente a 

nação será aquilo que desejam seus comandantes. 

Este rigor com a educação moral na França era exatamente o modelo de 

que carecia o Brasil, para ensinar, através do exemplo dos brancos 

disciplinados, os negros indisciplinados. Conforme analisado no capítulo 

anterior, as escolas do povo, criadas por iniciativas de republicanos e maçons, 

também podiam ser frequentadas por negros, e haviam até iniciativas por parte 

dos dirigentes para que esses negros participassem das aulas. Contudo, a 

frequência dos mesmos era restrita, o que fez com que os dirigentes da 

sociedade paulista traçassem novos planos para educar os libertos e assim 

evitar possíveis revoltas. Veremos a seguir as medidas tomadas pelo poder 

público brasileiro a fim frear os impulsos destes libertos por meio da educação 

moral que era oferecida aos brancos; pois acreditava-se que, se a população 

que tinha acesso à escolarização fosse devidamente instruída e moldada, pelo 

seu exemplo, certamente os negros com os quais mantinham contato 

consequentemente seriam de igual modo disciplinados. Esse tipo de educação 

moralizante que passa a vigorar no Brasil tem como exemplo a educação moral 

Francesa, conforme veremos a frente. 

3.3. A primeira reforma educacional republicana no Brasil 

A proclamação da República brasileira trouxe preocupações sobre a 

natureza dos instrumentos e quais os métodos que seriam utilizados para 

propagar, defender e inculcar os valores da nova ordem. Os intelectuais da 

época encontraram no modelo Francês aquilo que tanto buscavam; �os 

educadores do final do século XIX reatualizaram, no Brasil, a valorização mítica 

da escola celebrada na revolução francesa. A escola representa as luzes, a 

vitória da razão sobre a ignorância, um meio de luta contra a monarquia e, 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


105 

 

consequentemente, um instrumento de consolidação do regime republicano� 

(Souza, 1998, p.171). 

Parece que a primeira medida realizada pelos republicanos paulistas 

com respeito a educação foi a Reforma da Instrução Pública, que recebeu o 

apoio de Gabriel Prestes e teve como elaboradores da lei que pôs em vigor a 

reforma: o diretor da instrução pública Artur Guimarães Alvarenga, diretor da 

secretaria e o professor do ensino público Tomás Galhardo24. 

Já no ano de 1890, políticos, educadores e intelectuais procuraram 

estabelecer um novo rumo para educação nacional, iniciando pela reforma da 

Escola Normal de São Paulo. O governo passa então a investir na formação de 

professores, na implementação do método intuitivo; bem como começam a 

formular projetos para a criação das escolas graduadas.  

Mas é somente no ano de 1892 que os reformadores republicanos 

transformaram em lei os seus planos educacionais por meio da criação do 

Conselho Superior de Instrução Pública, onde o governo �... estabeleceu as 

diretrizes gerais sobre as quais passou a funcionar a instrução pública...� 

(Souza, 1998, p.43). Uma das primeiras medidas tomadas pelos encarregados 

da reforma da instrução foi a criação dos grupos escolares, que deveriam 

funcionar seguindo o exemplo das escolas modelos e da escola normal de São 

Paulo. A rigidez no ensino, os materiais modernos, a mobília, a arquitetura 

escolar, tudo deveria ser uma réplica dessas escolas. Por todo o estado de São 

Paulo foram construídos (ou compraram prédios prontos para essa finalidade) 

grupos escolares: Amparo (1894), Campinas (1897), São Roque (1894), 

Ubatuba (1894), Santos (1902), Lorena (1895), Araraquara (1903), Tatuí 

(1895), Sorocaba (1896), Mogi das Cruzes (1896), Jundiaí (1896), Bragança 

(1897), Piracicaba, Piraju (1906), Serra Negra (1901), dentre outros. Os vários 

exemplares da Revista de ensino sempre contavam com artigos que 

apontavam a fundação de mais um grupo escolar, com fotos do prédio e textos 

que descreviam os ambientes, moderna mobília e materiais didáticos utilizados. 

                                                             

24 As informações sobre a Reforma da Instrução Pública foram retiradas do livro �Templos de 
civilização; a implantação da escola primária graduada no estado de São Paulo (1890- 1910). 
SOUZA, Rosa de Fátima. 1998. São Paulo: UNESP. 
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Segundo nos aponto Souza (1998), só no ano de 1893 o Estado já contava 

com 1.398 escolas públicas, e em 1897 este número saltou para 2.397. 

É importante ressaltar que �as escolas centrais (os grupos escolares, a 

Escola Normal da Praça, o Ginásio do Estado) não se destinavam as camadas 

mais baixas da população, mesmo quando residindo próximas a estas� 

(Demartini, 1989, p.54). Demartini ainda nos alerta que, embora houvesse uma 

grande ampliação das escolas primárias paulistas: 

as escolas se multiplicavam apenas nas cidades, povoados 
ou vilas. Segundo informações do Anuário de Ensino de 

1936-1937, apenas no início do século XX é que haviam 

surgido efetivamente algumas escolas rurais, apesar de 
algumas reformas de ensino fazerem referencias a escolas 
ambulantes para bairros agrícolas. É preciso chamar a 

atenção para este fato geralmente não destacado por 

muitos estudiosos da educação entre nós: o da inexistência 

de escolas no meio rural nesta época � embora ai residisse 
cerca de 90% da população� (DEMARTINI, 2010, p.4) 

 

Figura 3.1. Grupo Escolar da Barra Funda (Revista de Ensino, 1904, Anno II, Nº6) 
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Figura 3.2.  Grupo Escolar de Mogy � Mirim (Revista de Ensino, 1903, Anno II, Nº 3) 

 

O estado prescrevia as normas de ensino, as disciplinas e o material 

(livros de leitura, cartilhas...) a serem utilizados. Neste momento, o órgão da 

instrução pública já havia contratado profissionais para a área de inspeção 

escolar de escolas públicas, a fim de fiscalizarem o ensino e os materiais 

didáticos utilizados nos grupos escolares, e também assegurarem que o ensino 

moral e científico não seria omitido.  

Outra medida de grande importância realizada pelos reformadores foi a 

alteração de matérias no currículo escolar. Assim como o sistema educacional 

francês que, de acordo com Durkheim, difundiu a ideia de uma escola laica, 

aqui no Brasil os republicanos também implantaram uma educação laica, 

baniram da escola todo e qualquer tipo de ensino religioso, bem como os 

materiais didáticos utilizados pela igreja a fim de difundir uma moral religiosa. 

Contudo, não basta excluir do currículo a educação cristã, é preciso substituí-

la, e para tal fim os responsáveis pela instrução pública implantaram um 

currículo de disciplinas que articulava: educação intelectual, física e moral. 
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As disciplinas que passam a compor o currículo das escolas primárias  

públicas de São Paulo são aquelas  matérias de caráter moral e científico, são 

elas:   

...leitura e princípios de gramática, escrita e caligrafia, contar e 
calcular sobre números e frações, Geometria prática 

(taquimetria) com noções necessárias para as suas aplicações 

à medição de superfície e volumes, sistema métrico decimal, 

desenho a mão livre, moral prática, educação cívica, noções de 

Geografia, cosmografia, Geografia do Brasil especialmente do 
Estado de São Paulo, noções de Ciências físicas, químicas e 

naturais, nas suas mais simples aplicações, especialmente à 

higiene, História do Brasil e leitura sobre a vida dos grandes 

homens da história, leitura de música e canto, exercícios 

ginásticos e militares apropriados à idade e ao sexo (Souza, 

1998,p.172).  
 

Esta reestruturação do currículo revela-nos a substituição da moral cristã 

pela moral laica; e esta, por sua vez, insere-se não somente como a substituta 

dos ensinos religiosos, mas também como um remédio que combate os males 

da sociedade. À educação moral fora incumbida a missão da transmissão das 

ideias do novo regime político, e neste momento a escola passa a ser 

conhecida como lugar disciplinador, onde a ordem e a coesão eram 

indispensáveis, pois a disciplina moral e instrutiva foi utilizada como um 

dispositivo político de controle social. O ato de moralização não vem do acaso, 

os intelectuais da época observavam o que acontecia nos países adiantados e 

sabiam perfeitamente a força de uma educação moralizante e o bem que ela 

poderia fazer para a unificação do país.  

As reformas educacionais que ocorreram pós 1889 se dirigem aos 

segmentos ilustrados da sociedade brasileira: classe dominante urbana, classe 

média. Mas é provável que a reflexão sobre a moral social visava indiretamente 

o conjunto da sociedade brasileira, até mesmo os libertos, já que se esperava 

que a adoção de padrões morais superiores pelos segmentos sociais ilustrados 

produzisse efeitos exemplares entre os escravos. 

Políticos, intelectuais e educadores procuraram transmitir seu sistema de 

ideias moralizantes por meio da classe média cujos membros se tornaram os 

�funcionários da ideologia� (no sentido de Gramsci), aptos a contribuir para a 

coesão social em meio a uma sociedade potencialmente conflitiva devido ao 
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seu recente passado escravagista. Parece que o plano era o de educar pelo 

exemplo.  

Mas por que o exemplo? Qual é a importância deste na infância? 

Segundo Vilas (2003) �a criança é um imitador acima de tudo� (p.142), ela pode 

não ser uma �tabula rasa�, contudo, sua consciência ainda é frágil de 

representações. Sendo assim, um exemplo qualquer pode facilmente ser 

introduzido em sua mente sem muita resistência, e passar de uma simples 

ideia para a ação: 

 

É isso que faz com que a criança seja tão suscetível ao 

contágio pelo exemplo. 
Quando ela vê um ato sendo realizado, a própria 

representação desse ato a induz a reproduzir um ato similar 

(Durkhem, 2008, p.143). 
 
A criança imita porque sua consciência ainda não possui 

afinidades eletivas bem definidas; portanto, ela assimila sem 
resistência todas as impressões um pouco mais fortes que lhe 

chegam de fora (idem, p215). 
 

Por conhecerem o importante papel desempenhado pelo exemplo, é 

provável que estes reformadores utilizaram o estudo da educação moral como 

agente reformador da conduta do negro recém liberto. Analisemos o significado 

das palavras educação e moral: a primeira deriva da palavra latina �educare�, 

que significa: �endireitar o que é torto ou malformado...� (Fernandes, 1994, 

p.74), a segunda constitui-se em �um sistema de regras que predeterminam a 

conduta. Elas dizem como devemos agir em cada situação, e agir bem é 

obedecer bem� (Durkheim, 2008, p.39). 

Parece que obedecer às regras é ao mesmo tempo adquirir o controle 

sobre nossos atos. Neste sentido, a imagem que é passada aos negros libertos 

é a de que, a verdadeira liberdade não está em não ser mais um escravo, mas 

sim: 

 
...a liberdade é fruto da regulamentação. É sob a ação das 

regras morais, através de sua prática, que adquirimos o poder 

de sermos mestres de nós mesmo, de legislar sobre nós, o que 

consiste na verdadeira liberdade (idem, p.67). 
 

Liberdade de fato é controlar os próprios impulsos e desejos. É saber que cada 

mau passo pode prejudicar não só a si mesmo, mas também a sociedade. 
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A escola da Primeira República torna-se conhecida como lugar 

disciplinador, onde a ordem e a coesão eram indispensáveis. O valor atribuído 

às regras e ao autocontrole são prescritos como �condição para a felicidade e 

para saúde...� (idem, p.57). A moral que é apresentada nas escolas públicas 

vem como um bem supremo que deve ser obedecido não devido às 

consequências de sua transgressão, mas simplesmente porque ordena. 

Possivelmente toda essa preocupação em instituir a educação moral 

visava também o controle social das �massas perigosas�, que conforme vimos 

anteriormente, o medo do mau exemplo que estes libertos poderiam dar à 

população branca, bem como de sua disposição para ataques e revoltas ainda 

pairava sobre a elite branca. Os negros eram mais numerosos que os brancos; 

parece que a estratégia para educá-los e inculcar em suas mentes o apreço 

pelo país em que habitam, de modo a não se rebelarem contra ele e contra seu 

povo, foi a educação pelo exemplo. Se cada criança e adulto de pele branca 

e escolarizados que entrassem em contato com um negro pudesse transmitir, 

através de seu exemplo, uma moral elevada  e comprometida com a 

sociedade, certamente causaria algum efeito, por menor que fosse. 

A reforma organizada em São Paulo também se preocupou com a 

elaboração e divisão do tempo no ambiente escolar, o que denota uma 

relevante necessidade em se instaurar a ordem através do tempo. Quanto deve 

durar a saída e a entrada dos alunos? Quanto tempo será destinado às 

matérias? Quantas vezes cada matéria deve ser ministrada semanalmente? 

Segundo a lei que passou a vigorar, ficou estabelecido que as atividades 

das escolas no curso primário seriam de cinco horas por dia. Os estudos que 

dizem respeito à divisão das matérias
25 apontam que �50,8% da jornada 

escolar destinava-se à linguagem (oral, escrita e caligrafia) e 8,3% à aritmética, 

totalizando cerca de 60%... para ciências físicas e naturais, 1,6%, para as 

matérias formativas, 14,6%, e para entradas, chamadas, recreio e saída, 13%� 

(Souza, 1998, p.222). Vemos que, depois da linguagem as matérias que 

recebem uma porcentagem de tempo maior são as chamadas formativas, 

                                                             
25 Rosa de Fátima Souza realizou uma análise detalhada sobre a divisão do tempo e das matérias que 
passaram a vigorar no currículo escolar das escolas primárias de São Paulo com a Reforma da Instrução 
Pública de São Paulo em 1892. 
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essas matérias são destinadas ao aperfeiçoamento moral; são elas História, 

Geografia, música, educação cívica, ginástica, desenho, trabalhos manuais e 

treinos militares. 

O ensino da História, conforme recomendado pelo Estado, deveria ser 

ministrado por meio de livros que narrassem e exaltassem a história do Brasil, 

pois não existe meio mais eficaz para despertar o espírito nacional que o 

estudo da história da nação, afinal, o �conhecimento da pátria é a base do 

patriotismo� (Ibid, p 105) 

A educação nacional não se pode fazer senão pelo estudo 

da pátria e, no estudo da pátria, a sua história é, quase 

poderia dizer, a parte principal. 
Todos os povos � é obrigação insistir nestas comparações 

que, espécie de razões concretas, valem por ventura mais 

que os melhores argumentos abstratos � todas as nações 

compreenderam que o sentimento nacional e 
conseguintemente, o patriotismo, se inspiram no 
conhecimento da pátria e da sua história, isto é, da sua vida 

(Veríssimo, 1985, p.103). 
 

Os livros de leitura que passaram a circular pós-proclamação da 

república deveriam ser essencialmente brasileiros: �é preciso que o livro de 

leitura entre nós se reforme completamente e que tudo fale do Brasil e de 

nossas coisas� (Veríssimo, 1985, p.113). 

Com a reforma da instrução pública, as datas que marcaram a história 

brasileira também passaram a compor as páginas dos livros de leitura. 

Como não poderia deixar de ser, as aulas de História também deveriam 

servir para fortalecer a imagem de Tiradentes como um herói nacional, pois foi 

um homem que devido a sua incansável luta em favor da libertação de Minas 

Gerais das mãos do governo português, fora tragicamente morto. Seu sacrifício 

deveria ser sempre lembrado, pois havia morrido em busca da liberdade de sua 

terra. 

Este e tanto outros símbolos adotados pelos republicanos foram dia a 

dia tomando conta do universo escolar por meio dos livros de leituras. O poema 

�Hino a Tiradentes� de Bernardo Guimarães é um excelente exemplo de como 

se consagrar a imagem de um homem: 

 

Salve, salve, ínclito mártir 
Resplandecente farol! 
Da aurora da liberdade 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


112 

 

Foste o sangrento arrebol. 
 
De teu mutilado corpo 
Os membros esquartejados 
Foram ecos regidores 
Aos quatro ventos lançados 
... 
 
De teu sangue generoso 
Esta terra rociada 
Faz brotar da independência 
A semente abençoada 
... 
 
Esse sangue derramado 
Pelo brutal despotismo 
Foi da pátria brasileira 
O sacrosanto batismo 
... 
 
Desde então à tirania 
O férreo braço adormece 
E o formoso sol dos livres  
No horizonte resplandece. (Köpke, 1931, p.75-7) 

 

O fato de apresentar à criança a imagem de um homem/herói não foi por 

acaso, pois segundo Vilas(2003), este ato não passa de uma excelente 

estratégia de inculcar na mente dos pequeninos o desejo de crescer, e assim 

como Tiradentes e muitos outros, ser leal e lutar em favor dos ideais da pátria: 

A criança sonha em ser um dos grandes homens; por isso 

é importante que se dê no momento em que ela adquire a 

consciência das aptidões, exemplos vários de grandes 

homens que possam influir no seu destino... A criança é um 

imitador acima de tudo (p.142). 

 

A geografia foi associada à missão de fazer com que cada cidadão 

conhecesse o solo pátrio, a organização dos estados, seu nome, as capitais, o 

funcionamento da organização política, e por fim passasse a amar a pátria. 

�Primeiramente situar a criança no seu espaço imediato, a sala de aula, a casa, 

o caminho da escola e, sucessivamente, a cidade, o Estado, o país e este em 

relação aos outros países� (Souza, 1998, p.179) 

O ensino da educação física, então denominada de ginástica, estava 

associado aos exercícios militares. O serviço militar ainda não era obrigatório e, 

cabia à escola formar o futuro soldado para defender a pátria. As aulas de 

ginástica visavam preparar o físico da criança para que esta se constituísse 

forte e sadia. 
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A música foi adotada nas escolas como um meio a mais de engrandecer 

o país. Segundo observamos nas revistas de ensino que circulavam na época, 

as canções que eram ensinadas nas escolas públicas da época exaltavam a 

república, buscando plantar no coração do aluno o orgulho de pertencer a este 

país, e mesmo que �pequenino confiar à pátria todo o seu destino�, como é o 

exemplo da música �Sou Brazileiro!�, do compositor Luiz Galvão, que 

encontramos na seção Hymnos Escolares da Revista de Ensino (1903): 

 

I 
 
Sou brasileiro 
Com orgulho o digo; 
Na paz, na guerra, contra o inimigo, 
Ao mundo inteiro 
Com orgulho o digo: 
- Sou brasileiro! 
 
II 
 
Sou Brasileiro! 
Desta terra o brilho 
Há de ser grande com grande filho: 
Sempre altaneiro 
Na virtude trilho... 
Sou brasileiro! 
 
III 
 
Sou brasileiro! 
Mesmo pequenino 

Ponho na Patria todo o meu destino; 
Almo, fagueiro... 
Cantarei o hymno: 
Sou brasileiro! 
 
IV 
 
Sou brasileiro! 
Quem assim não há de 
Na Patria immensa como a Liberdade, 
Sempre altaneiro, 
Quem assim não há de 
Ser Brasileiro?! (p.102) 

 

As aulas de desenho e também as de trabalhos manuais vislumbravam 

um futuro que aos poucos tornava-se presente: a indústria. A inserção dessas 

matérias no currículo escolar buscava preparar o povo para assumir postos de 

trabalho nas indústrias que aos poucos se instalavam no país, bem como 

incitar na população o valor do trabalho, que há muito tempo fora corrompido 
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pelo trabalho escravo. Segundo os relatos de Ina Von Binzer (1991) o que lhe 

causou grande surpresa é que o brasileiro não trabalha, e este por sua vez �... 

despreza o trabalho e o trabalhador. Ele próprio não se dedica ao trabalho se o 

pode evitar e encara a desocupação como um privilégio das criaturas 

superiores� (p.122). Nos poucos anos que passou aqui no Brasil Ina notou que 

todo o trabalho é realizado pelos negros; quem prepara as refeições são as 

escravas pretas, quem amamenta o filho da mulher branca é escrava negra, 

quem serve as refeições: os negros; �... tôda a riqueza é adquirida por mãos 

negras, porque o brasileiro não trabalha� (idem, p.34). 

Através de suas cartas Ina expressa sua preocupação com a vida no 

Brasil após a abolição. O trabalho de fato estava associado ao escravo, e por 

consequência fora estigmatizado como ocupação da raça inferior, pois o 

homem branco deveria dedicar-se a crescer intelectualmente. 

Os problemas enfrentados após a libertação, caso não fossem 

resolvidos, acarretariam na desordem social. Como se não bastasse o repúdio 

do homem branco ao trabalho, parece que com a abolição o escravo liberto 

passa a imitar os brancos e trabalhar o menos possível. Daí resulta milhares de 

negros vadios pelas ruas das cidades, entregues ao vício e a briga. Seria 

necessário traçar planos a fim de que a substituição do trabalho escravo para o 

livre não resultasse na total desordem do trabalho. Era preciso desenvolver o 

apreço pelo trabalho em meio aos brancos e negros, e mais uma vez a escola 

é responsabilizada de transmitir aos pequenos alunos o conceito do trabalho 

como um bem em si, como veremos a seguir no exemplo retratado na edição 

de outubro de 1902 da Revista de Ensino (p.761): 
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O plano de ensino destinado a essas disciplinas denominadas 

�formativas� traduz um caráter disciplinador e regulador da conduta.  Em 

algumas dessas matérias, as crianças deveriam repetir, até que decorassem, 

poesias ou trechos de histórias escritos na lousa pelo professor. Cabe aqui 

ressaltar que todo momento oportuno era utilizado para �formar a alma� da 

criança, não importa qual fosse a disciplina; desde cálculo até música, sempre 

havia um meio de passar uma lição de moral e civilidade ao aluno (Souza, 

1998). 

Outras medidas foram tomadas com a reforma do ensino, como por 

exemplo, os castigos físicos tais como as palmatórias tiveram como substitutos 

�... cartões de mérito, notas de aplicação, quadro de honra� (Souza, 1998, 

p.247).  

Esta época também é lembrada pelo �cuidado� obsessivo para com os  

livros didáticos adotados nas escolas públicas; torna-se obrigatório que estes 

livros e cartilhas estejam de acordo com a lei. Para que um livro fosse adotado 

era necessário que antes fosse aprovado pelo órgão de Instrução Pública.Um 

dos objetivos propostos era o de �... selecionar os livros mais adequados aos 

objetivos escolares...� (Klinke, 2002, p.5) Esta mesma lei previa multas aos 

professores e/ou diretores que fossem pegos adotando em suas escolas livros 

condenados pelo governo, pois os mesmos abarcavam princípios opostos a 

moral. 

O livro didático era nada mais do que um fiel transmissor dos 

conhecimentos, habilidades e valores que o governo recém implantado 

acreditava que seria necessário transmitir ao cidadão. Neste sentido, o livro 

escolar passa a ser, também, um instrumento político, provando assim a forte 

relação existente �entre Estado / Escola e livro didático: o Estado prescreve e 

ordena; a escola organiza e viabiliza e o livro didático põe em prática e 

concretiza� (Oliveira, 2004, p.100). 

Pode-se observar que esta ampla difusão dos livros de leitura no Brasil 

ocorreu justamente com a instauração do governo republicano, que buscou, 

através dos mesmos, transmitir um modelo de conduta a ser seguido. Na 

França a extensa publicação de manuais de leitura também coincidiu com 

instauração de um novo governo, e foram usados como instrumento regulador 
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da nação. Provavelmente os republicanos e educadores responsáveis pela 

reforma da instrução pública paulista aderiram ao mesmo conceito que foi 

amplamente difundido na França em seu período de revolução, onde �um livro 

lido é um livro apropriado que induz a novos hábitos� (Bittencourt, 1993, p.21). 

Este momento é marcado não pela leitura do prazer, mas antes pela 

leitura do dever e da instrução, pois �... de um lado, contribui na implementação 

de programas e conteúdos, marca ritmos, instituí rotinas, organiza e viabiliza 

práticas e, de outro lado, forma, informa, inculca, uniformiza e controla 

comportamentos� (Oliveira, 2004, p.25), pois: 

Aprender a ler não se refere apenas ao desenvolvimento 

intelectual, mas a uma dimensão de valores morais. Ou 

seja, aprender a ler não é aprender a decifrar o código, mas 

aprender a se comportar a partir de um novo modelo de 
civismo e civilidade (Vilas, 2003, p.150). 

 

Chartier e Hérbrard (1995) advertem-nos de que esse tipo de livro 

moralizante foi muito difundido na França entre os anos de 1880 a 1920, 

confirmando mais uma vez que o Brasil não só foi um grande exportador 

agropecuário, como também um importador de ideias e iniciativas que deram 

certo em outros países. 

Além da proliferação de livros de leituras morais e instrutivas, também 

houve na primeira década republicana a iniciativa do Governo em traduzir 

algumas obras estrangeiras, como é o caso do livro A moral para todos, escrito 

pelo Francês Adolf Franck. Segundo nos aponta VIEIRA (2008) �o presidente 

da Casa da Moeda, Ennes de Souza, cuidou pessoalmente da publicação de A 

Moral para todos... de quem Ennes fora aluno no curso de Direito Natural, entre 

1868 e 1869, no Collegio de France� (p.69). Neste livro o autor destaca a 

importância do trabalho, da bondade, o orgulho pela pátria. Mas o que 

realmente prevalece no Estado é a adoção de livros nacionais, escritos em sua 

grande maioria, por professores paulistas tais como �João Köpke, Arnaldo 

Barreto, Maria Guilhermina Loureiro de Andrade e Julia Lopes foram os 

primeiros renovadores dos livros de leitura do Estado� (Souza, 1998, p.232). 

A obra escrita dos educadores republicanos se dirige às classes que 

tinham acesso a escola; contudo, seus ensinamentos deveriam alcançar a 

sociedade como um todo, até mesmo os negros libertos, pois era de extrema 
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importância que os ensinamentos ministrados na escola os  atingissem de uma 

maneira ou de outra. 

Provavelmente, os livros de leitura morais e instrutivas tenham sido a 

arma mais eficaz para alcançar os objetivos propostos pelo governo; suas 

páginas estavam repletas de histórias que incentivavam cuidados com o 

asseio, a higiene, o respeito, a ordem, o apreço pelo trabalho, o repúdio à 

mentira e falta de honestidade. Ir à escola e estudar os manuais de leitura era 

como receber doses diárias de um medicamento que combate os maus 

costumes da sociedade (cf. Oliveira, 2004, p.98). 

Outros ensinos propagados nos livros didáticos que nos chamam a 

atenção diziam respeito à forma como os autores retratam os negros, alguém 

de ótima índole, um irmão para o homem branco, no mesmo patamar de 

direitos. No livro de leitura �Pequena História do Brasil� de Francisco Vianna (3º 

edição), o autor começa descrevendo a chegada dos � bons� negros no Brasil: 

 
Desde muito cedo, logo após o descobrimento, foram 

introduzidos escravos africanos no Brazil. Acostumados em 
sua terra ao captiveiro, eram aqui trabalhadores de boa índole 

e submissos. Foram elles os cultivadores de nosso solo, os 
obreiros da riqueza nacional (Vianna, 1931, p.111). 

 
Aqui vemos os escravos sendo apresentados como �obreiros da riqueza 

nacional�, ótimos trabalhadores, e de bom caráter. Mais adiante Vianna nos 

conta que aqui no Brasil os escravos não foram tratados com a mesmo 

crueldade de outros países; de maneira alguma, aqui eles eram tal qual irmão. 

Estes livros moralizantes começaram a pregar que o homem negro é igual ao 

homem branco, agora ele é visto como igual porque o temem:  

Felizmente, na maioria dos casos, eram tratados pelos seus 
senhores sem crueldade destes outros paízes (idem, p112). 
 
Aqui... acabaram sentindo-se como homens que eram, com os 
mesmos direitos que os da raça branca (idem, p.113). 

 

É interessante analisar que todos os maus tratos sofridos pelos  

escravos  não são  relatados. Ao ler as histórias contidas nos livros da época, 

nota-se o crescente interesse em contar aos infantes alunos uma mentira; 

parece que o plano era o de que estas crianças brancas, em contato com as 

crianças negras, lhe dissessem o que aprenderam nos livros, que os homens 
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negros eram dignos de admiração, pois ajudaram na edificação do país, que 

perante a sociedade somos todos iguais, não existem motivos para revoltas e 

vingança, devemos agora continuar a lutar pelo engrandecimento da pátria. 

Outra visão interessante é com respeito à mulher negra, um personagem 

que teve seus filhos arrancados de seus braços para que assim, fossem 

obrigadas a alimentar os herdeiros das senhoras brancas que não conseguiam 

amamentar seus filhos. �As pretas foram sempre excellentes e amorosas amas 

e a ellas, innegavelmente, deveram nossos Paes a índole bondosa que nos 

legaram� (Vianna, 1937, p.112). Neste trecho vemos tudo retratado como um 

acordo pacífico; não se conta a verdade por trás dos bastidores, todo o 

sofrimento que essas pobres mulheres enfrentaram a dor de perder seus filhos, 

tudo se encerra em um simples ato de apagar o passado e reescrever a 

história ao modo deles. 

A ideia por nós defendida de que o negro certamente era educado por 

meio do exemplo dos brancos também é difundida no livro de Vianna, ao 

afirmar que �em contacto com os brancos... os negros das colônias americanas 

foram assimilando a maior parte dos sentimentos e das ideias que dominavam 

entre aquelles� (idem, p.155), e possivelmente era o que Vianna, juntamente 

com os demais republicanos da época, estava tentando fazer: transformar a 

classe média em transmissores da ideologia. 

Parece que almejavam que o povo esquecesse a escravidão e 

passassem a viver em harmonia; para tanto, o plano de �lembrar e esquecer� 

fatos marcantes pelos quais passou o país fazia parte do cotidiano escolar. A 

escravidão �fator decisivo na constituição das bases excludentes e autoritárias 

que marcam a herança histórica é apresentada como um fenômeno 

surpreendente� (Vieira, 2008,p.12), pois a tão esperada abolição e a 

proclamação da república   são símbolos de modernidade para a sociedade. 

Toda a opressão sofrida pelos negros deve ficar no passado, pois com a 

república nasce um povo unido, onde todos são iguais e não há lugar para 

opressores e oprimidos, todos estão unidos em torno de um objetivo comum: 

construir um país civilizado. 

No Hino da Proclamação da República, composto em 1890 por Leopoldo 

Américo Miguez e Joaquim de Medeiros e Albuquerque, pode-se observar 
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perfeitamente que os autores praticamente convidam a nação a esquecer 

�aquele que significou um dos mais importantes marcos da história política do 

país: a escravidão...� (Vieira, 2008, p.12): 

... 

Liberdade! Liberdade! 
Abre as asas sobre nós, 
Das lutas na tempestade 
Dá que ouçamos tua voz 

Nós nem cremos que escravos outrora 

Tenha havido em tão nobre País... 
Hoje o rubro lampejo da aurora 
Acha irmãos, não tiranos hostis. 

Somos todos iguais! Ao futuro 
Saberemos, unidos, levar 
Nosso augusto estandarte que, puro, 
Brilha, ovante, da Pátria no altar ! 
Liberdade! Liberdade! 
Abre as asas sobre nós, 
Das lutas na tempestade 
Dá que ouçamos tua voz 

... 

Das lutas na tempestade 
Dá que ouçamos tua voz 
Do Ipiranga é preciso que o brado 
Seja um grito soberbo de fé! 
O Brasil já surgiu libertado, 
Sobre as púrpuras régias de pé. 
Eia, pois, brasileiros avante! 
Verdes louros colhamos louçãos! 
Seja o nosso País triunfante, 

Livre terra de livres irmãos! 
Liberdade! Liberdade! 
Abre as asas sobre nós! 
Das lutas na tempestade 
Dá que ouçamos tua voz! 

Não foram apenas os livros de leitura que foram utilizados como 

�reformador social�; ao professor também foi outorgado essa função. Conforme 

dito anteriormente, o magistério foi associado ao sacerdócio, e, como tal, 

estava responsabilizado por formar moralmente a criança. Ao professor fora 

delegado a nobre incumbência de revelar aos alunos as regras, bem como o 

peso das consequências que vêm com a transgressão. Este profissional 

deveria dar conta de ensinar leitura, escrita, contas, ciências, trabalhos 
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manuais, música, ginástica; e também prepará-los para que em toda a sua 

educação, servissem de exemplo, aos demais membros da sociedade. 

Um dos meios de transmitir, pelo exemplo a moralidade e os bons 

costumes, eram as festas de encerramento e os desfiles do batalhão infantil. 

As festas de encerramento do ano letivo representavam um momento de 

grande festa: a comunidade, os pais, os homens públicos e jornalistas tinham 

acesso a escola. Neste dia, a escola era toda enfeitada para receber os seus, 

os alunos aguardavam esse dia com forte entusiasmo, pois chegara o 

momento de ser recompensado por suas obras durante o ano letivo. A escola 

dava aos alunos livros de leitura, materiais didáticos, e medalhas; estas por sua 

vez estavam devidamente hierarquizadas em ouro (para os melhores alunos), 

prata e bronze. 

Neste importante evento escolar, os alunos também tinham a 

oportunidade de representar, por meio de peças teatrais, histórias e contos 

morais e cívicos, cujo objetivo era certamente transmitir os valores do Estado 

para a comunidade local. 

A formação do batalhão infantil buscou retratar nas crianças a figura 

heróica do soldado. Os exercícios militares, a farda, a expectativa de servir a 

pátria, enfim, a imagem do soldado estava associada ao modelo de cidadão 

que respeitava e lutava pela ordem e progresso de seu país. Os desfiles do 

batalhão infantil eram um espetáculo a parte; este era o momento oportuno de 

exibir à sociedade local �... promessas de cidadãos honrados, bons 

trabalhadores cumpridores de seus deveres, amantes da pátria e da ordem� 

(Souza, 1998, p.270). A formação do batalhão infantil se dava nos grupos 

escolares e contava com a colaboração financeira da comunidade, que 

auxiliava na compra do uniforme e outros utensílios necessários à formação 

desses agrupamentos. 

O momento do desfile nas ruas das cidades certamente encantava seus 

moradores e despertava nas demais crianças o desejo de frequentar os grupos 

escolares, ser um soldado e servir bravamente a tão amada pátria, que tinha 

sua imagem associada à de uma mãe cuidadosa, que zela por seus filhos. 

Difundir essa ideia de pátria/mãe certamente não foi um acaso; era necessário 

que todos tivessem esse mesmo tipo de pensamento ao se referir ao Brasil, 
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inclusive os negros trazidos da África, e os que aqui nasceram. Seus costumes 

e sua cultura não pertenciam a esse lugar, para muitos deles os sentimentos 

que nutriam por este país não eram de gratidão por tê-los acolhido, bem ao 

contrário, eram sentimentos de amargura e revolta. Durante longos anos foram 

castigados, passaram fome, mães foram separadas de seus filhos, não tinham 

direito a quase nada. Observavam seus patrões no conforto e com fartura de 

alimentos, e para eles só sobravam migalhas. Enquanto sofriam de sol a sol no 

plantio e na colheita, eram os donos da terra quem recebia e desfrutava os 

louros.  

Os meios de divulgação utilizados para transmitir esse patriotismo 

exagerado eram na verdade os meios para que essa mensagem chegasse e 

encontrasse acesso também junto aos libertos. 

Mesmo com toda a fiscalização dos inspetores de ensino, muitas 

escolas utilizavam livros inadequados e antigos, não ministravam aulas de 

geografia e história (essenciais no ensino da educação moral e cívica). �Os 

professores ensinavam o que queriam e o que sabiam� (Souza, 1998, p.209). A 

omissão de disciplinas não era a única coisa que colocava em risco os planos 

educacionais traçados pelo governo; os alunos faltavam muito na escola e por 

motivos diversos: dificuldades familiares, trabalho infantil (principalmente na 

época de plantio e colheita), problemas de saúde tais como epidemias, festas 

religiosas e feriados nacionais. Tantos motivos para faltarem nas aulas 

representavam uma ameaça para o a ordem e o progresso do país; todos os 

planos de formar e moralizar os brancos, bem como de nacionalizar os negros 

e imigrantes, estavam alicerçados na escola primária. Se esta não desse conta 

de cumprir seus objetivos, quem o faria? 

Ainda que existissem tantos problemas e preocupações para os poderes 

públicos, as questões referentes às escolas públicas ocupavam um lugar junto 

ao poder político. Este por sua vez buscava investir na escolarização ( para a 

elite e  classe média,pois eram eles que tinham acesso a escolarização) a fim 

de que a escola primária cumprisse suas finalidades. 

Essa reforma organizada pelos intelectuais, políticos e professores do 

Estado de São Paulo, obteve prestígio em todo o país:  
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Comissões de professores do ensino público de São Paulo 

foram convidados para participarem da reorganização da 

instrução pública em vários estados das primeiras décadas 

desse século:  Santa Catarina, Goiás, Sergipe, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Acre. O bandeirismo paulista, como foi 
mencionado na Poliantéia Comemorativa do Centenário da 

Escola Normal, fez circular o processo de inovação 

educacional (idem, p. 61). 
 

Ao observar os fatos históricos, percebemos que a vontade de se 

construir um país ordeiro e moderno fez com que os republicanos levassem 

adiante a mensagem de que o Brasil é um país de mestiços, onde impera a 

�democracia racial�, lugar em que índios, negros, brancos e estrangeiros vivem 

na mais perfeita harmonia. 

 
3.4. Obediência incontestável as regras  

Conforme esclarecido no capítulo anterior, com o advento da república 

não somente os negros libertos eram alvo de preocupação, mas também os 

imigrantes. Zeila Demartini através de seus estudos sobre as memórias de 

professores que lecionaram nas primeiras décadas do século XX, nos relata 

que, a população negra, em sua grande parte, se acomodaram em sua 

condição de marginalizados, a grande maioria ocupava postos de trabalhos 

subalternos, quase não tinham acesso a educação escolarizada, ainda assim, 

se acomodavam, parece que uma grande parcela dos ex-escravos  

acostumaram-se a ter seus direitos de cidadãos negligenciados conforme a fala 

de José Correia Leite em entrevista a Demartini: 

Não havia queixa da população contra a falta de escola, 

porque o negro era resignado, ele sabia que não tinha, 

porque não queriam dar, então não adiantava reclamar... É, 

se acomodavam com a situação né (1989, p.58). 
 

Demartini26 nos adverte que o fato de boa parte da população negra ter 

se acomodado a condição de marginalizados possibilitou que o elemento negro 

dividisse o alvo de preocupações com parte da população imigrante, que em 

vez de contentar-se ao que lhe era oferecido, reuniam-se em movimentos 

grevistas e difundiam ideais anarquistas, deste modo o negro realmente não 

parecia mais ser motivo de tanta preocupação. Ainda assim Ana Flávia 

                                                             
26 Esta afirmação foi realizada na qualificação de mestrado desta dissertação,  no dia 01/12/2011 pela 
Prof. Dra. Zeila Demartini. 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


124 

 

Magalhães Pinto, em seu trabalho �Lutas políticas, trabalho e moradia: negros 

livres na Sé de São Paulo no pós-abolição� nos revela que mesmo em meio a 

acomodação de muitos, os negros eram constantemente vigiados e punidos 

pelo corpo policial. Um dos exemplos foi a tentativa de comemorar o 

aniversário da abolição em 13 de maio de 1889, onde um grupo de negros se 

uniram a fim de festejar , contudo, a polícia local recebeu ordens de espancar 

os libertos que saíram de suas habitações para a comemoração (p.4). 

Bernardo (1998), através de relatos do Negro Raul também nos adverte de que 

o ex-cativo não só era temido, como também vigiado pela polícia: �nós não 

podíamos quase nada, porque não tínhamos dinheiro e porque sempre que 

tinha um ajuntamento de preto era vista como desordem e a polícia dava em 

cima� (p.115). 

Contudo, embora não seja o foco deste trabalho analisar a educação 

moral e/ou educação pelo exemplo como um meio de disciplinar também 

os imigrantes, ao estudar algumas lições do I Livro de Lições morais e 

instrutivas (1911, 28° ed) do autor João Köpke, notamos a presença marcante 

de histórias que buscam ensinar a criança sobre a obediência incontestável as 

regras, uma lição que certamente os republicanos desejavam que tanto os 

negros libertos como os imigrantes �inconvenientes à ordem e a tranquilidade 

pública� aprendessem (Gordo Lang, 1989, p. 140).  

Demartini (1989) nos aponta que a população negra era de 

aproximadamente 11% em 1910 (p. 52), enquanto que em 1893 os imigrantes 

já contribuíam com 54,6% da população paulista (Pinto, 1994, p. 35). É 

provável que uma população tão numerosa, onde muitos dos seus membros 

aderiram a movimentos grevistas que acarretaram em descontrole social, 

fossem também, candidatos as lições difundidas nos livros escolares de leitura. 

No capítulo anterior realizamos uma breve análise da lei Adolpho Gordo, 

e constatamos que nem mesmo esta lei tão dura foi capaz de reprimir o 

movimento anarquista. Deste modo trabalhamos com a hipótese de que a 

educação dos brancos escolarizados poderia servir também como exemplo 

para os filhos de estrangeiros, a fim de que estas crianças aderissem às 

lições de respeito e amor a pátria brasileira, bem como interiorizasse o valor da 

estrita obediência as regras sociais. É possível que, a criança branca que tinha 
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acesso a escola, em contato com a criança filha de imigrantes pudesse 

transmitir as lições aprendidas tanto nos livros, como no colégio. 

 As lições escritas pelo educador João Köpke buscam inculcar na mente 

de seus pequenos leitores a importância da obediência, tanto que para esta 

lição Köpke destinou muitas páginas de seu primeiro livro de leitura. Valores 

como a obediência aos mais velhos, em especial se este mais velho for o pai 

ou mãe, a quem se deve obedecer sem contestar, são apresentados na história 

�Como se obedece�, onde Köpke narra a lição aprendida pelo pequeno Athur: 

Quando Arthur tinha cinco anos, a sua mamãe, uma noite, 

o pôs ao colo e disse: 
Olha meu filho; são horas de ir para a cama. 
Ora, mamãe!... é preciso ir agora mesmo? 
Olha, meu filho.., sempre que se diz uma causa a um filho, 
ele deve obedecer, ainda que não goste de fazer o que se 

manda. 
Arthur beijou a mamãe e foi deitar-se muito contente 
(KÖPKE,1911, p.75-8). 
 

Por meio desta lição, vemos aplicada a concepção de moral e 

obediência prescrita por Durkheim (2008), quando nos afirma que a moral 

escolar �... apresenta-se como um valor em si mesma e por si; parece que ela 

deve ser obedecida não em razão dos atos que ela ordena e de suas 

consequências, mas porque ela ordena�(p.50). Este tipo de lição, prescrevendo 

as crianças que a obediência jamais deve ser contestada, e sim respeitada é 

exatamente o que o imigrante �inconveniente� deveriam interiorizar, pois o fato 

deste estrangeiro contestar a ordem e obediência pública era o que perturbava 

os republicanos. 

João Köpke também apresenta as consequências de ser uma criança 

mal educada e desobedecer às ordens pré-estabelecidas, como é o caso do 

pequeno Noel, que estava feliz da vida brincando, quando de repente, sua mãe 

lhe chama atenção, pedindo que ele guarde seus brinquedos para acompanhá-

la em uma visita à casa de Dona Chiquinha. Noel responde à sua mãe que não 

quer ir. Contudo, sua mãe o repreende e diz que um bom filho não deve jamais 

questionar as ordens dos pais. Então, muito contrariado, Noel resolve ir com 

sua mãe, mas, ao chegar na casa de Dona Chiquinha: 

Enquanto as duas conversavam, Noel sentou-se sem 
ninguém mandar e cruzou as pernas em cima do assento 

da melhor cadeira. 
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Depois atirou o chapéu sobre o sofá, assoou-se fazendo 
muito barulho, e enfiou os dedos no nariz. 
E, no fim de contas, começou a abrir a boca, mesmo na 

cara de Dona Chiquinha. 
 A mamãe, que estava com os olhos em cima dele, não 

pode mais aturar as suas grosserias e lhe disse: 
- Saia já daqui, meu senhor. Quando os meninos são tão 

grosseiros como o senhor, não merecem estar numa sala. 

Vá-me esperar á porta. 
E Noel, todo envergonhado, foi saindo e meteu-se num 
canto chorando e soluçando (Ibid, 119 � 122). 
 

 

Outra lição com respeito às consequências da desobediência é 

ministrada na história de Lydia. Essa moça sonhava em ter um canário. Por 

isso, todos os dias ela pedia a seu pai que lhe desse um de presente. Um dia, 

o pai de Lydia voltou para casa com uma bela caixinha, chamou sua filha e 

pediu que não mexesse na caixa, e ainda advertiu-a de que, caso mexesse, iria 

se arrepender. Porém: 

Quando viu que estava sozinha, teve muita vontade de 
abrir a caixa... e disse: - De certo não faz mal espiar só um 
pouquinho. 
E, dizendo assim, levantou a tampa. Prrrrr! Um bonito 
canário bateu as asinhas e voou, piando muito, pela sala. 
Lydia fez tudo para apanhá-lo, mas a janela estava aberta, 
e o passarinho escapou. 
Nesse instante o papai entrou: - Era o canário, que eu tinha 
comprado para ti � disse ele. Vês minha filha, que não o 

merecias porque não obedeces a teu pai (KÖPKE, 1911, p. 

39 � 40). 
 

Em contra partida as lições sobre ações moralmente reprováveis, 

encontramos também relatos de crianças que foram bem sucedidas por fazer o 

que era correto, tais como a garota Júlia, descrita na lição abaixo: 

Julia é uma menina de sete anos. Ela vai a escola todos os 

dias. Sua mãe sempre lhe recomenda que volte direitinha 

para casa quando acabe a aula. 
Não  posso brincar pelo caminho? Pergunta ela as vezes. 
Não, responde a mãe; vem para casa primeiro e depois irás 

brincar. 
Não posso entrar na casa de nenhuma outra menina? 
Não; vem para casa primeiro. 
Um dia Angelina disse a Julia: Vamos lá a casa, Julia; eu te 

mostro os ratinhos brancos de mana. São tão bonitos! 
Não, Angelina, não posso ir, disse Julia. 
Ora vamos, disse Angelina. 
Não, repetiu Julia. 
Um minuto só, disse Angelina. 
Nem um minuto, disse Julia outra vez. Se eu for um minuto, 
fico dois. 
É isso mesmo que eu quero, disse Angelina. 
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Nem um minuto, disse outra vez Julia, e seguiu ligeira o seu 
caminho. 
Quando chegou a casa, pediu a sua mãe para ir ver os 

ratinhos brancos, e foi, e viu, e esteve muito tempo entretida 
(KÖPKE, 1911, p.128-130). 
 

Concordamos com Panizzolo (2006) ao afirmar que �ao longo das 

histórias, João Köpke explicita que o valor da obediência deve ser introjetado 

no seio da família. A partir da obediência filial a criança estará apta a transferir 

o comportamento aprendido para outros espaços sociais� (p.223). 

Provavelmente, os republicanos que estavam no poder também acreditavam 

que estas lições passadas adiante por meio da convivência entre crianças 

brasileiras e filhos de imigrantes, caso fosse devidamente inculcadas, 

certamente alcançariam o resultado esperado. 

Outra lição a ser aprendida não somente pelos negros, mas também por 

imigrantes era o apreço pelo Brasil, país que os acolheu e lhes ofereceu 

oportunidades de prosperar. Provavelmente o patriotismo deveria ser 

interiorizado pelos filhos de estrangeiros que nasceram em solo brasileiro, daí a 

importância de que tais ensinamentos fossem difundidos através do exemplo 

das crianças escolarizadas.  

Nas lições contidas nos livros a pátria passou a ser apresentada na 

imagem de uma mulher, associada à figura da mãe cuidadosa, que protege e 

zela por seus filhos. João Köpke, fazendo uso das ideias republicanas, também 

apresenta a pátria como um espaço acolhedor, onde as pessoas sentem-se 

ligadas por diversos fatores. Contudo, para este renomado autor, muito mais do 

que um conjunto de adjetivos, não existem palavras que sejam capazes de 

expressar o que verdadeiramente é a nossa pátria: 

 

Pátria, meus filhos, não há palavras que vos digam o que 

seja. Não é a terra, onde nascentes; não é a terra de 

vossos pais; não é a terra de vossos antepassados; não é a 

terra da gente que fala a mesma língua que vós; que tem o 

mesmo governo; que habita a mesma raça; que adora os 

nos mesmos altares; que canta nas suas festas os mesmos 
cantos; que chora com as mesmas lágrimas, as mesmas 
dores; que lavra as mesmas cearas; que peleja as mesmas 
guerras; que tomba nas mesmas derrotas ou triunfa nas 
mesmas vitórias. A pátria é tudo isso e não é nada disso; a 

Pátria é tudo isto e a Pátria é muito, muito, muito mais 
(Panizzolo apud Köpke, 2006, p.286). 
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Ainda engrandecendo a pátria: 

Tu és, o Pátria querida 
Um mimo da Providencia! 
Tu és da beleza a essência 
Um vaso de alma esplendor! 
 
És o creso das Nações 
O orgulho de toda a terra; 
Tudo o que é grande se encerra 

                                           No teu seio criador! (Köpke, 1931, 22° ed, p.336). 

 

Não podemos afirmar que a população imigrante aderiu a essas lições 

moralizantes de patriotismo e obediência, a este respeito, futuramente 

pretendemos empreender um estudo detalhado. De igual modo a tão temida 

revolta dos negros contra os brancos não ocorreu, e também não se pode 

afirmar que a educação pelo exemplo tenha sido a causadora dessa vitória, 

mas certamente ela teve grande influência e colaborou de alguma forma na 

obra de pacificação dos libertos e estrangeiros, pois de acordo com Veríssimo 

(1985), se a educação foi bem dada, é certo que surgirá efeitos: 

A educação não é uma panacéia, um remédio infalível para 

todos os males e eficaz em todos os casos e indivíduos, 

mas é um poderosíssimo modificador e diretor... de almas, 

e pode-se afoitamente asseverar que, se ela não foi mal 

dada, seus efeitos não serão jamais completamente nulos  

(p.38). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa amplia o conhecimento com respeito às medidas 

utilizadas pelo primeiro governo republicano em busca de instaurar a ordem e a 

coesão social. Os quatro séculos de escravidão, além de prosperidade 

trouxeram consigo conflitos e o pânico entre a elite paulista, que temiam uma 

possível revanche por parte dos negros escravizados. Embora os escravos 

tenham organizado muitas revoltas, como é o exemplo da rebelião dos malês 

na Bahia em 1835, nenhuma delas alcançou proporções semelhantes a São 

Domingos (Haiti), capazes de estabelecer um estado negro. 

Em 1888 a escravidão negra é abolida, mas ao invés desta medida 

acalmar o medo da elite branca, trouxe consigo outras razões para 

preocupação e temor. Os negros foram entregues as ruas da cidade sem 

direito a moradia ou um pequeno lote de terra para o cultivo e a venda de 

alimentos. O fato de a grande maioria dos negros não terem sido aproveitados 

no trabalho das lavouras acarretou em uma multidão abandonada pelos becos 

das cidades em completa ociosidade e entregue aos vícios. Acostumados a 

viver sob constante coerção, agora estão livres, sem controle e disciplina. 

Antes viviam em fazendas distantes uma das outras, planejadas exatamente 

para que os escravos das fazendas vizinhas não pudessem conversar entre si 

a fim de organizar possíveis revoltas, mas após a abolição passam a viver em 

conjunto, causando o pânico na elite paulista, que, antes temiam ser 

assassinados por manter os negros em cativeiro, agora sentiam-se ameaçados 

por uma imensa aglomeração de ex-escravos jogados pelas ruas. A alegria e 

contentamento pela realização de um sonho conquistado (a liberdade), não foi 

capaz de apagar os terríveis anos em cativeiro, entregues a castigos, tortura e 

alimentação incerta; estas e outras lembranças deixavam os brancos 

amedrontados, receosos de sair pelas ruas e serem agredidos pela �onda 

negra� organizados a fim de planejar uma revolta. 

A fim de evitar qualquer meio de revanche, bem como solucionar os 

demais problemas decorrentes da abolição, a elite branca intensificou o 

patrocínio à vinda do imigrante europeu para São Paulo. 
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O resgate histórico da escravidão permitiu uma abordagem pouco 

explorada quanto à vinda de imigrantes para a província paulista; além da 

crescente preocupação em substituir o trabalho escravo nas lavouras, 

almejava-se que o imigrante recém chegado transmitisse aos libertos, boa 

educação, moralidade e costumes elevados. Neste sentido, o presente trabalho 

abordou, com um enfoque diferenciado, as funções que deveriam ser 

desempenhadas pelo imigrante: através do exemplo, de sua educação, 

conduta e princípios, moldar e conformar os costumes dos negros libertos. 

Entretanto, no decorrer da pesquisa verificou-se que as expectativas 

com relação ao exemplo do imigrante foram parcialmente frustradas. O fato de 

serem obrigados a enfrentar uma severa jornada de trabalho, salários baixos e 

condições precárias, os conduziu em busca de melhores condições de 

trabalho, o que acarretou, no ano de 1907, inúmeras greves em diversos 

setores industriais. 

A difusão do movimento anarquista provavelmente decepcionou as 

expectativas da classe dominante em instaurar a ordem e o controle social por 

meio do exemplo moralizador do imigrante europeu. A esperança era de que o 

imigrante em convívio com os negros lhe transmitissem o desejo de trabalhar, o 

repudio aos vícios, apreço pela ordem, engrandecimento da pátria, bem como 

a rejeição a todo e qualquer tipo de desordem social, tais como brigas e 

revanches. Contudo, o que de fato sucedeu foi que os estrangeiros, cansados 

de submeter-se a um regime �semi-escravo� optaram por ir em busca de 

melhores condições, o que acarretou em um dos grandes temores da elite 

paulista: a desorganização social; ao transmitir parte de sua cultura, costumes 

e educação o estrangeiro também demonstrou, por meio de seu exemplo, que 

a população deveria lutar em busca de melhores condições. 

Perante tal situação, foi necessário traçar novos planos a fim de 

restabelecer o controle e a ordem, afinal de contas o regime recém instaurado 

buscava instaurar seus ideais de ordem e progresso. A fim de modificar esse 

quadro lamentável pelo qual passava a Província de São Paulo, e também 

impedir uma suposta revolta dos negros, a classe dominante decide investir na 

educação escolarizada. Construir escolas, mudar as disciplinas, investir na 
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formação de professores e na difusão dos livros de leitura foi o modo pelo qual 

o governo esperava levar seu imaginário à população. 

Esta pesquisa também apresenta o estudo detalhado de um dos 

possíveis papéis da reformulação da escola primária paulista: educar pelo 

exemplo. Seguindo o imaginário da elite paulista, se cada criança e adulto de 

pele branca e escolarizados que entrassem em contato com um negro pudesse 

transmitir, através de seu exemplo, uma moral elevada  comprometida com a 

sociedade, certamente causaria algum efeito, por menor que fosse. 

Como pode ser observado na bibliografia desta pesquisa, existem 

trabalhos com diferentes abordagens sobre as funções da escola republicana. 

Por exemplo, pesquisas a respeito dos métodos educacionais, implantação de 

currículos e disciplinas, porém o estudo analítico da educação moral como 

instrumento a fim de educar as massas de negros não escolarizados revela-se 

uma novidade. 

Por meio de um estudo aprofundado verificou-se que a atenção 

destinada a instituição escolar visava o desenvolvimento físico, intelectual e 

moral da nação; a escola passou a ser associada a imagem de redentora do 

país, e , à criança branca e escolarizada coube a função de agente da 

ideologia dominante.  

Os republicanos acreditavam que somente por meio da instrução pública 

a nação brasileira seria capaz de ser um povo civilizado, equiparar-se aos 

países considerados avançados, e mudar a realidade cultural do país. Através 

da educação moral e instrutiva a nação estaria comprometida com os 

progressos sociais, econômicos, tecnológicos, políticos e científicos. 

Certamente um dos meios mais eficazes para propagar esses valores 

básicos para reconstrução da convivência social foram os livros escolares de 

leitura. Este importante livro passa então a ser utilizado como um manual 

repleto de regras e instruções, que uma vez colocadas em prática garantiriam a 

ordem e o progresso do país. 

O livro de leitura, muito utilizado nas escolas, foi empregado como um 

dos meios mais eficazes para a divulgação do imaginário republicano. Por meio 

de suas lições almejava-se que sua conduta fosse transformada, pois �um livro 

lido é um livro apropriado que induz a novos hábitos� (Bittencourt, 1993, p.21). 
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As propostas educacionais que veicularam na época, bem como os 

materiais utilizados nas escolas foram elaboradas a fim de acatar e difundir o 

imaginário republicano. 

Embasados nos estudos e pesquisas que desenvolvemos ao longo 

desta pesquisa, pudemos compreender que a educação, juntamente com seus 

livros, materiais e professores, foi fortemente influenciada, manipulada e 

moldada de comum acordo com os ideais do governo recém instituído: a 

república brasileira. 
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ANEXO 3 : Crianças também devem trabalhar: 

Primeiro livro de leituras morais e instrutivas para uso das escolas primárias, 1911. Autor: João 

Kopke. 
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