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Resumo 

Esta pesquisa pretende evidenciar e discutir as concepções abolicionistas do médico 

baiano Luís Anselmo da Fonseca, em sua obra A escravidão, o clero e o abolicionismo, 

publicada em 1887, no que diz respeito aos aspectos relacionados ao trabalho, à 

instrução e à cidadania, na tentativa de delinear o projeto abolicionista defendido pelo 

autor. Através de uma bibliografia que contemple as diferentes nuances do movimento 

abolicionista no Brasil e na Bahia, existe o propósito de apresentar o cenário que 

envolveu a construção do discurso difundido pelo referido sujeito, para posteriormente 

destacar as suas reflexões de forma mais aprofundada. Assim, com a finalidade de 

debater e ratificar os seus posicionamentos e ideias, Fonseca estabelece certos diálogos 

que propiciam a constituição de determinadas propostas voltadas para a resolução das 

demandas inerentes ao seu tempo, cujas bases se sustentem, sobretudo, a partir da 

extinção do cativeiro. 

Palavras-chaves: Escravidão; Abolicionismo; Projeto; Trabalho; Instrução. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Abstract 
 

This research aims to highlight and discuss the abolitionist views of the Bahian medical 

Luís Anselmo da Fonseca, in his essay Slavery, the clergy and abolitionism, published 

in 1887, with regard to aspects related to work, to instruction and citizenship in an 

attempt to outline the abolitionist project advocated by the author. Through a 

bibliography covering the different nuances of the abolitionist movement in Brazil and 

Bahia, there is the purpose of presenting the scenario that involved the construction of 

the speech broadcast by said subject to further highlight their reflections in more depth. 

Thus, in order to debate and ratify their positions and ideas, Fonseca establishes certain 

dialogues that promote the formation of certain proposals aimed at resolving the 

demands inherent in their time, whose foundations be sustained mainly from the 

extinction of captivity. 

Keywords: Slavery; Abolitionism; Project; Work; Instruction. 
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Introdução 
 

A historiografia relativa à escravidão negra no Brasil e na Bahia apresenta estudos 

cada vez mais abrangentes que retratam inúmeros aspectos acerca dos debates políticos, 

econômicos e sociais que fomentaram os quatro séculos de vigência do regime 

escravista em diversas partes do país. No tocante ao processo que conduziu à extinção 

do cativeiro, pode-se afirmar que muitas pesquisas foram responsáveis por apontar a 

participação dos diferentes setores da sociedade brasileira na defesa do ideal libertário, 

evidenciando tanto a atuação de segmentos da elite, a exemplo de estudantes, 

intelectuais, quanto das camadas populares, e, sobretudo, dos próprios escravos 

enquanto principais contribuintes para o triunfo da abolição (MACHADO, 1994; 

BRITO, 1996; FRAGA FILHO, 2004; SILVA, 2007; AZEVEDO, 2010). 

Neste sentido, torna-se essencial enfatizar que o movimento abolicionista deve ser 

entendido como algo múltiplo que abarcou diferentes perspectivas e projetos em torno 

do término da escravidão, na medida em que várias estratégias foram debatidas para 

contornar a futura ausência de mão de obra escrava e suprir todas as outras demandas 

que se seguiriam a ela. Com isso, muitos abolicionistas se propuseram a refletir e 

discutir quais seriam as alternativas viáveis para enfrentar os problemas vindouros. Um 

deles foi Luís Anselmo da Fonseca, sujeito que procurou expor suas ideias e 

inquietações acerca de seu tempo, através da escrita da obra A escravidão, o clero e o 

abolicionismo, publicada em 1887, na Bahia. Enquanto registro de memórias, este 

material se configura como fonte desta pesquisa, pois através dele, houve a intenção de 

investigar as concepções do referido autor em torno do trabalho, da instrução e da 

cidadania, elementos que constituem a base do projeto abolicionista defendido pelo 

mesmo.  

Este registro de época revela características referentes a um fragmento da História 

da Bahia, a partir das percepções de um homem atuante diante dos dilemas do seu 

tempo. Por isso, analisar as suas ideias a partir da referida publicação permitirá uma 

compreensão mais clara acerca dos debates que vigoraram na época, através da ótica de 

um indivíduo que como outro qualquer expressou as suas convicções, contribuindo, 

assim, para a difusão de múltiplas interpretações e questionamentos historiográficos.  

Filho de Paulo Joaquim da Fonseca e Maria Messias da Purificação, Luís 

Anselmo da Fonseca foi batizado na Freguesia do Santíssimo Sacramento do Riachão 
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de Jacobina em 1848. Formou-se médico em 1875, pela Faculdade de Medicina da 

Bahia com a tese intitulada Estudo Químico, Fisiológico e Terapêutico do Cloral e do 

Clorofórmio, aprovada com distinção e, exerceu o magistério nesta mesma instituição 

entre 1882 e 1914.  Também lecionou no Ateneu Baiano e no Instituto Oficial de Ensino 

Secundário, posteriormente denominado de Ginásio da Bahia.  Como médico, atuou na 

direção do Hospital da Febre Amarela em Salvador e integrou o Conselho Sanitário do 

Estado, entre outras funções de caráter público (BRITO, 1996, p. 60-61). 

Muitos episódios conflitivos com a justiça marcaram a trajetória de Fonseca, a 

exemplo de 1891, quando o governo tentou impedir o exercício de cargos simultâneos
1
, 

e em 1924, no momento em que decretou a sua aposentadoria compulsória. Em ambos 

os casos, o médico evidenciou toda a sua vitalidade e capacidade de argumentação, a 

favor dos seus direitos, sempre amparado em leis e evidências. Outros eventos ocorridos 

no período em que lecionava na Faculdade de Medicina, mais precisamente em 1894, 

também enfatizam a firmeza de suas convicções, a exemplo das vaias recebidas de 

estudantes devido à sua postura intransigente, situação esta que não abalou nem um 

pouco o posicionamento do abolicionista, irredutível diante das exigências discentes.   

Estes acontecimentos que marcaram a vida de Luís Anselmo da Fonseca são 

fundamentais para perceber alguns traços de sua personalidade, assim como elementos 

próprios do seu estilo de escrever, que revelam o teor e a essência de suas ideias. 

Características tais se fazem presentes no livro A escravidão, o clero e o abolicionismo, 

que pode ser visto como um ensaio, pois se trata de um trabalho em que expõe ideias, 

reflexões e posicionamentos morais de caráter subjetivo e pessoal, ao contrário de um 

tratado científico mais rígido. Apesar desta característica, o texto é construído dentro de 

certos padrões formais, transitando entre a filosofia, a ciência e a crítica, sendo 

indiscutivelmente marcado pela rigorosidade argumentativa, percebida desde o início, 

neste caso, através da utilização exaustiva de autores e documentação jornalística. 

                                                           
1
 Na edição fac-similar de A escravidão, o clero e o abolicionismo, publicada em 1988, Renato Berbert de 

Castro escreve uma nota biográfica a respeito da trajetória de Luís Anselmo da Fonseca, e afirma que em 

1891, o governo baiano, baseado no artigo 141 da Constituição do Estado, proibiu o exercício de “mais de 

um cargo remunerado” e determinou que o referido abolicionista, bem como outros professores em 

idêntica situação, optasse pela conservação de uma das funções que desempenhava, se a do Instituto 

Oficial de Ensino Secundário ou a da Faculdade de Medicina da Bahia. Apesar de preferir esta última, 

Fonseca e seus colegas não aceitaram as determinações da justiça, alegando, dentre outros argumentos, 

que era legítima a ocupação simultânea de um emprego federal e outro estadual, contanto que fossem de 

natureza técnica ou científica, alcançando ganho de causa em 1895.  
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Uma das necessidades apontadas por Paviani (2009, p. 4) na elaboração de um 

ensaio é que o autor possua “informação cultural e maturidade intelectual”, aspectos 

estes pertencentes à natureza de Luís Anselmo da Fonseca, que conseguiu, de maneira 

cuidadosa, constituir trinta e quatro capítulos, subdivididos em quatro partes, atentando 

para diferentes questões relativas ao abolicionismo. Nestas subdivisões o autor critica a 

classe clerical, no tocante à sua atuação indiferente e desfavorável à abolição, apontando 

doutrinas e teorias relacionadas ao Cristianismo, à Filosofia e ao Direito que 

deslegitimavam o sistema escravista e poderiam auxiliar o clero a combatê-lo. Além 

disso, muitas páginas também são dedicadas a descrever a dinâmica abolicionista baiana 

em seus diferentes aspectos, quanto aos sujeitos e aos debates, sem deixar de abordar as 

expectativas voltadas para a extinção da escravidão construídas pelo próprio autor. 

A partir da perspectiva teórica de análise do discurso, as interpretações de Fonseca 

em seu escrito foram avaliadas de maneira qualitativa por meio da metodologia de 

abordagem dos campos semânticos, que permite identificar relações entre as palavras, 

considerando que “o léxico não é um simples aglomerado de palavras isoladas, mas um 

sistema que todas as unidades se coordenam entre si ou se opõem entre si” (DUBOIS 

apud CARDOSO; VAINFAS, 1997, p. 543-544). Estas associações de oposição e 

associação entre os vocábulos podem ser capazes de estabelecer determinada coesão 

interpretativa, que, acrescidos, sobretudo, dos elementos pertencentes à esfera social do 

sujeito que escreve, influenciam nas condições de produção do discurso e fomentam a 

sua construção, pois  

As representações do mundo social, assim construídas embora à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 

pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 

relacionamento dos discursos proferidos, com a posição de quem os utiliza 

(CHARTIER, 2002, p. 16-17). 

Embora não seja possível delinear a posição social de Luís Anselmo da Fonseca, 

na tentativa de explicar as concepções por ele empregadas, a citação acima evidencia a 

importância de relacionar o discurso à realidade de quem o desenvolve, ligação que 

possibilita perceber as diferentes visões de mundo apreendidas a partir de determinado 

contexto.  Assim, a análise do discurso visa à compreensão de como o objeto simbólico 

produz sentidos, a partir da interpretação, uma relação estabelecida entre o sujeito e a 

história através da língua (ORLANDI, 2001, p. 47).  
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Com a finalidade de discutir as ideias abolicionistas de Luís Anselmo da Fonseca, 

este trabalho se estrutura a partir de dois capítulos. O primeiro pretende realizar um 

panorama historiográfico acerca dos estudos relacionados ao(s) movimento(s) 

abolicionista(s) no Brasil e na Bahia, evidenciando as novas abordagens propiciadas por 

recorrentes estudos sobre o tema. Além disso, através da historiografia citada, há o 

intuito de indicar alguns aspectos políticos, econômicos e sociais do período trabalhado, 

na tentativa de apresentar o contexto vivenciado pelo autor, fator que colaborou para a 

construção da sua obra, como também para a fundamentação do seu discurso e, 

consequentemente, de suas concepções relacionadas ao trabalho, à instrução e a 

cidadania. No segundo capítulo, serão analisados estes três últimos aspectos, com o 

objetivo de refletir sobre a natureza do projeto abolicionista defendido por Fonseca, 

tendo em vista a existência de múltiplas propostas apresentadas no período para 

eliminar a escravidão, grande entrave para o desenvolvimento do país.  

 



 

CAPÍTULO I - OS ABOLICIONISMOS NO BRASIL E NA 

BAHIA: o cenário de produção de A escravidão, o clero e o 

abolicionismo 

 

 

 

 

Este capítulo pretende evidenciar o contexto histórico a partir do qual o médico e 

abolicionista baiano Luís Anselmo da Fonseca produziu a obra intitulada A escravidão, 

o clero e o abolicionismo, publicada em 1887. Há o intuito de pontuar, através das 

discussões historiográficas, os diferentes debates existentes no período em questão, 

considerando estudos relacionados à região sudeste e à Bahia, partindo de uma análise 

mais geral para a particular. Com isso, há a pretensão de promover reflexões iniciais 

acerca do panorama social, econômico e político, responsável por fundamentar as ideias 

defendidas pelo autor. Torna-se importante salientar, entretanto, que estudo das suas 

concepções ganhará mais ênfase em outro momento, no qual, tais considerações serão 

de grande valia na compreensão do discurso por ele desenvolvido, em relação ao 

encaminhamento da abolição na Bahia.   

Robert Conrad em Os últimos anos da escravatura no Brasil (1850-1888) indica 

que a partir de 1860 houve o surgimento de um movimento emancipacionista no Brasil 

que originou de certa forma a aprovação da Lei Rio Branco em 28 de setembro de 1871, 

que previa a liberdade para os filhos nascidos de ventre escravo. Neste período, o 

sistema escravista passou a ser percebido por alguns cidadãos do país como uma 

instituição repugnada pelo Ocidente, de modo que a sua manutenção se configurava 

como algo possível mediante a ocorrência de transformações indispensáveis. De acordo 

com o autor, isso contribuiu para a produção de certo nível de constrangimento e 

marginalidade sentidos pelos brasileiros diante de nações estrangeiras como Estados 

Unidos e Inglaterra, que passaram a defender a abolição da escravidão. 

 Por isso, o imperador procurou conciliar as demandas mundiais e nacionais aos 

anseios dos agricultores, através do emancipacionismo, que buscava restringir o avanço 

da escravidão, para que a mesma fosse dissolvida de maneira lenta e gradual. Ele se 

tornou então uma fonte de influência para o surgimento de múltiplas propostas que não 

previam, contudo, a extinção do regime escravista, diferenciando-se assim, dos 
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abolicionismos (entendido como uma manifestação plural e diferenciada), na medida 

em que se propunha mecanismos para reformar o referido sistema: 

As propostas mais comuns apresentadas subitamente ao país, após muitos 

anos de apatia, não pediam a abolição da escravatura, mas recomendavam a 

proibição da venda pública de escravos ou a separação das famílias escravas, 

a libertação de cativos de propriedade do governo, do clero ou de 

estrangeiros, além da abolição do tráfico interprovincial de escravos. Estas 

medidas e outras semelhantes tinham a intenção, talvez, de tornar a 

escravatura menos ofensiva no que se referia aos estrangeiros, de deter a 

perda de escravos pelas províncias do norte e de concentrar as populações 

escravas nas plantações, onde ela era mais necessária (CONRAD, 1978, p. 

102). 

 Todavia, o anseio pelas mudanças aumentou depois que Dom Pedro II destituiu o 

gabinete liberal, substituindo-o por um ministério conservador em decorrência da 

Guerra do Paraguai. Este acontecimento impulsionou a difusão de ideias reformistas 

entre os setores urbanos em geral, na medida em que muitos emancipadores se 

converteram em abolicionistas, 
__ 

conforme demonstra Emília Viotti da Costa em Da 

senzala à colônia 
__

 e começaram a se manifestar através da criação de clubes, reuniões 

e discursos antiescravistas, produtos de uma diversificação da camada intelectual, 

catalizadora de diferentes concepções e debates, que passou a ser denominada de 

“Geração de 1870” (CONRAD, 1978; COSTA, 1998, p. 464; SALLES, 2011, p. 270), 

constituída devido às 

transformações econômicas que se processaram no país, desde a cessação do 

tráfico, o desenvolvimento das vias férreas, o incipiente processo de 

urbanização, o aparecimento das primeiras empresas industriais, companhias 

de seguro, organismos de crédito, o incremento de certos setores do comércio 

varejista e de grupos artesanais, representados por trabalhadores livres que 

encontravam novas oportunidades de emprego, favoreceram a formação de 

uma categoria social nova. Ao lado dos representantes desses vários níveis da 

produção colocavam-se os professores, advogados, médicos, engenheiros e 

funcionários que apareciam em número crescente (COSTA, 1998, p. 489). 

Ricardo Salles no artigo “Abolição no Brasil: resistência escrava, intelectuais e 

política (1870-1888)” também chama a atenção para a emergência de intelectuais a 

partir dos anos de 1860, devido ao ambiente político e social instável principalmente no 

Rio de Janeiro, incrementada por uma série de movimentos sociais urbanos. Neste 

sentido, conforme evidencia também Robert Conrad (1978), o ideal emancipacionista 

encontrou abrigo em instituições de ensino superior e por lá se radicalizou, sobretudo, 

devido à forte atuação de jovens liberais, fruto da inconstância sociopolítica do Brasil 

no período em questão. 
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Até aqui, os estudos evidenciados acima, tem seguido de maneira geral, a proposta 

defendida pelas teses da chamada escola de São Paulo, ao atribuir às camadas médias 

urbanas  

o papel de organizar e promover a passagem do trabalho escravo para o livre 

no Brasil, apoiada por uma legislação emancipacionista gradual que garantiu 

a legalidade e a ordem do processo. Esta interpretação paternalista se casou 

muito bem com a corrente historiográfica sobre a escravidão no Brasil 

segundo a qual o escravo, [...] seria desprovido de qualquer ação autônoma, 

cabendo aos abolicionistas, movidos por sentimentos humanitários e 

progressistas, o papel de resgatá-los do cativeiro (AZEVEDO, 2010, p. 21). 

No entanto, tais interpretações vêm sendo refutadas desde os anos de 1980, na 

medida em que os trabalhos relacionados ao tema assumiam uma nova perspectiva que 

buscou questionar a coisificação dos escravos e propunha outras abordagens, a partir da 

valorização dos mesmos enquanto agentes históricos. Através disso, diversos estudos 

(alguns deles serão citados em momento oportuno), foram desenvolvidos com a 

finalidade de evidenciar o cotidiano ativo dos escravos e, sobretudo, a sua busca 

constante pela conquista da liberdade por meio de mecanismos múltiplos. Neste sentido, 

os autores mencionados nas páginas anteriores serão utilizados ao longo do capítulo, na 

tentativa de estabelecer um debate sobre tais perspectivas historiográficas que tratam de 

algumas das discussões promovidas por Luís Anselmo da Fonseca em seu ensaio. 

Uma das reflexões levantadas pelo abolicionista baiano se refere às reações dos 

escravocratas em relação à Lei Rio Branco na província da Bahia (FONSECA, 1988, p. 

287-288). As questões acerca de sua promulgação são destacadas por Robert Conrad 

(1978), ao indicar que a referida legislação foi apresentada com a pretensão de 

estabelecer o início de um processo que conduziria ao trabalho livre, sem maiores 

agravos à atividade agrícola e aos interesses econômicos. De acordo com a percepção 

do autor, esta determinação legal acabou gerando conflitos regionais e partidários, além 

de fomentar intensas discussões em todo o país, contrapondo reformistas e republicanos. 

Estes últimos projetavam os seus argumentos com base nas possíveis consequências do 

emancipacionismo, enquanto os outros saíam em sua defesa, na medida em que esta se 

configurava como um modo de revitalizar a situação socioeconômica do país e suavizar 

os danos causados pela escravidão, porém: 

Tal como as coisas se passaram, um dos resultados importantes da Lei Rio 

Branco foi o adiamento do verdadeiro abolicionismo, conforme o governo do 

Visconde do Rio Branco esperara. Neste sentido, a legislação constituiu um 

sucesso moderado, mas apenas moderado, pois o debate e a nova condição 

dos filhos das escravas também tiveram, indubitavelmente, efeitos 
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liberalizantes na opinião pública brasileira. A campanha realizada pela 

imprensa em favor da lei que levou a mensagem do governo a todas as partes 

do país identificou o objetivo da emancipação com patriotismo e o futuro da 

nação, minando, sem dúvida, a autoridade dos proprietários de escravos e o 

compromisso nacional para com o sistema escravocrata (CONRAD, 1978, p. 

129-130). 

Entretanto, o processo de registro e classificação, que compunha as proposições 

da referente lei, enfrentou dificuldades para se efetivar devido a sua lentidão, 

contribuindo também para o fracasso do fundo de emancipação, tendo em vista o atraso 

de sua sistematização. Isso se deu porque, segundo Conrad (1978, p. 141), “o governo 

não proporcionou os incentivos necessários para que a tarefa fosse realizada nas 

províncias”. Na percepção dele, este mecanismo não havia alcançado popularidade na 

década de 1870 e contava com participação irrisória, devido às largas distâncias e às 

condições precárias, somadas ao grande poder concentrado nas mãos dos proprietários 

locais. Desse modo, na perspectiva do autor, até meados dos anos de 1880, a chamada 

Lei do Ventre Livre serviu como uma espécie de escudo para a elite senhorial, que 

continuou expandindo a sua escravaria. 

 A compreensão apontada acima é criticada e desmistificada por Sidney Chalhoub 

(2003) em Visões da liberdade: uma história das últimas décadas de escravidão na 

Corte. O referido autor argumenta que a via legal responsável por garantir a liberdade 

aos nascituros em 1871, possibilitou mais chances aos escravos de atingirem a alforria, 

mesmo contra a vontade dos senhores, através da formalização do direito ao pecúlio e à 

indenização do preço. Através de disputas jurídicas, Chalhoub revela a insistência dos 

proprietários em não pagar o valor estabelecido nos arbitramentos judiciais para a venda 

das manumissões.  Desse modo, eles passaram a estar na defensiva ao longo dos anos, 

pois além de existir advogados dispostos a promover ações de liberdade, o auxílio dos 

juízes se constituiu também como um fator de grande relevância. Mas, os senhores 

procuravam, através da recusa de pagar o preço estipulado, resguardar o direito à 

propriedade privada, isto porque já não era mais plausível no início dos anos de 1880, 

utilizar a alforria enquanto representação da permanência de laços paternalistas entre 

senhores e escravos. Neste sentido, 

O texto final da lei de 28 de setembro de 1871 foi o reconhecimento legal de 

uma série de direitos que os escravos haviam adquirido pelo costume e 

alguns objetivos da luta dos negros. Isso é verdade não só em relação ao 

pecúlio e à indenização forçada, como também no que diz respeito à ideia 

mestra do projeto, isto é, a liberdade do ventre – mesmo que essa “liberdade” 

tenha sido relativizada por um sem número de gentilezas e restrições [...]. Na 

verdade a lei de 28 de setembro pode ser interpretada como exemplo de uma 
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lei cujas disposições mais importantes foram “arrancadas” pelos escravos às 

classes proprietárias (CHALHOUB, 2003, p. 160). 

 Com isso, pode-se concluir que, conforme evidencia o autor, desde 1860, a arena 

jurídica se tornara um campo privilegiado de embates e estratégias mobilizadas pelos 

próprios escravos com a finalidade de auferir a liberdade, através da conquista da 

alforria. Os proprietários perceberam, principalmente depois de 1871, que as relações de 

proteção e dependência que buscavam estabelecer com os cativos, não mais 

contribuiriam para manter a ordem social e a suposta ligação existente entre as partes. 

Por isso, na visão dos escravocratas, se faziam necessárias intervenções legislativas com 

a finalidade de assegurar a constante rotatividade da mão de obra escrava, 

imprescindível para a manutenção dos benefícios econômicos promovidos pela 

atividade agrícola. No entanto, as ideias abolicionistas ganhavam mais espaço na 

sociedade em decorrência das questões levantadas pelas predisposições da Lei Rio 

Branco.  

Luís Anselmo da Fonseca em A escravidão, o clero e o abolicionismo, estava em 

sintonia com estes debates, na medida em que procurou traçar um panorama acerca do 

impacto provocado pelas diferentes leis favoráveis à “questão servil”, na província da 

Bahia. Ao enfatizar, sobretudo, percepções e iniciativas individuais associadas à 

promoção da liberdade escrava, ele retratou também os “atos solenes” destinados a 

distribuir alforrias, nos quais abolicionistas baianos, frequentemente se faziam presentes 

enquanto ilustres difusores do progresso (FONSECA, 1988, p. 304). Neste sentido, de 

acordo com o autor, a província baiana encontrava-se definitivamente atrasada, pois se 

recusava a aderir à causa dos cativos, em contraposição às outras localidades, que, no 

período da publicação de sua obra, já haviam sido atingidas pelas ondas abolicionistas. 

Robert Conrad (1978, p. 156) não deixa de mencionar as distinções entre as 

regiões do norte e sul do Brasil no que diz respeito à difusão das ideias contrárias à 

escravidão e à consequente substituição do escravo pelo trabalhador livre. Com isso, o 

autor aponta que em regiões onde os cativos costumavam se apresentar em pouca 

quantidade, o abolicionismo encontrou um terreno fértil para cultivar as suas propostas, 

a exemplo do Amazonas e do Ceará. Já nos lugares em que a produção agrícola 

dependente da mão de obra escrava se configurava como atividade predominante, 

sobretudo, aquelas ligadas aos lucros da economia cafeeira, como São Paulo, Rio de 
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Janeiro e Minas Gerais, o princípio de liberdade encontrava grandes obstáculos que o 

impediam de se concretizar, desenvolvendo-se lentamente. 

Um dos eventos que surpreenderam Fonseca – tendo em vista que ele considerava 

como irrisória participação baiana na difusão dos movimentos abolicionistas na 

província (FONSECA, 1988, p. 173-181) – foi a atuação de seu conterrâneo, o deputado 

Jerônimo Sodré, na Assembleia Geral, em 1879, em defesa dos escravos.  Algumas 

ações desempenhadas por muitos abolicionistas na esfera política, principalmente pelos 

que possuíam uma representatividade considerável, como Joaquim Nabuco, foram 

frequentemente percebidas como louváveis pelo médico baiano, que não mediu esforços 

para demonstrar o quanto reconhecia o papel crucial daqueles que, como ele, 

compartilhavam o anseio patriótico de ver o Brasil avançar.  

Neste sentido, Conrad (1978) emprega sessões do seu trabalho para descrever a 

trajetória e a atuação de vários defensores da liberdade, enfatizando as diferentes 

nuances de suas performances, como também as estratégias empregadas por eles com a 

finalidade de atingir os objetivos pretendidos. Com isso, o autor acaba edificando a 

participação destes personagens no processo que ocasionou a abolição da escravidão, 

consolidando as suas posições enquanto líderes do encaminhamento da “questão servil”, 

dentre outras propostas, que visavam o desenvolvimento sociopolítico e econômico do 

país: 

Os seus mais proeminentes líderes, na sua maioria, identificavam sua causa 

com uma ampla serie de metas reformistas, as quais, juntas eram puramente 

revolucionárias. A emancipação só por si argumentaram os abolicionistas em 

muitas ocasiões, não solucionaria os problemas da nação. A abolição teria 

procedência sobre outras reformas [...], mas outras mudanças sociais teriam 

de ser tentadas uma vez que este passo fundamental fosse dado. [...]. 

Abolicionistas radicais como Joaquim Nabuco, André Rebouças, José do 

Patrocínio, Antônio Bento, Rui Barbosa, Senador Dantas e outros, esperavam 

que a extensão da educação a todas as classes, a participação política em 

massa e uma ampliação de oportunidades econômicas para milhões de negros 

e mulatos e outros setores menos privilegiados da sociedade brasileira 

viessem a permitir que estes grupos assumissem um lugar de igualdade numa 

nação mais homogênea e próspera (CONRAD, 1978, p. 192-193).  

Percebe-se que Robert Conrad acaba caracterizando como radicais as propostas de 

abolicionistas conservadores a exemplo de Joaquim Nabuco, que condenava a 

participação dos escravos no tocante à propaganda abolicionista, designando ao 

Parlamento a função de discutir e difundir os projetos voltados para o fim da escravidão 

(AZEVEDO, 2010, p. 16). Pode-se indicar também que na tentativa de identificar os 

notáveis que resgatariam os negros do cativeiro, o referido autor evidencia de maneira 
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demasiada, as iniciativas empreendidas pelos mesmos para desagregar o sistema 

escravista. Além disso, ele acaba atribuindo a estes sujeitos a difusão de ideias que 

previam a integração social dos egressos da escravidão. É necessário atentar que esta 

possível inserção foi desconsiderada durante muito tempo, pois a abolição nem sempre 

abarcou expectativas mais amplas que pudessem se sobrepor aos interesses defendidos 

pelas elites, através de uma “transição” gradual e segura.  

Partindo desse pressuposto, Joselice Jucá (1988) em “A questão abolicionista em 

André Rebouças” defende que o engenheiro e abolicionista percebia questões como a 

imigração e a própria abolição de maneira mais extensa, de modo que se mostrava 

contrário a qualquer tipo de exploração e escravidão. Sua obra intitulada Agricultura 

nacional, demonstra a importância atribuída à questão agrária e a antecipação de suas 

concepções em relação às dos demais reformadores. No entanto, ele conseguiu 

sistematizar os seus pressupostos teóricos, na tentativa de apontar e solucionar os 

problemas agrícolas do país através da redistribuição das propriedades e da 

“democratização do solo” que previa a divisão de terras entre ex-escravos e imigrantes. 

Neste sentido, para reafirmar o caráter inovador das concepções de André Rebouças a 

autora aponta que: 

a maioria dos abolicionistas estava muito mais envolvida com a ideia de 

livrar o país das inconveniências da escravidão do que, na verdade, com a 

emancipação do negro e com a sua integração à sociedade. Atitude 

semelhante pode ser detectada entre o grupo social dominante representado 

pelos proprietários de terras que não se preocupou com a integração dos 

escravos emancipados em uma sociedade de classes. Os negros foram 

abandonados à sua própria sorte, disso resultando que os problemas de 

integração social eram explicados como inerentes à incapacidade inata dos 

negros, ou - por inacreditável que pareça - por que os negros eram mais 

felizes como escravos. Enfim, percebe-se com certa clareza que as propostas 

de Rebouças foram bastante avançadas e de certa maneira mais radicais em 

relação a muitas das dos seus contemporâneos (JUCÁ, 1988, p. 9). 

Desse modo, Jucá discorda do raciocínio de Robert Conrad (1978) citado na 

página anterior, mas também acaba utilizando a atuação de Rebouças como parâmetro 

para indicar a sua liderança em relação aos outros abolicionistas da época. Torna-se 

importante indicar, contudo, que não há o propósito de reduzir o papel desses indivíduos 

que procuravam respostas para os questionamentos do seu tempo, mas atentar para o 

fato de que muitos outros setores sociais participaram deste processo de forma decisiva, 

a exemplo dos próprios escravos, conforme indica Sidney Chalhoub:  

O problema é que não estou à procura de heróis. [...]. Neste sentido, a atuação 

de pessoas como Perdigão Malheiro e Nabuco, assim como um sem número 
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de curadores e juízes de vara simpáticos a causa da liberdade, fez uma 

enorme diferença. Mas, por outro lado, e mesmo nesse jargão legal cujo ideal 

é anular a voz do escravo e falar por ele, [...] os negros conseguiam impor 

pelo menos em parte certos direitos adquiridos e consagrados pelo costume, 

assim como conseguiam mostrar o que entendiam como cativeiro justo ou 

pelo menos tolerável. Vários souberam ainda como conseguir o direito legal à 

liberdade e, percebendo a possibilidade da alforria, procuraram, o auxilio de 

homens livres, fugiram para a polícia, se apresentaram às autoridades 

judiciais e, o que é mais surpreendente, perceberam exatamente o que deviam 

fazer para conseguir transformar em histórias de liberdade alguns daqueles 

calhamaços que se encontram hoje nos cartórios e arquivos públicos 

(CHALHOUB, 2003, p. 173-174). 

A partir disso, percebe-se que o autor aponta para a inexistência de estereótipos, 

geralmente associados ao heroísmo dos abolicionistas e à inoperância escrava, 

ressaltando, pelo contrário, como já foi assinalada anteriormente, a participação ativa 

dos cativos em auferir a sua liberdade através dos embates jurídicos. Semelhante 

perspectiva foi adotada por Maria Helena Machado (1994) em O plano e o pânico: 

movimentos sociais na década da abolição. A autora destaca a necessidade de 

relativizar a participação das diferentes camadas sociais no processo que culminou com 

a abolição da escravidão, sem deixar de considerar a importância de estabelecer inter-

relações entre ideias, propostas e campos de ação divergentes. Por isso, neste trabalho, 

Machado questiona interpretações historiográficas que apresentavam a elite enquanto 

condutora do processo de abolição. Ela evidencia, portanto, a natureza múltipla e 

multifacetada dos movimentos abolicionistas, ao atentar para o perfil popular, radical e 

dinâmico desta experiência em São Paulo (MACHADO, 1994, p. 146-147).  Tais 

reflexões corroboram com a concepção de que houve vários tipos de expressão da luta 

em prol da liberdade, seja pelas estratégias oferecidas pelos caminhos da lei ou através 

daquelas que eram consideradas como ilegais. 

Neste sentido, Conrad (1978, p. 199) afirma que, inicialmente, os patronos da 

abolição buscaram alcançar os seus propósitos através de mecanismos “legais e 

pacíficos, por meio de propaganda e ação legislativa”, mas a partir de 1885, passaram a 

investir também na utilização de métodos ilícitos, tendo em vista os rumos apontados 

pelos proprietários e pelo Parlamento para a resolução da “questão servil”. Contudo, 

Elciene Azevedo (2010, p. 29) problematiza esta questão ao fazer referência às 

periodizações utilizadas em alguns estudos que tratam da “fase legalista” do 

abolicionismo paulista, como parte do processo em que “os cativos estariam excluídos 

da ação abolicionista, já que incapazes de uma atuação na arena judicial”. Em um 

segundo momento, coordenados pelo líder dos caifazes, Antônio Bento de Souza e 
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Castro, sua participação ganharia mais ênfase no combate à escravidão. Este recorte 

temporal influenciou, segundo a autora, a construção de uma interpretação sobre o 

processo que culminou com a abolição em São Paulo, interferência transmitida pela 

memória paternalista projetada por Joaquim Nabuco.  

 Emília Viotti da Costa chama a atenção para uma atuação mais radical do 

referido grupo, que promovia agitações nas senzalas: 

Os caifazes foram, em sua maioria, homens de origem modesta, que 

desempenharam atividades que do ponto de vista insurrecional eram 

estratégicas: ferroviários, cocheiros, tipógrafos, mascates e artesãos, na sua 

maioria, negros e mulatos livres ou alforriados e alguns imigrantes imbuídos 

de ideias socialistas [...], tiveram um importante papel na destruição da ordem 

escravista (COSTA, 1998, p. 40). 

A autora destaca que este conjunto utilizava a imprensa com a finalidade de 

denunciar as injustiças da escravidão, como também para promover encontros e 

reuniões que aconteciam na tipografia do jornal A Redenção. Inclusive, alguns dos 

projetos abolicionistas elaborados pelos seus redatores foram analisados por Celia 

Marinho de Azevedo (1987, p. 220), que aponta para a defesa dos interesses agrários 

por parte dos mesmos, ao propor medidas de controle sobre os ex-escravos, que se 

tornariam, por sua vez, trabalhadores assalariados, mas continuariam sob o domínio dos 

proprietários rurais. Simultaneamente, esses sujeitos buscavam demarcar o seu papel 

enquanto gerenciadores do processo que conduziria a abolição da escravidão, todavia, 

propunham que a “harmonia e a integração sociorracial” reinassem soberanas para que 

se pudesse garantir uma trajetória próspera em direção ao progresso. Contudo, a sede 

deste veículo jornalístico, mantido pelos próprios caifazes, funcionava como um espaço 

de organização e articulação, não somente de ideias, mas, principalmente, de ações e 

lutas concretas:  

Promoviam-se fugas de escravos das fazendas, agitações e desordens. 

Ameaças, denúncias, cercos da polícia, acusações partidas dos grupos cujos 

interesses eram afetados, nada os desanimava. Tinham ramificações nos 

principais pontos da província, visitavam fazendas apresentando-se 

disfarçados de vendedores ambulantes, mascates ou viajantes. Entravam em 

contato com os escravos, induzindo-os a escapar, facilitando-lhes a fuga, 

conseguindo colocação e trabalho, acobertando-os quando necessário. Além 

dessa atuação subversiva e desagregadora do trabalho rural, procuravam 

explorar a sensibilidade pública, recorrendo, para isso, aos mais variados 

recursos (COSTA, 1998, p. 492). 

Percebe-se, portanto, que o abolicionismo assume novas características e adota 

diferentes estratégias de efetivação, sendo revigorado em muitas partes do país e 
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finalmente difundido em outras, a exemplo do Pará e Goiás.  Esta expansão foi 

motivada pela libertação dos escravos ocorrida no Ceará e posteriormente no Amazonas 

e Rio Grande do Sul, ocorridas em 1884, conforme indica Robert Conrad (1978). Luís 

Anselmo da Fonseca recupera em sua obra alguns desses acontecimentos com a 

finalidade de estabelecer distinções em relação entre as localidades citadas e a província 

da Bahia, que deveria, portanto, seguir o exemplo das mesmas (FONSECA, 1988, p. 

134). Neste contexto, houve a emergência de debates legislativos que não deixaram de 

ser retratados pelo médico, a partir da atuação parlamentar. Um deles estava relacionado 

ao Projeto Dantas, segundo o qual, os escravos com idade superior a sessenta anos 

deveriam adquirir a liberdade sem a necessidade de indenizar os senhores. No entanto, 

este intento de reforma foi substituído por outro, originando assim, a chamada Lei 

Saraiva-Cotegipe em 1885, que propunha o ressarcimento ao proprietário, pelos 

alforriados, através da prestação de serviços de três a cinco anos. Esta legislação 

retardou a trajetória que conduziria os escravos ao final do cativeiro, pois, segundo 

Joseli Mendonça (1995): 

Manter a escravidão por um tempo que possibilitasse uma solução mais 

afinada com os interesses dos senhores era uma das preocupações constantes 

de parlamentares ciosos em preservar aqueles interesses. Nesse sentido, foi 

marcante a ação dos deputados que pretendiam a continuidade da escravidão 

e definiam as relações de trabalho livre de modo que não houvesse uma 

absoluta ruptura com muitos dos elementos que permeavam a relação senhor-

escravo (p. 18). 

 Neste sentido, a autora defende a ideia de que o significado das leis ligadas à 

escravidão pode ser compreendido somente em associação com as relações sociais 

estabelecidas. Por isso, os conflitos existentes entre cativos, libertos e proprietários 

foram fundamentais no decorrer do processo de encaminhamento dos projetos 

legislativos, independente dos benefícios que os escravos viessem a conquistar ou não 

com tais determinações legais.   

Muitas discussões como essas ainda continuaram sendo pautadas em 1887, 

conforme indica o próprio Luís Anselmo da Fonseca ao refletir sobre o estado da 

escravidão no referente ano, principalmente depois da ocorrência de medidas arbitrárias 

e cruéis tomadas pelo regime, no Rio de Janeiro, através de determinações repressivas 

contra os escravos fugitivos e os próprios movimentos abolicionistas. Com isso, houve a 

explosão de múltiplos protestos, opondo-se também à proibição do governo no que diz 

respeito à realização de comícios públicos, sem contar com as greves e abandonos das 
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fazendas, que provocaram ainda mais as represálias policiais, fomentando o clima de 

instabilidade, que caracterizou a véspera da abolição (CONRAD, 1978, p. 320-322). 

Como já foi indicado no início deste capítulo, houve a pretensão de apontar para 

os debates desenvolvidos pela historiografia, que abrangem muitos dos aspectos 

desenvolvidos por Luís Anselmo da Fonseca em A escravidão, o clero e o 

abolicionismo. As reflexões do autor acerca do contexto por ele vivenciado serão 

levantadas detalhadamente em outros momentos deste trabalho. As menções ao médico 

e abolicionista baiano foram feitas até aqui com o objetivo de sinalizar rapidamente a 

sua relação com os debates que mobilizaram concepções e perspectivas em todo o país 

em torno da emancipação dos escravos. Partindo desse pressuposto, torna-se crucial 

destacar a maneira como semelhantes questões interferiram na dinâmica social, política 

e econômica da Bahia, porque foi a partir desta influência que Fonseca traçou as suas 

ideias e construiu, através de suas próprias visões, uma imagem peculiar acerca da 

província e de sua população. Por isso, após uma análise mais geral sobre o processo 

abolicionista, nas páginas seguintes, há o intuito de apontar os diferentes caminhos 

atravessados pelo mesmo, em solo baiano, espaço fértil que proporcionou o surgimento 

e o amadurecimento de embates em prol da liberdade.  

Os trabalhos que tratam da dinâmica abolicionista baiana seguem a linha 

historiográfica que abrange e discute o papel empreendedor do escravo no processo de 

emancipação e são fundamentais para compreender a interferência dos diferentes 

contextos circunscritos à Bahia na construção de A escravidão, o clero e o 

abolicionismo. Ricardo Tadeu Caires Silva (2007) se debruça sobre o movimento 

abolicionista a partir das lutas que se davam nos meios jurídicos, enquanto Jailton Lima 

Brito (1996) atribui a ele um viés essencialmente político. 

Silva discute o impacto proveniente do fim do tráfico internacional de escravos, 

que modificou a dinâmica de fornecimento de mão de obra, a partir do comércio interno 

e o desenvolvimento da política de alforrias, sobretudo a partir das leis 

emancipacionistas, criando uma série de tensões entre senhores e escravos e trazendo 

mais preocupações para as autoridades baianas. Neste sentido, o autor aponta que na 

década de 1870, o governo provincial procurava manter a escravidão sob controle, na 

medida em que mecanismos urgentes se faziam necessários para assegurar a transição 

para o trabalho livre sem maiores surpresas, pensamento que ecoava, de modo geral, em 

todo o país.  Na Bahia, o tráfico interprovincial já começava a deixar suas marcas 
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através do desequilíbrio da população escrava entre as localidades, o que gerava certo 

temor entre os senhores. Por isso, se buscava a todo custo garantir a segurança dos 

agricultores baianos perante a ameaça da abolição, pois este processo não poderia 

ocorrer subitamente, a fim de resguardar a integridade da aristocracia açucareira 

(SILVA, 2007, p. 94). 

Neste período, a economia provincial conheceu uma época de crises, tanto na 

produção de açúcar, quanto em outros setores, como aquele referente à extração de 

diamantes, que promoveram, até o final de 1880, um sério declínio financeiro. Partindo 

desse pressuposto, Ricardo Caires indica que houve um aumento significativo das 

exportações de escravos, “o que estimulou a aquisição de cativos pelas lavouras 

cafeeiras”, juntamente a outros fatores relacionados à instabilidade da produção 

açucareira e ao impacto da Lei Rio Branco, que restringiu “a possiblidade de renovação 

dos plantéis, ao decretar a libertação dos nascituros” (SILVA, 2007, p. 97). No entanto, 

a escravidão não se desgastou e continuou ativa e pujante na província até 1884, devido 

ao empenho dos proprietários rurais, que adquiriam mão de obra cativa de fazendeiros 

desfavorecidos, buscando-a muitas vezes, em cidades vizinhas. No entanto, estes 

aspectos parecem não ser suficientes para explicar a solidez do sistema escravista na 

Bahia, se não fosse salientada a atuação das autoridades nesse processo: 

Como legítimos representantes da aristocracia açucareira, os presidentes da 

província fizeram o possível para preservar os interesses dos senhores de 

engenho, sobretudo no que se refere à oferta de mão-de-obra para o duro 

trabalho dos canaviais.
 
Neste sentido, sancionaram leis destinadas a alocar 

escravos empregados em outras atividades, especialmente as profissões 

urbanas, para a grande lavoura, impelindo os pequenos proprietários a vendê-

los sob pena de conservá-los mediante o pagamento de altos impostos; 

também aprovaram medidas isentando os lavradores da taxa de meia siza sob 

a alegação de que tal medida destinava-se a promover a riqueza da província. 

E quando a saída de escravos para as províncias cafeeiras mostrava-se 

acentuada, aprovaram o aumento do imposto de exportação, evitando a saída 

de cativos em demasia para não prejudicar a sua oferta no mercado local 

(SILVA, 2007, p. 104). 

Percebe-se, portanto, a importância atribuída aos aristocratas rurais pelo governo 

baiano, que, como não poderia deixar de ser, também se preocupava com o futuro da 

economia provincial, que dependia essencialmente do trabalho escravo, beneficiando, 

mais uma vez, os senhores de engenho:  

Na medida em que era o braço escravo que dinamizava a economia, 

possibilitando aos senhores de engenhos e demais proprietários agrícolas os 

lucros necessários para investir na produção de açúcar, fumo, café, algodão e 

outros gêneros exportados pela província, a escassez de cativos dificultava a 

reposição dos plantéis e encarecia os custos de produção – o que podia 
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refletir nos níveis de produtividade e, por conseguinte nos impostos 

arrecadados pelo governo. Diante da impossibilidade de deter tal comércio, 

as autoridades províncias optaram por taxar ainda mais a saída dos escravos 

visando lucrar com os impostos de exportação e assim equilibrar a balança 

comercial - que há muito vivia deficitária em função da queda nos valores 

arrecadados com as exportações de açúcar. Com isso, também visavam fazer 

com que as exportações de cativos para o sul ocorressem mais lentamente, 

possibilitando a oferta de escravos no mercado local (SILVA, 2007, p. 105). 

Com a Lei de 1871, essa prática protetora perante a classe aristocrática 

permanece, na medida em que a expressiva quantidade de manumissões ocasiona o 

descontentamento desses sujeitos mais abastados, o que leva às autoridades políticas a 

criar mecanismos para restringir a atuação das sociedades emancipacionistas. 

Entretanto, muitos indivíduos buscaram outros recursos previstos em lei, com a 

finalidade de permitir aos escravos o acesso a tão sonhada liberdade, contribuindo, de 

certo modo, para o início da desconstrução do regime escravista, de acordo com o autor: 

De concreto mesmo era o fato de que no início dos anos 1880 a população 

escrava já não era tão expressiva como há décadas atrás. Para isso, havia 

contribuído a continuidade das manumissões, os efeitos do tráfico 

interprovincial e da mortalidade natural dos cativos. Além disso, a 

propriedade escrava também já não se encontrava tão disseminada pelo 

tecido social, fato que de certa forma dava aos cativos um maior apoio 

popular ao seu desejo de libertação (SILVA, p. 224). 

 Partindo desse pressuposto, Ricardo Caires Silva pretende evidenciar a 

repercussão dos abolicionismos na Bahia a partir da adesão dos setores populares ao 

movimento, conferindo-lhe novas estratégias de ação, diferentes daquelas que 

concebiam a abolição como um processo lento, gradual e indenizatório. Por isso, torna-

se importante atentar que o abolicionismo era apenas aparentemente monolítico, pois 

muitos outros setores sociais atuaram neste processo. Inclusive, “a arraia miúda 

turbulenta e desorganizada”, não deixou de participar dos chamados meetings e 

manifestações de rua, suplantando de vez a concepção de que a abolição foi conduzida 

apenas pelas elites (MACHADO, 1994, p. 148-149).   

Ricardo Caires Silva também faz menção ao movimento abolicionista na Bahia, a 

partir do testemunho de Luís Anselmo da Fonseca, exposto na obra que é objeto deste 

estudo, desmistificando algumas visões do referido médico (SILVA, 2007, p. 224), mas 

sem deixar de utilizar as informações por ele consideradas relevantes e que foram 

relatadas em seu escrito, de modo a ser considerado como uma importante contribuição 

para a historiografia da escravidão. Ao destacar as “cores e formas” do abolicionismo, 

Silva retrata a estreita ligação entre os escravos e os abolicionistas, relação esta que se 
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tornou decisiva, através do apoio às fugas, acoitamentos, batalhas judiciais, entre outros 

meios que fariam da abolição uma realidade, ações, que como muitas outras, não foram 

esquecidas, porém, celebrizadas pela memória de Fonseca. Ele revela elementos que 

indicam a ocorrência de semelhantes eventos no interior da Bahia (FONSECA, 1988, p. 

331-380) através da participação ativa e radical de homens como Cesário Mendes em 

Cachoeira e muitos outros, que procuravam através de meios considerados como ilegais, 

defender a causa cativa. Apesar de afirmar que a província se mostrava adormecida 

diante das inquietações sociais vivenciadas no país, o autor percebia, ao mesmo tempo, 

a existência desses caminhos alternativos.  

Walter Fraga Filho (2004) procura perceber em Encruzilhadas da liberdade: 

histórias e trajetórias de escravos e libertos na Bahia, 1870-1910 como as experiências 

da escravidão interferiram no cotidiano dos ex-escravos no pós-abolição. Refletindo 

sobre o contexto da crise econômica que assolou as lavouras de cana de açúcar na 

década de 1870, já referenciada pelo trabalho de Silva (2007), o autor concorda com a 

análise de Luís Anselmo da Fonseca (1988, p. 367), de que o Recôncavo açucareiro era 

o maior e mais resistente reduto escravista da Bahia, de modo que os senhores 

estivessem diretamente  ligados à escravidão até as vésperas do fim do cativeiro 

(BARICKMAN, 1998-1999, p. 209). 

 Fraga Filho afirma que os debates pautados em todo o Brasil chegavam aos 

ouvidos dos escravos através de uma espécie de rede que possibilitava a circulação de 

informações acerca da “questão servil”, o que permitiu o conhecimento dos direitos 

garantidos pela legislação emancipacionista. Além disso, eles passaram a notar o 

fortalecimento dos movimentos abolicionistas, como também o princípio de um 

sentimento antiescravista que começava a se desenvolver entre as camadas populares e, 

a partir da década de 1880, estaria intrinsecamente associado às expressões dos 

abolicionismos organizados. Esse empenho da população em geral consolidou 

politicamente diversas manifestações promovidas em prol da liberdade escrava 

(FRAGA FILHO, 2004, p. 95). 

Pode ser que Luís Anselmo da Fonseca não tenha percebido a dimensão das 

expressões abolicionistas desenvolvidas pelo povo baiano anos antes do fim da 

escravidão, ao afirmar veementemente o quão inerte ele era, assim como clero, quando 

se tratava de abolição. Mas o autor não estava completamente alheio a este processo, na 

medida em que denunciou as perseguições sofridas por outros abolicionistas, que, no 
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combate ao escravismo, recorreram às ações extremas. Ele não deixou de enfatizar as 

alternativas utilizadas pelos escravos para escapar do cativeiro e, embora defendesse a 

ideia de que a escravidão ainda apresentava bases sólidas, Fonseca, de certa forma, 

coloca em evidência ao longo do seu escrito, os avanços pelos quais a causa passou, 

indicando estratégias de dissolução do regime escravista. 

Jailton Brito (1996) discorre sobre a relação entre a sociedade baiana e a prática 

abolicionista, enfatizando a trajetória e a ideologia dos indivíduos que se envolveram 

com a causa em questão. Ele aponta que o escrito de Luís Anselmo da Fonseca fora o 

único material até então produzido sobre o abolicionismo na Bahia e, desde o princípio, 

demonstra a sua discordância para com a tese apresentada pelo médico, que indica a 

fragilidade do abolicionismo baiano: 

[...] Houve uma participação efetiva da sociedade baiana no movimento 

abolicionista. [...] posso informar que o que aconteceu na Bahia comparado 

com as outras províncias se diferenciou quanto à intensidade e ao andamento 

do processo, não caracterizando, porém, uma fraca adesão ao abolicionismo, 

como defendeu Luís Anselmo (BRITO, 1996, p. 22).  

Neste sentido, Brito evidencia o envolvimento da população baiana no processo 

abolicionista, de maneira gradual. No começo, esta atuação ocorria em pequenas 

reuniões com a finalidade de garantir emancipações gratuitas, ou a partir da arrecadação 

de fundos para a conquista de alforrias, mas conquistou os populares, que ajudaram de 

diversas formas a promover os ideais abolicionistas e desintegrar a escravidão. 

Em determinado momento de seu estudo, Brito se preocupa em traçar o percurso 

seguido pelos principais abolicionistas baianos, como por exemplo, Eduardo Carigé, 

José Luiz de Almeida Couto, Manoel Victorino e o próprio Luís Anselmo da Fonseca, 

destacando a atuação dos mesmos no combate à escravidão, como também as 

ideologias, associadas geralmente ao sentimento patriótico e humanitário, que 

evocavam concepções evolucionistas e cristãs. O autor também não deixa de enfatizar 

as filiações partidárias desses sujeitos, divididos em liberais e conservadores, 

ressaltando uma das características políticas marcantes no Brasil e também na Bahia: “a 

submissão dos programas dos partidos a interesses individuais e regionais, sendo assim, 

não era incomum encontrar liberais defendendo a escravidão e conservadores votando 

em propostas emancipacionistas” (BRITO, 1996, p. 76). Além de apontar para tais 

incoerências, Jailton Lima Brito indica também o posicionamento dos abolicionistas 

baianos em relação ao sistema de governo e conclui que: 
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Houve na Bahia uma relativa identidade entre os grupos políticos que se 

dedicaram ao abolicionismo e aqueles que encamparam a luta republicana. 

Poderíamos afirmar, à primeira vista que o grupo republicano estava contido 

no interior do abolicionismo. No entanto, apenas uma parte do conjunto 

abolicionista deu continuidade a luta pela conquista de uma nova situação 

política que viesse a garantir e sedimentar o nivelamento civil entre os 

indivíduos, imposição prática do término da escravidão. Diferentemente de 

outras partes do país, na Bahia verificou-se essa continuidade, possível, 

sobretudo, por se tratarem de contingentes sociais inseridos em uma mesma 

perspectiva de formação de classe. Grande parte dos abolicionistas baianos 

deu continuidade à luta democrática que já vinham realizando, levando 

adiante, com prioridade, a luta sequencial pela instauração da República 

(ARAÚJO apud BRITO, 1996, p. 78). 

O autor ainda aponta para muitas outras questões relacionadas ao sistema 

escravista baiano, como a reação dos escravocratas diante da proximidade da abolição, 

na medida em que muitos emancipacionistas propuseram alternativas para a substituição 

do trabalho escravo, fosse através da utilização da mão de obra livre, da transformação 

dos ex-cativos em tais trabalhadores, ou ainda por meio da imigração. Havia também 

projetos de integração social que previam a permanência dos egressos como 

empregados de seus ex-senhores, ou conjecturavam a transformação dos libertos em 

colonos, a partir de um sistema de doação de terras (BRITO, 1996, p. 144). Além disso, 

os proprietários rurais baianos traçaram uma série de estratégias na tentativa de atenuar 

o avanço da abolição e, simultaneamente, garantir benefícios para si mesmos quando a 

escravidão chegasse ao fim, o que os levou a refletir de maneira distinta sobre algumas 

questões, principalmente no decorrer da década de 1880. Porém: 

Os proprietários de escravos baianos, apesar de sofrerem com os mesmos 

problemas de seus congêneres do sudeste brasileiro, ou seja, o decréscimo no 

número de escravos, e a necessidade de substitui-lo pelo trabalhador livre, e a 

ação de abolicionistas e escravos pelo fim da escravidão, não conseguiram, 

ou não puderam, articular uma estratégia eficaz de transição, como fizeram os 

escravocratas do Sudeste, e que resultou no processo imigrantista do final do 

século XIX. Com algumas exceções, se lhes falassem dos nacionais livres, 

recusavam-nos, acusando-os de indolentes e vagabundos; se a conversa fosse 

imigrantes, recusavam-nos também, argumentando as dificuldades que os 

estrangeiros teriam em adaptar-se ao trabalho na cana de açúcar e os custos 

da imigração; emancipar os seus escravos, nem falar. Dessa forma, os 

proprietários rurais baianos ficaram a ruminar suas queixas relativas a crise 

de mão de obra, apegados aos escravos que lhes restavam, ficando em geral, 

à reboque dos acontecimentos nacionais (BRITO, 1996, p. 161). 

 Neste sentido, Jailton Lima Brito estabelece uma relação entre os acontecimentos 

de repercussão nacional e seus reflexos sobre a Bahia, sem deixar de mencionar o 

desempenho das autoridades, no processo que culminou com a liberdade dos cativos. 

Uma época propensa a intensos debates e disputas, capazes de revelar diferentes 
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interesses, propósitos e concepções, como aqueles defendidos e evidenciados, de certa 

forma, por Luís Anselmo da Fonseca através de sua obra.  

Torna-se válido enfatizar que não houve a pretensão de discutir e questionar as 

percepções e críticas direcionadas a Fonseca, sobretudo por Brito, no que diz respeito às 

interpretações assumidas pelo autor em relação aos movimentos abolicionistas na Bahia. 

O propósito dessas páginas foi o de apresentar algumas das discussões pautadas pela 

historiografia acerca da escravidão no Brasil, estabelecendo sucintas relações com A 

escravidão, o clero e o abolicionismo, associações que, no próximo capítulo, serão 

detalhadas e debatidas a partir do olhar de um sujeito capaz de estabelecer uma relação 

entre o passado e o presente, na medida em que dialoga com o seu próprio tempo.



 

CAPÍTULO II - LIBERDADE, TRABALHO E 

INSTRUÇÃO: o projeto abolicionista de Luís Anselmo da 

Fonseca 

 

 

 

Depois de uma discussão bibliográfica sobre o(s) movimento(s) abolicionista(s) 

no Brasil e na Bahia, neste segundo capítulo há a pretensão de analisar as concepções do 

médico e abolicionista baiano Luís Anselmo da Fonseca, acerca de três elementos 

fundamentais: o trabalho, a instrução e a cidadania, presentes em sua obra A escravidão, 

o clero e o abolicionismo. Tais pilares são de extrema relevância na compreensão do 

caráter diferenciado que o abolicionismo assume para o autor, como também 

contribuem para refletir sobre as possíveis intencionalidades deste enunciador na 

construção da referida publicação.  

Neste sentido, torna-se válido destacar mais uma vez que o ensaio de Fonseca foi 

o primeiro estudo sobre o tema na Bahia, e pode-se afirmar que cumpriu a sua missão 

em instigar demais pesquisas, conforme o seu criador desejara, pois Jailton Lima Brito 

(1996) utilizou o registro em questão como base para desenvolver sua pesquisa – que já 

fora mencionada anteriormente – na medida em que questionou o fraco abolicionismo 

baiano apontado pelo médico. Entretanto, não existe a intenção de promover um debate 

acerca deste aspecto, considerando que há muito a historiografia superou as visões 

relacionadas à ausência de participação popular no processo de abolição da escravidão 

(MACHADO, 1994; FRAGA FILHO, 2004; ALBUQUERQUE, 2004). Mas existe, 

sim, a finalidade de demonstrar que essa interpretação de Luís Anselmo da Fonseca 

produziu percepções negativas projetadas em variados aspectos que são entendidos pelo 

mesmo como prejudiciais ao progresso, como a própria situação da província: 

A poderosa influência da escravidão, que foi nesta cidade maior do que em 

qualquer outra capital do Brasil, e a da religião do Papa, que aqui tem a sua 

sede metropolitana, explicam não só as dificuldades e os embaraços que entre 

nós tem encontrado o abolicionismo, que geralmente é olhado com desdém; 

como o deplorável estado de atraso em que ela se acha, e a pouca tendência 

ao progresso, o desânimo, a inércia que dominam a maioria de seus filhos.  

A Bahia construiu o edifício de sua civilização sobre as bases da instituição 

servil, que é a negação da liberdade e da iniciativa e do ultramontanismo que 

é a negação da ciência e do movimento.  
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Ora, na fase atual da evolução humana, nesta época industrial, a liberdade e a 

instrução constituem as principais condições para o desenvolvimento das 

sociedades [...].  

O fidalgo, o escravo e o padre já foram expressões de progresso e como tais 

outrora serviram à sociedade.  

A civilização moderna já eliminou os dois primeiros do organismo social; o 

terceiro ou se há de modificar por uma instrução mais sólida, ou será por sua 

vez eliminado.  

É porque a Bahia ainda está possuída por eles, é porque ela ainda está 

firmada sobre tais bases, que se estão a desmoronar em todo o mundo, que o 

progresso lhe tem sido impossível e que está condenada a testemunhar o fato 

de ir ficando na retaguarda de outras províncias. [...].  

Poderia a Bahia ser outra coisa? Não: o clericalismo, o fanatismo religioso, a 

superstição importam sempre na morte do pensamento; a escravidão 

determina o hábito da inércia, o desprezo pelo trabalho, a indiferença pela 

liberdade, a fatuidade e a corrupção, a fraqueza e a decadência moral 

(FONSECA, 1988, p. 170-172 e 181).  

A partir disso, percebe-se que, para o autor, a escravidão, a falta de instrução e a 

indiferente atuação clerical são os maiores obstáculos para o desenvolvimento da sua 

terra. Sobre os clérigos especificamente, acreditava que deveriam fazer parte deste ciclo 

em prol da liberdade, enquanto difusores da moralidade e do saber, ação que 

contribuiria para reduzir a espera dos cativos rumo ao triunfo do movimento 

abolicionista. Apesar da inércia do clero diante do regime escravista, Fonseca destaca a 

participação de personalidades baianas, vistas como “colaboradoras” do processo, a 

exemplo do Doutor João Garcez dos Santos, “iniciador do trabalho livre na lavoura”, 

que antes mesmo da promulgação da Lei de 28 de Setembro de 1871, havia proclamado 

a emancipação do ventre de suas escravas e, assim, fora um homem benquisto por 

Fonseca, na medida em que a sua atuação simbolizava os interesses da província e do 

país:  

Eis em largos traços o esboço da vida deste lavrador preparado cujas ideias e 

cujas ações formam um verdadeiro contraste com as da maioria dos 

proprietários rurais desta atrasada província onde ainda se entende que a 

agricultura é uma arte compatível com a rotina e a ignorância e onde se 

espera ainda hoje fazer fortuna com o trabalho contrariado, cego e mesquinho 

do escravo (FONSECA, 1988, p. 223). 

Contudo, torna-se difícil conceber estas atitudes como genuínas, desprovidas de 

quaisquer interesses pessoais da parte deste agricultor, pois os escravos que 

transformava em trabalhadores assalariados, na medida em que aprendiam a lidar 

melhor com a dinamicidade da atividade agrícola, estariam, na percepção do 

proprietário, ainda mais presos e dependentes das propriedades senhoriais, já que eram 

libertados apenas mediante prestação de serviços, dentre outras condições. Sidney 

Chalhoub (2003) evidencia que antes da Lei de 1871, a alforria garantia, de certa forma, 
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a continuidade da escravidão, pois cabia ao senhor a decisão de libertar ou não os seus 

escravos, exigindo em alguns casos, a revogação daquelas que eram consideradas como 

condicionais, em virtude condutas insatisfatórias por parte dos escravizados. Entretanto, 

depois da referida medida legislativa este cenário se modificou – embora o autor aponte 

que esta estratégia de controle já estava em declínio – através das novas determinações 

legais em vigor, cobradas frequentemente na Justiça pelos cativos, que passaram a 

depender da burocracia estatal (p. 100 e 139).  

Os filhos das escravas que se tornavam livres também poderiam continuar sob a 

tutela de Garcez dos Santos, considerando que, segundo Luís Anselmo da Fonseca, o 

sujeito fazia questão de apadrinhar a todos, atitude que pode ser entendida como uma 

tentativa de manter os laços escravistas através do trabalho servil (ALMEIDA, 2007, p. 

82). Todavia, estas posturas são concebidas pelo médico abolicionista como atos de 

generosidade, benevolência e compromisso para com os cativos, principalmente após a 

sua morte, em 1874: 

Em seu testamento deixou livres todos os seus escravos, em número maior de 

60 com a condição de continuarem a trabalhar em suas propriedades por 

espaço de 5 anos, ganhando cada um o salário de 600 réis por dia, devendo os 

menores de 21 anos ter direito a esta remuneração quando atingissem tal 

idade (FONSECA, 1988, p. 222).  

Nas palavras acima, a intenção de Garcez se explicita: manter a produção agrícola 

ativa através da utilização da mão de obra dos “libertos”. Estes, por sua vez, 

permaneceriam ligados aos fortes laços da escravidão, imobilizados pelos interesses dos 

proprietários, preocupados em conservar as estruturas de poder através do paternalismo 

senhorial, uma estratégia arriscada, mas que alimentou as esperanças das elites em torno 

da continuidade do escravismo (MENDONÇA, 1995).  

Torna-se importante indicar que, apesar disso, mesmo antes de 1871, os escravos 

já trilhavam os seus próprios caminhos rumo à liberdade, através das brechas existentes 

no sistema que os envolvia, conforme evidencia Chalhoub (2003). O autor afirma que a 

partir do direito ao pecúlio e ao arbitramento, dentre outros mecanismos estabelecidos 

em lei, os cativos fizeram da arena jurídica, cada vez com mais frequência, um espaço 

de desafio à autoridade senhorial, de modo que a ideia de “conceder” alforrias em troca 

de obediência se tornara uma prática sem muito êxito desde a década de 1860. No 

entanto, Luís Anselmo da Fonseca afirma que a referida legislação se converteu em uma 
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medida insuficiente, principalmente quando empregada para instituir a liberdade 

condicional. Segundo ele: 

A lei de 28 de setembro de 1871 não tem impedido que muitos indivíduos 

nascidos depois dela sejam açoitados, vendidos, postos em leilão, o que 

também se dá com africanos livres. 

[...]. 

Como pensar, pois, em satisfazer-se com uma liberdade nominal, 

continuando a escravidão de fato?  

[...]. 

Quem não quiser libertar os seus escravos sem condição, que os continue a 

ter no cativeiro francamente; porque então haverá mais razão de se exigir e 

esperar a lei da abolição imediata. 

[...]. 

Se o abolicionismo os incomoda [os senhores] e os irrita, nada mais fácil do 

que se livrarem de suas importunações libertando incondicionalmente as 

pessoas que com universal reprovação mantêm no cativeiro, em prejuízo dos 

verdadeiros interesses da sociedade brasileira [...] (FONSECA, 1998, p. 586, 

591, 592 e 593). 

Contudo, neste período, inquietações variadas se uniam em torno de projetos 

distintos relacionados ao encaminhamento da “questão servil”. Esta ideia foi 

evidenciada no estudo de Denilson de Cássio Silva (2011), que ao analisar alguns dos 

jornais veiculados em São João Del-Rei, Minas Gerais, indicou a inexistência de um 

enquadramento rígido dos abolicionistas dentro das propostas apresentadas, as quais 

eram consideradas muitas vezes como antagônicas, embora estabelecessem diálogos 

entre si (p. 154-155).  

De certa forma, isso pode ser percebido em algumas passagens do ensaio de 

Fonseca no que concerne até mesmo à sua interpretação das atitudes de alguns 

proprietários rurais, como o próprio João Garcez dos Santos, citado na página anterior e 

mais ainda, ao mencionar Francisco Gonçalves Martins, o visconde de São Lourenço, 

defensor dos interesses agrários, homem de grande representatividade política e 

econômica na Bahia, digno de homenagens explícitas, através de palavras saudosas e 

eloquentes escritas pelo autor, em favor dos serviços oferecidos pelo santo-amarense à 

província e ao Brasil.  

Contudo, de acordo com Brito, este sujeito possuía o verdadeiro intuito de 

deslocar escravos para o âmbito rural com a finalidade de exercerem atividades nas 

propriedades agrícolas. Por isso, criou mecanismos para excluir não só os africanos, 

como também os escravos, do exercício de atividades comerciais e marítimas, 

impedindo-os de competir com os demais trabalhadores. Na concepção de Fonseca, essa 

postura fora motivada e empreendida pelo egoísmo dos nacionais “consequência certa 
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da falta de educação moral, contra a justiça e contra as intenções do presidente da 

província” (FONSECA, 1988, p. 207), uma interpretação que talvez seja compartilhada 

pelo referido Diário da Bahia ao se manifestar sobre o assunto (BRITO, 1996, p. 125).  

Desse modo, a partir de uma interlocução com o dito “lavrador instruído”, 

Fonseca sustenta uma concepção favorável ao trabalho livre, elemento de extrema 

importância que se constitui em um dos aspectos a ser contemplado em seu projeto 

abolicionista, entendido aqui como uma proposição baseada na garantia deste primeiro 

fator, diretamente associado à conquista da instrução e da cidadania pelos ex-escravos, 

através da liberdade. Assim, levando-se em consideração os debates em torno da 

utilização da mão de obra livre, Luís Anselmo da Fonseca faz uso de trechos de dois 

artigos do Diário da Bahia, publicados em dezembro de 1870, em virtude da 

inauguração da Companhia União e Indústria – uma associação de trabalhadores livres 

– para endossar suas ideias: 

Todas as medidas tendentes a estabelecer ou arraigar entre nós o trabalho 

livre merecem a mais sincera adesão daqueles que pensam que uma das 

primeiras necessidades do Brasil é a extinção do elemento servil.  

[...] que busque o homem por seu trabalho tornar-se independente das 

necessidades da vida, do incômodo aos amigos, e pela ocupação de seu 

tempo subtrair-se ao ócio que corrompe a saúde e guia aos vícios, é coisa 

muito louvável; mas na criação da União e Indústria há mais do que 

vantagens unicamente individuais. 

Dentre todos os argumentos com que defendem a escravidão seus sectários 

[...] o que mais se impõe aos espíritos superficiais e descrentes do progresso, 

é este: Quem substituirá o africano? quem substituirá o escravo? [...].  

Se para os trabalhos pesados e até então mal vistos, de condução de gêneros, 

não faltarão braços livres – pode-se extinguir a escravidão: o trabalho livre é 

um novo Atlas, que sustentará em seus ombros a sociedade. 

[...] O que é o trabalho livre? Não é de certo somente o trabalho executado 

por homens livres; porém tão bem a liberdade de trabalho, a qual é essencial. 

[...] Os africanos por não serem nacionais, não estão proibidos do trabalho: o 

trabalho não é um direito político, porém natural [...] [grifo do autor] 

(DIÁRIO DA BAHIA apud FONSECA, 1998, p. 205-209). 

  Assim, Luís Anselmo da Fonseca faz das palavras da referida publicação as suas 

próprias, de modo a estimular o trabalho, perspectiva presente desde o começo da 

segunda parte de sua obra, mais especificamente no capítulo dois, no qual recorre há 

alguns fatos referentes à década de 1850, ocorridos em Salvador, que indicaram o 

princípio da utilização da mão de obra livre em casas comerciais, como também em 

alguns ofícios marítimos, anteriormente realizados somente por escravos, embora tenha 

havido inicialmente, certa resistência em executar tais serviços, em decorrência do 

estigma da escravidão.  Neste sentido, o diretor da União e Indústria, Francisco 

Gonçalves Martins, o visconde de São Lourenço, na tentativa de melhorar as condições 



 

 

36 

de trabalho às quais os empregados estavam submetidos, 
__

 isto na visão de Fonseca 
__

 

encaminhou um relatório, citado na íntegra pelo médico e abolicionista, que 

mencionava o seguinte: 

Em vista do exposto a presidência, apreciando refletidamente o estado do 

país, e persuadida de que sem algum esforço não se conseguirá destruir 

antigas prevenções acerca de certos gêneros de serviço que estiveram nas 

mãos servis, enobrecendo-os por assim dizer, elevando seus novos executores 

no seu próprio conceito e da população mudança que se fará tardiamente 

entregue à marcha natural das coisas, ou com prontidão por meio de 

associação [...] na luta contra os prejuízos de uma velha e rotineira opinião 

[...]. 

Em verdade nas circunstâncias em que o país se vai achando, cumpre auxiliar 

eficazmente toda disposição para o trabalho livre que for aparecendo, no 

intuito de dissipar a errada crença de que os brasileiros são de índole ociosa 

– o que sucede em toda parte onde existe escravidão [grifo do autor] 

(FONSECA, 1988, p. 201-202).  

A partir disso, mais uma vez, o autor faz uso de outros recursos para ratificar as 

suas concepções. No fragmento acima ele procura evidenciar “ideias que ainda não foi 

possível (sic) fazer penetrar no cérebro da maioria dos habitantes desta província” 

(FONSECA, 1988, p. 200), afirmação que evidencia a percepção geral da população, 

então criticada por Fonseca, de que os libertos eram indivíduos inapropriados para o 

trabalho livre, pois havia a crença de que os mesmos possuíam atributos peculiares e 

negativos, responsáveis por sua predisposição irrestrita à ociosidade. Esta visão foi 

apresentada pelos parlamentares da província de São Paulo, em 1885, mencionada por 

Joseli Mendonça (1995, p. 29-30) e compartilhada pelos membros da Gazeta Mineira, 

um dos jornais veiculados em São João Del-Rei analisado por Denilson Silva (2011).  

Neste sentido, Walter Fraga Filho (1994) afirma que, desde o século XVIII, na 

Bahia, o governo procurava impor medidas enérgicas de combate às práticas 

consideradas ociosas, exercidas principalmente pelas camadas populares, constituídas, 

sobretudo, por pessoas livres e pobres. De acordo com o autor, esta vigilância 

aumentou, sobretudo na década de 1880, apresentando os libertos como os seus maiores 

alvos, na medida em que estes precisavam ser “convencidos” de que se fazia 

“necessário o seu ingresso no mundo do trabalho” (p. 91 e 218).  

Apesar de indicar que a escravidão, de fato, aviltava o cativo, Fonseca argumenta 

que a falta de instrução seria um dos aspectos responsáveis pela “inatividade do 

brasileiro”, pois sua ausência promovia de maneira inerente a desvalorização do 

trabalho. Por isso, ele aplaude com vigor a atuação do anteriormente aludido Francisco 

Gonçalves Martins, o visconde de São Lourenço, que, segundo o abolicionista baiano, 
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impulsionou o ensino profissional entre os jovens na tentativa de que pudessem estar 

aptos para exercer determinado oficio. Como o médico atribui um valor inestimável à 

educação enquanto elemento capaz de restaurar e adequar o sujeito às novas demandas 

da sociedade, o mesmo tende a concordar com o referido conterrâneo, não somente 

neste aspecto, como também no que diz respeito à incorporação dos nacionais enquanto 

mão de obra de grande potencial: 

Relativamente à imigração, o Visconde de S. Lourenço não lhe era adverso, 

como ninguém deve sê-lo.  

Mas só a queria voluntária e por conta de quem entendesse que era mais 

vantajoso vir habitar no Brasil, ou dos particulares que a quisessem 

introduzir; e não por conta do Estado, que deve empregar os recursos de que 

possa dispor em educar e preparar seus próprios filhos, que também são 

homens e também tem direito ao bem estar e à prosperidade.  

O que, porém, é essencial fazer saliente do seu modo de pensar sobre este 

negócio que tanto se prende à questão servil, é que ele não julgava a 

imigração de europeus condição necessária para a extinção da escravidão, 

como pensam certos indivíduos, que a exigem como um preliminar, sem 

refletirem que é exatamente a escravidão o que mais a dificulta; que a 

desaparição do estado servil pela transformação do escravo e do senhor em 

industriais, é condição essencial para que aumente a corrente imigratória, que 

até o presente tem sido tão fraca. 

[...]. 

Certamente em relação às províncias do norte do Brasil, será muito mais fácil 

adaptar o filho do país ao trabalho, que só depende da instrução e das 

garantias individuais, que naturalmente faltam aos que vivem nos latifúndios 

dos senhores, do que aclimar o europeu [grifo nosso] (FONSECA, 1988, p. 

215-218).  

Entretanto, a ideia de estimular a utilização deste tipo de trabalhador não foi bem 

recebida pela população baiana. De acordo com Jailton Lima Brito, o visconde de São 

Lourenço, no período em que atuou como presidente da província apoiou a participação 

de homens livres no exercício de funções antes destinadas aos escravos, como foi 

indicado por Luís Anselmo da Fonseca, e usou os espaços que dispunha na defesa da 

introdução do trabalho livre. Contudo, de acordo com Brito, tal perspectiva de empregar 

o nacional livre “escondia tentativas de retirar os escravos do mercado de trabalho 

urbano e os africanos, mesmo livres, da sociedade baiana, senão brasileira” (BRITO, 

1996, p. 122-123). 

 Mesmo após a abolição, muitos debates ainda continuaram sendo pautados acerca 

do emprego da mão de obra estrangeira na Bahia. Os integrantes do IGHB, nas 

primeiras décadas republicanas, por exemplo, procuravam estabelecer propostas que 

pudessem garantir a inserção dos imigrantes no cenário provincial, tendo em vista que 

durante o Império tal projeto não logrou êxito. Aldo José Morais Silva (2012) indica 

que “a imigração europeia jamais ocorreu no volume e na tipologia de imigrantes, 
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conforme idealizado pelas autoridades”. O autor afirma que essa situação se tornou 

perceptível para os membros do Instituto e estes, por sua vez, buscaram contornar tais 

circunstâncias através da constante reflexão acerca de outras possibilidades viáveis, 

visando o “processo civilizatório” que acreditavam estar em curso (SILVA, 2012, p. 

215-216). 

No que se refere a Luís Anselmo da Fonseca, conclui-se que ele procurou 

promover o trabalho livre através do seu discurso, utilizando, sobretudo, passagens 

jornalísticas, anais do senado e outros recursos. Como os escravos precisavam despir-se 

de sua “ignorância” e “imoralidade” para alcançar um nível mais elevado de civilidade, 

isso apenas se tornaria uma realidade através da instrução, como o abolicionista indica 

na citação da página anterior, único mecanismo capaz guiá-los em liberdade, rumo ao 

trabalho e à cidadania.  

Com a inevitabilidade da abolição, evidenciada, sobretudo a partir dos debates que 

conduziram à promulgação da Lei do Ventre Livre, em setembro de 1871, tornou-se 

latente a preocupação das elites em preparar os egressos do cativeiro para a vida em 

liberdade. Dessa forma, como já foi indicado, buscava-se estimulá-los no desempenho 

de atividades laborais, na tentativa de enaltecer o trabalho. Tais mecanismos estavam 

relacionados aos princípios moralizadores e educacionais que facilitariam a sua 

integração na sociedade livre, considerando que a escravidão era vista como uma 

“moléstia, a qual era necessário combater com homeopáticas doses de emancipação” 

(SILVA, 2014, p. 41).  

Neste sentido, Luís Anselmo da Fonseca procura sempre que possível, ratificar a 

injustiça do sistema escravista e assim, ao recorrer à esfera do Direito para deslegitimá-

lo, o médico e abolicionista corrobora com a concepção de que a escravidão embotava o 

país e a sua população, e, com absoluto rigor, os seus males incidiam impreterivelmente 

sobre o escravo: 

Que justiça pode haver na escravidão, quando o senhor rouba ao escravo o 

que naturalmente lhe pertence, despoja-o do fruto do seu trabalho, lhe impede 

toda a prosperidade social e econômica, reduzindo-o a extrema, e o priva de 

todo desenvolvimento moral e intelectual, mantendo-o nas condições de um 

bruto? (FONSECA, 1988, p. 98). 

Partindo da ideia de que o cativo estaria exposto aos infortúnios ocasionados pela 

escravidão, responsável por destituir-lhes todas as possibilidades de um futuro melhor, 

Fonseca afirma que a ignorância se torna um problema ainda maior do que o próprio 
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cativeiro, pois a sua presença era imposta como um entrave para a destruição de muitas 

outras adversidades, como o fanatismo religioso, o egoísmo e a corrupção dos costumes. 

Segundo o autor, o nível de civilidade de um corpo social deve ser medido pelo seu 

desenvolvimento psicológico:  

Sob o ponto de vista social, o homem vale tanto quanto o seu pensamento e 

suas capacidades espirituais. 

Ora, qual é o estado psicológico da grande maioria dos membros da 

sociedade brasileira?   
Que educação temos nós? 

Que instrução é que recebemos? 

A ignorância dos seus filhos é o maior mal do Brasil. 

[...] Buscam alguns a causa dos nossos males sociais, econômicos e políticos 

na física terrestre, e os explicam pelo clima; isto é uma teoria fundada em 

pura abstração, e que hoje é sobejamente refutada. 

Outros explicam-nos  pela fisiologia das raças brasileiras; isto importa em 

desprezar as lições da história e desconhecer que os povos que hoje 

admiramos, todos, quando eram mais ignorantes do que nós somos, estavam 

em estado social ainda pior  do que o nosso. 

Nós não vamos tão longe. 

Para nós tudo se explica perfeitamente pelo estado psicológico do brasileiro, 

cujo espírito é presa da mais tenebrosa ignorância e vítima dos erros mais 

grosseiros, dos dogmas mais obsoletos, antiquados e retrógrados, dos 

preconceitos mais frívolos, observantistas e pueris. 

Nós somos o que poderíamos ser. 

Nossa instrução deficiente e impregnada de erros; nossa educação lânguida, 

vaidosa, egoística e superficial, não poderiam produzir homens superiores a 

nós (FONSECA, 1988, p. 81-83). 

A partir da citação acima percebe-se que o abolicionista atribui à falta de 

instrução
2
 a causa de todos os obstáculos que impediam o desenvolvimento brasileiro. 

Para isso, ele contesta a opinião de alguns dos intelectuais de sua época principalmente 

no que diz respeito à questão racial, entendida por muitos como uma predeterminação 

física e irreversível, na medida em que constituía padrões e hierarquias (SCHWARCZ, 

2008). Esta visão é desconstruída por Fonseca ao dissociar a “raça” de um pretenso 

atraso social permanente, ao qual os africanos estariam destinados, ao afirmar que:  

A raça africana tem um defeito e um crime. 

O defeito é estar atrasada no desenvolvimento da civilização e em um 

período em que já esteve a raça branca [...]. 

O crime da raça negra é o não ser possuidora dos abundantes frutos do seu 

trabalho, dos quais a escravocracia a despojou, sem tê-la ao menos 

indenizado com a educação [...]. 

                                                           
2 Existe uma discussão acerca da diferenciação dos significados de “educar” e “instruir”, pautada por 

conceitos estrangeiros, nos quais o primeiro termo faria referência aos sentimentos religiosos e morais 

transmitidos pela família, enquanto o segundo estaria relacionado aos conhecimentos que deveriam ser 

proporcionados pelo Estado. Entretanto, esta distinção não foi imposta efetivamente, o que permitiu o 

desenvolvimento de múltiplas apropriações e redefinições com base na realidade local (MARTINEZ apud 

CONCEIÇÃO, 2007, p. 21). Este fator foi importante para entender a utilização simultânea dos dois 

vocábulos por Luís Anselmo da Fonseca em sua obra, na medida em que o autor não parece estabelecer 

claras diferenças entre eles. 
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Como ela [a escravidão] se poderia manter se eles compreendessem que só 

pelo trabalho honesto, pela instrução e pela moralidade se conseguiriam 

elevar na sociedade e tornar dignos de estima? 

Este lamentável procedimento não se explica por um defeito da raça, mas em 

uns pela influência de uma educação má e imprópria para elevar o caráter; em 

outros pela ausência de toda e qualquer educação, o que é o caso da maioria 

[grifo nosso] (FONSECA, 1988, p. 143-144; 153). 

Nota-se, através deste fragmento, que Luís Anselmo da Fonseca atribui um papel 

crucial à instrução, em um processo que pretendia converter os “educandos” em fontes 

de potencial mão de obra, proposta entendida pelo autor como uma recompensa justa 

por séculos de cativeiro, capaz de incutir valores morais, ordeiros e patrióticos, 

concepção um tanto difundida no cenário nacional, pois:  

A palavra era educar. Educar os pobres via instrução pública, no intuito de 

modificar os seus modos de viver, para aproveitar a sua força de trabalho, 

prepará-la para o uso, no longo processo de “transição” da sociedade escrava 

para a chamada sociedade livre. No longo processo de abolição gradual da 

escravidão, iniciado a partir de meados do século XIX, a instrução pública 

como meio de preparação de uma mão de obra livre, disciplinada, afeita ao 

trabalho, pela difusão do ensino primário elementar aos pobres – os livres e 

libertos inicialmente, depois aos ingênuos – foi paulatinamente tentada 

através da escolarização. Importa reter que esta escolarização resultou de uma 

reclamação mútua: das elites, interessadas na formação de uma mão de obra 

melhor preparada, que permitisse um melhor e mais racional aproveitamento 

dos meios de produção, assim como uma apropriação dos pobres em busca de 

melhores possibilidades de colocação no mercado de mão de obra (SOUSA, 

2006, p. 114).  

Neste contexto, torna-se válido pontuar que, em consonância com os debates 

recorrentes em todo o país sobre o problema do elemento servil, as autoridades, de 

modo geral, começaram a propor soluções para a escassez de braços no exercício das 

atividades agrícolas, principalmente depois de 1871, quando os filhos nascidos de mães 

escravas, a partir da referida data, passavam a ser reconhecidos como livres. Contudo, 

Marcus Vinícius Fonseca (2000) demonstra que esta condição não significou algo tão 

vantajoso para estas crianças, pois muitas delas continuaram sob a tutela dos senhores, 

que, por sua vez, estavam supostamente encarregados de sua “criação”, termo 

empregado em lei para estabelecer que aos proprietários cabia garantir o 

desenvolvimento da prole de suas escravas até os 21 anos de idade, evidenciando, de 

forma sutil, que “educar” os nascituros  era uma atribuição estatal, caso o senhor optasse 

pela indenização, escolha essa que fora preterida pelas elites com o propósito de utilizar 

a força de trabalho dos mesmos (p. 100-101). Na Bahia, de acordo com Miguel Luiz da 

Conceição, isto também se configurou enquanto uma realidade, na medida em que não 
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houve estímulos efetivos do governo provincial à educação dos denominados ingênuos, 

por falta de demandas senhoriais (2007, p. 41).  

Todavia, como já foi indicado, a educação não estava destinada apenas às crianças 

nascidas após a Lei do Ventre Livre, mas também aos trabalhadores livres e libertos. 

Em 1878, a Reforma Leôncio de Carvalho se constituiu em uma série de leis 

relacionadas ao ensino primário e secundário que, embora restritas à Corte, 

funcionariam como parâmetro para as demais províncias do Império. Neste sentido, o 

Decreto nº 6884 de vinte de abril do mesmo ano, não limitava o acesso ao ensino às 

categorias acima citadas, enquanto o regulamento 7031 relativo ao mês de setembro, 

criava cursos noturnos nas escolas públicas primárias de 1º grau para adultos, incluindo 

os egressos da escravidão.  

Este último decreto não mencionava a proibição da frequência de escravos nos 

cursos noturnos. Tal omissão característica de determinações legislativas anteriores, não 

pretendia evitar uma repetição excessiva do que já fora negado, mas indicar a 

necessidade de prover a educação para os cativos, questão que vinha sendo levantada 

por intelectuais da época. “Por isso chama a atenção a referência explícita à franquia 

desses cursos noturnos para os libertos, o que potencialmente eram todos os escravos de 

então. O cuidado ao se referir ao liberto certamente confirma a dificuldade de acesso 

dessa categoria à educação [...]” (2007, p. 29). 

 Em 1879, com a determinação do “Ensino Livre”, o governo pretendia 

possibilitar maiores incentivos aos particulares na abertura de instituições escolares, o 

que demonstra, de acordo com Conceição, “que o Estado se mostrava incapaz de 

ampliar a disponibilidade de escolas suficientes para atender as necessidades mínimas 

de escolarização e consequentemente de modernização do país”. Assim, até mesmo o 

Regulamento Bulcão instituído dois anos depois, não conseguiu possibilitar e definir os 

meios de acesso à instrução, de tal forma que os cursos noturnos na Bahia se 

transformassem em determinações sem previsão de efetivar-se (2007, p. 31 e 50). Essa 

inabilidade também é percebida no que se refere ao desempenho das autoridades 

baianas no tocante ao desenvolvimento da instrução, conforme indica Luís Anselmo da 

Fonseca: 

Hoje nossa instrução está quase aniquilada. 
A política não domina menos na escolha e na conservação do seu pessoal, do 

que no dos outros ramos da pública administração. 
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O péssimo estado financeiro não permite ao tesouro pagar pontualmente os 

professores, condição sem a qual o serviço regular é impossível e nula a força 

moral da administração.  

Os professores primários muitas vezes deixam de receber seus ordenados por 

12, 18 e 24 meses; o que se é um mal enorme relativamente ao sexo 

masculino, é inqualificável a respeito do feminino. 

Não ousamos fazer ponderações sobre semelhante prática (1988, p. 177). 

Ione Celeste Sousa aponta que a escolha do método de ensino mútuo ou 

Lancasteriano, aplicado na província da Bahia (embora não tenha sido o único 

utilizado), foi escolhido por motivações econômicas, pois com essa metodologia as 

despesas provinciais diminuiriam, na medida em que um professor ensinaria, em pouco 

tempo, grande número de alunos (de acordo com o diretor do Conselho de Instrução 

Provincial Justiniano Gomes), poupando a utilização de profissionais e instrumentos de 

ensino, o que seria vantajoso, tendo em vista o déficit da província, conforme indica 

Fonseca. Essa dificuldade financeira, segundo a autora, repercutia também no salário 

docente, “abaixo das necessidades reais”, uma das razões para a decadência do 

magistério, além do fato de que os professores eram proibidos de exercer qualquer outra 

atividade econômica (2006, p. 234-236 e 250). 

Considerando as palavras do médico e abolicionista, além das pesquisas 

evidenciadas, percebe-se que a situação da instrução pública na Bahia não se modificara 

como o esperado pelas autoridades, entretanto, isto não se deu por falta de esforços, 

neste caso, do já mencionado Francisco Gonçalves Martins. De acordo com Conceição, 

o intitulado Visconde de São Lourenço foi o responsável por iniciar o movimento 

reformador na província, através do Regulamento de 27 de setembro de 1873, que 

modificava o ensino primário e secundário, sendo que este último fora ainda mais 

enfatizado por Martins, na tentativa de formar um “cidadão ativo”, concepção associada 

aos seus interesses políticos e econômicos, enquanto representante dos produtores 

agrícolas (CONCEIÇÃO, 2007, p. 45). Partindo desse pressuposto, Fonseca transcreve 

as palavras do dito sujeito, proferidas no Senado em 1871, em defesa da instrução 

profissional: 

Nossa indústria quase exclusiva é a lavoura; o que se tem feito em seu 

auxílio?  

Porventura se tem cuidado dos meios indispensáveis ao seu progresso, de 

facilitar o trabalho com a perfeição dos instrumentos? 

A instrução é o meio mais eficaz, – a instrução profissional – que deve estar a 

cargo das escolas e de estabelecimentos especiais [...]. 

Braços para o trabalho não nos faltam; 
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Os da Europa podem vir e serão bem recebidos, mas não devemos despender 

com estas aquisições, cujo custo principal deve pesar sobre os próprios 

colonos ou sobre os importadores, apenas lhes dando o governo a proteção. 

Se temos dinheiro para despender com este ramo de melhoramento, o 

empreguemos em benefício de nossos compatriotas, já os instruindo para 

melhor e mais facilmente trabalharem, já socorrendo os milhares de crianças 

abandonadas e entregues à miséria, as quais amanhã podem ser robustos e 

inteligentes operários. 

Nesta crise nacional de transformação do trabalho, todo este desenvolvimento 

aproveitará aos atuais livres e libertos (MARTINS apud FONSECA, 1988, p. 

214-217). 

Apesar de este trecho fazer referência à adoção de nacionais, esta proposta estava 

estritamente relacionada à instrução de livres e libertos, conforme o próprio Visconde 

de São Lourenço especifica – já que aos escravos era proibida a matrícula nas escolas, 

de acordo com as determinações do Regulamento Bulcão de 1881. Com isso, ele 

buscava promover a qualificação de braços para a atividade agrícola, refletindo até 

mesmo sobre o futuro papel que os até então ingênuos exerceriam neste processo, ao se 

tornarem fontes valiosas de mão de obra. Contudo, o professor da Faculdade de 

Medicina da Bahia se mostra pessimista no que diz respeito à instrução pública em seu 

país e até um tanto quanto aflito, pois, em sua compreensão: “Muito pouco conhecemos 

e quase nada sabemos fazer. Não temos ciência, nem arte, nem engenho. Fácil nos seria 

acumular numerosíssimos fatos para convencer desta triste verdade aos que presumem o 

contrário”. Complementarmente, Fonseca cita alguns fragmentos do parecer de Rui 

Barbosa apresentado à Câmara dos Deputados em 1883 para reforçar a fragilidade da 

instrução nacional:  

A verdade – e a vossa comissão quer ser muito explícita a este respeito, 

desagrade a quem desagradar – é que o ensino público está a orla do limite 

possível a uma nação que se presume livre e civilizada; é que há decadência 

ao invés do progresso, é que somos um povo de analfabetos, e que a massa 

deles, se decresce é numa proporção desesperadoramente lenta; é que a 

instrução acadêmica está infinitamente longe do nível científico desta idade; 

é que a instrução secundária oferece ao ensino superior uma mocidade cada 

vez menos preparada para o receber; é que a instrução popular, na Corte 

como nas províncias, não passa de um desideratum [...] (BARBOSA apud 

FONSECA, 1988, p. 654).  

Esta citação reflete a descrença do diplomata baiano em relação ao progresso da 

instrução pública e popular e consequentemente, do próprio Brasil, ratificando, de certo 

modo, os resultados insuficientes das medidas tomadas pelo governo. Por isso, Rui 

Barbosa propõe métodos de ensino diferenciados, fundamentados em postulados 

europeus e norte-americanos de meados do século XIX, com a finalidade de preparar os 
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indivíduos para o trabalho industrial, apesar do fato de que a economia brasileira 

estivesse voltada para o setor agrícola. Dessa maneira,  

Rui Barbosa defendia um projeto nacional do qual a educação era 

pressuposto para a formação de uma sociedade democrática e de uma nação 

moderna, porém sem romper drasticamente com os limites de uma herança de 

desigualdades, hierarquizações e privilégios, confiante na promoção precípua 

da Lei enquanto promotora do ideal almejado, ao seu tempo e ao seu modo. 

[...]. Tanto que sendo bacharel, percebe que a modernidade requer um saber 

menos abstrato e advoga um ensino mais prático e menos bacharelesco; 

liberal, defende a iniciativa particular na educação, mas com a participação 

conjunta do Estado, colocado acima do indivíduo e agindo em beneficio da 

coletividade; abolicionista, não se refere àqueles que deixariam de ser 

escravos nem das sequelas imediatas da escravidão pretérita, certamente 

considerando que seu fim implicava, legalmente, em pleno direito daqueles à 

cidadania. [...] Rui estava em busca de colocar o país no nível das nações 

modernas do mundo, sem, no entanto, provocar uma revolução na estrutura 

social e econômica vigente (CONCEIÇÃO, 2007, p. 37-38).  

Embora tenha utilizado o parecer de Rui Barbosa para reafirmar o seu 

descontentamento para com a ignorância de sua pátria, já que ambos partiam de 

perspectivas distintas, pois Luís Anselmo da Fonseca enxergava na abolição o remédio 

para os muitos males da sociedade brasileira, dentre eles a debilidade da educação.  Em 

decorrência disso, também refletia sobre o destino dos ex-escravos, que somente de 

mãos dadas com a liberdade e em parceria com a instrução, encontrariam o caminho 

para a cidadania.  

No entanto, para que o progresso não tardasse a chegar, o desempenho da 

propaganda abolicionista se tornaria um elemento essencial para persuadir a população 

a favor da causa da emancipação dos cativos e assim, tão logo estes precisariam do 

auxílio e proteção dos abolicionistas, já que não seriam capazes de reagir por conta 

própria. Em sua percepção “o escravo é um pouco mais do que o bruto e um pouco 

menos que a criança. A previdência, a independência, a coragem, ele as não possui e o 

seu juízo não vai além do que é puramente físico. [...] precisa de ser protegido e guiado 

por algum tempo  até que progrida [...]” (FONSECA, 1988, p. 591). Neste sentido, 

entende-se que o médico e professor baiano considerava os pretensos libertos como 

apáticos em decorrência da ausência ou do “embotamento” de “muitas faculdades do 

espírito humano”. Desse modo, encaminhar os libertos rumo à educação tornava-se 

fundamental, conforme se fez nos Estados Unidos, nação que anteriormente considerava 

a escravidão como um regime favorável, mas: 

Desde, porém, que apareceu o abolicionismo naquele país, ele compreendeu 

que era de sua missão simultaneamente libertar o negro da escravidão e da 
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ignorância, que era o seu dever dar à pátria milhões de seres humanos livres e 

ao mesmo tempo capazes de servi-la. 

Então, os amigos da liberdade dos escravos foram pouco a pouco a pouco 

fundando escolas e difundindo a instrução entre os negros. 

[...] Hoje são realmente admiráveis os frutos produzidos pelo patriótico 

esforço dos abolicionistas da União. 

O negro americano já não é um bárbaro, mas um homem civilizado. 

De sua inteligência e de sua moralidade dão insuspeitos testemunhos 

notabilidades americanas e europeias (FONSECA, 1988, p. 657 e 658).  

A atuação dos abolicionistas norte-americanos foi uma das influências marcantes 

na construção do discurso de Luís Anselmo da Fonseca, não somente no que se refere á 

sua conduta em prol da liberdade dos cativos, como também à sua iniciativa em 

promover a transformação dos mesmos, através da instrução
3
, missão compartilhada 

pelo clero, aspecto que o autor ressalta com veemência, considerando que, segundo ele, 

a maioria dos eclesiásticos brasileiros e baianos, salvo raras exceções, demonstrou 

tamanha indiferença pela causa da liberdade, na medida em que muitos defendiam a 

escravidão e mantinham escravos em suas propriedades (FONSECA, 1988, p. 28; 40-

41; passim). As diferenciações entre os norte-americanos e os seus compatriotas, 

conforme indica Fonseca, não se restringiam à ação da classe clerical, mas também ao 

tratamento conferido a ingênuos e libertos, às escolas e aos métodos de ensino adotados. 

Contudo, esses fatores não deveriam comprometer a disposição dos egressos da 

escravidão em alcançar a instrução:  

Não é fora de propósito, quando pedimos instrução para o negro, demonstrar 

que ele, se é ignorante, não é incapaz de instrução: que se entre nós ele nada 

sabe e está atrasadíssimo, é porque não tem tido mestres, ou tem tido maus: 

não é fora de propósito; porque os escravocratas irritados, pelo fato do 

abolicionismo lhes arrancar as presas do seu egoísmo [...] começam a afirmar 

que uma vez liberto ele não é apto senão para a vagabundagem e para o 

roubo. 

[...]. 

Não é possível permitir que os ingênuos continuem a não ter outra educação 

senão a das senzalas. 

Se os americanos tiveram receios de permitir que em estado de ignorância 

permanecessem 4 milhões de homens no seio de sua sociedade, e temeram  

que a influência  desta massa analfabética baixasse o alto nível de sua vida 

social e política e empeiorasse (sic) as condições econômicas do país; nós 

temos razão para em muito mais alto grau  alimentar receios análogos 

relativamente aos nossos ingênuos e libertos (FONSECA, 1988, p. 664-665). 

                                                           
3
 Celia Azevedo indica que na década de 1880, os abolicionistas brasileiros estavam preocupados “em 

aprender com a experiência da Reconstrução Americana”. Luís Anselmo da Fonseca aponta apenas para 

esta perspectiva da questão, ao defender a atuação positiva dos Estados Unidos em promover a instrução 

dos libertos. Porém, a autora afirma que foi apenas com o início da Guerra Civil em 1861, que o destino 

dos ex-escravos “tornou-se uma questão premente” para os abolicionistas americanos, pois, inicialmente, 

em 1830, se conjecturava que os cativos pudessem continuar trabalhando nas fazendas sob a égide dos 

proprietários, impedindo que os interesses agrários fossem afetados com a abolição. (2003, p. 191-192 e 

196). 



 

 

46 

 

Desse modo, Luís Anselmo da Fonseca evidencia mais uma vez a necessidade de 

promover a educação de ingênuos e libertos, justificando a importância de medidas 

como esta pelo receio de perspectivas futuras negativas que afetariam o 

desenvolvimento do Brasil, uma preocupação própria da época, assim como a 

indisponibilidade de meios e recursos governamentais, já que o governo brasileiro não 

estaria apto, para sozinho, resolver o problema da instrução. Por isso, a iniciativa 

particular poderia ajudá-lo através da abertura de escolas particulares e da fundação de 

sociedades de auxílio mútuo e artes mecânicas (FONSECA, 1988, p. 666), para 

consolidar os projetos educacionais voltados para aqueles considerados como livres do 

sistema escravista. Esta condição, aliada à prerrogativa instrucional, possibilitaria, 

mesmo que apenas em tese, o início de uma longa trajetória em busca da cidadania. 

Os direitos civis e políticos dos indivíduos pertencentes ao Império do Brasil 

estavam relacionados à instrução e à participação na esfera política. Neste sentido, a 

realidade escravista do país procurava se adaptar aos princípios liberais de liberdade e 

igualdade, que foram confrontados quando houve a necessidade de transformar o ex-

escravo em cidadão, tendo em vista as profundas disparidades sociais existentes. Tal 

situação não permitiu efetivamente, aos egressos da escravidão o acesso à cidadania, 

exclusão estabelecida pela Constituição de 1824, através de critérios associados ao 

nascimento e à condição de livre, atributos correspondentes àqueles que seriam os 

“cidadãos autênticos” da nação, destituindo cativos, estrangeiros e libertos africanos de 

semelhante nomenclatura e demais prerrogativas que a acompanhava.  

Os benefícios concernentes ao exercício da cidadania estavam associados, entre 

outros elementos, ao voto. Entretanto, nem todos poderiam ser considerados como 

eleitores e elegíveis, a exemplo dos libertos, que funcionavam apenas como votantes, 

caso comprovassem renda líquida anual de 100$000 réis. Porém, em 1881, a 

popularmente chamada “Lei Saraiva”, responsável por reformar o sistema eleitoral, 

além de aumentar este valor e instituir eleições diretas, também passou a avaliar o nível 

de alfabetização para a classificação dos eleitores. Assim, os escravos que alcançassem 

a liberdade, ganhariam a cidadania plena, ou seja, poderiam votar e serem votados, 

desde que cumprissem as citadas exigências financeiras e de letramento (SILVA, 2014, 

p. 46-49).  
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Percebe-se que a instrução aparece mais uma vez como um elemento essencial no 

desenvolvimento das discussões acerca da cidadania
4
, principalmente no que concerne 

aos libertos, na medida em que o analfabetismo se configuraria enquanto sinônimo de 

ignorância e incapacidade política. Por isso, de acordo com Noemi Silva (2014), este 

fator suscitou intensos debates entre as autoridades, pois muitos defendiam que antes de 

promover a exigência do conhecimento das primeiras letras, o poder público deveria 

proporcionar o acesso ao ensino primário para todos. Entretanto, 

Em termos práticos, a “Lei Saraiva” funcionou como um mecanismo de 

exclusão da maior parte do povo dos direitos políticos, tornando a “cidadania 

política”, um direito de poucos, mesmo para os libertos, teoricamente 

beneficiados pela medida, já que não estariam formalmente excluídos da 

possibilidade de votarem para deputados e senadores, como estavam na lei 

anterior. A exigência do letramento acabou reduzindo a participação de 

analfabetos, pois naquele período, a instrução pública e primária, embora 

aclamada nos discursos, alcançava na prática, um percentual mínimo da 

população (p. 52-53).  

Neste sentido, pode-se inferir as motivações de Luís Anselmo da Fonseca ao 

evidenciar em seu ensaio a importância de promover a instrução para os libertos e 

ingênuos, teoricamente considerados como cidadãos brasileiros, já que, 

convencionalmente, não estavam mais presos às amarras do sistema escravista. 

Contudo, o abolicionista não enfatiza a questão da cidadania, mas deixa pistas de que, 

com tais prerrogativas 
__

 a educação e a liberdade 
__

, os egressos da escravidão 

poderiam contribuir com o progresso do país. Neste sentido, o autor indica que o voto e 

a propaganda abolicionista seriam os responsáveis por transformar esta aspiração em 

uma realidade não tão longínqua: 

Pela propaganda e pelo voto poderemos conseguir não só a abolição imediata 

da escravidão, como as outras grandes reformas de que temos palpitante 

necessidade. 

Se estes dois meios eficazes, que estão ao alcance de muitos cidadãos, em 

nosso país não dão resultados práticos, e tudo permanece mais ou menos no 

statu quo, é porque de um lado a propaganda quando se faz é ordinariamente 

frouxa, tímida e desanimada; do outro o voto é na maioria dos casos 

dependente e servil [grifo do autor] (FONSECA, 1988, p. 651). 

A partir deste trecho, Fonseca procura atentar para a importância das eleições que 

se realizariam em 19 de dezembro de 1887 na província, capazes de modificar o cenário 

nacional, desde que os indivíduos eleitos fossem favoráveis à causa dos cativos. Desse 

                                                           
4
 Fonseca não discute claramente a questão da cidadania, mas procura evidenciar a importância da 

instrução para os ex-escravos, uma condição imprescindível para o exercício de sua vida em liberdade e 

de todas as prerrogativas inerentes a esta, considerando que o trabalho se configuraria como o principal 

norteador dessa nova circunstância. 
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modo, ao eleitorado caberia a missão fundamental de escolher representantes 

abolicionistas, tanto na teoria quanto na prática, que defendessem projetos consistentes 

voltados para a abolição da escravidão. Em outras passagens, o autor também destaca os 

bons frutos que a propaganda havia produzido no combate à manutenção do cativeiro. 

Apesar disso, propõe que ela deveria ser cada vez mais vigorosa e intensa para que os 

seus ecos pudessem alcançar toda a população, inclusive os próprios escravos:  

A propaganda abolicionista não deve ser dirigida somente aos homens livres, 

mas também aos próprios escravos. 

É preciso que os abolicionistas esclareçam o espírito deles afim de que 

conheçam a injustiça de que são vítimas.  

Longe de nós o pensamento de lhes aconselhar a insurreição ou a reação 

armada, que o instinto saberá ditar nos casos extremos. 

O que, porém, se lhes pode aconselhar é a resistência inerme, a revolta da 

inércia (FONSECA, 1988, p. 645). 

As palavras de Luís Anselmo da Fonseca apontam, portanto, que as ideias 

abolicionistas não devem estar circunscritas somente ao universo das elites, 

conscientizando os principais afetados pela escravidão. Desse modo, mesmo afirmando 

que não havia a intenção de com elas incitar a rebeldia dos cativos, o autor evidencia 

que a sua indisciplina e desobediência em relação ao trabalho e à pessoa do proprietário, 

provocaram a insatisfação e a preocupação dos escravocratas. Tais eventos indicavam, 

para Fonseca, que este mecanismo, estava conseguindo “destruir no espírito dos 

escravos a autoridade iníqua e imoral dos senhores e desacreditar de tal modo a 

instituição servil e o direito senhorial que nem dos próprios escravos possa mais 

merecer respeito” (FONSECA, 1988, p. 646).  Apesar de atribuir aos abolicionistas a 

responsabilidade de conduzir o processo de abolição, o médico baiano, ao contrário de 

muitos outros abolicionistas, não nega a possibilidade de que os cativos, a seu modo, 

pudessem realizar essa tarefa:  

Só assim eles [os escravos] se prepararão para que no caso que pretendam 

deixar sua emancipação para as calendas gregas, possam, eles que são os 

mais interessados na libertação do Brasil, resolver a questão em 5 minutos 

como muito bem disse no Senado o ilustrado Sr. Affonso Celso [grifo do 

autor] (FONSECA, 1988, p. 647).   

Luís Anselmo da Fonseca não aponta qual seria este método empregado pelos 

cativos que acabaria rapidamente com o sistema escravista, mas enumera outros meios 

legais e ilegais que poderiam vir a extinguir o cativeiro. Entre estes últimos o autor 

destaca a revolução popular, que, em sua compreensão, não seria tão fatídica e 

sacrificaria menos a liberdade política dos cidadãos do que o golpe de Estado, uma 
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segunda estratégia um tanto imprópria, pois não seria prudente promover a abolição 

através de decretos imperiais instáveis. Dentre as formas legítimas de desagregar a 

instituição servil estavam: a indenização senhorial, através do fundo de emancipação, 

uma estratégia que não deve ser mais exercida para que seus produtos sejam voltados 

para a formação de escolas; a emancipação voluntária dos escravos pelos senhores, 

iniciativa que crescia graças à propaganda; e a criação de uma lei encarregada de abolir 

a escravidão, medida de eficácia absoluta, defendida por Fonseca em detrimento de 

todas as outras (FONSECA, 1988, p. 529-535). 

Com essa proposta de libertar o país o quanto antes do domínio da instituição 

servil, através de medidas legislativas que fossem preferencialmente imediatas, Luís 

Anselmo da Fonseca defende a necessidade de que a causa abolicionista seja 

abrangente, pois: 

O que, porém, o abolicionismo não é e nem pode ser é ideia de seita ou de 

partido. 

As seitas e os partidos é que devem entrar no abolicionismo, e não o 

contrário. 

Quando ele triunfar no Brasil a vitória não será de liberais nem 

conservadores, de monarquistas ou republicanos, de católicos ou protestantes, 

nem mesmo de nacionais ou estrangeiros. 

Será a vitória de todos os seus habitantes, até mesmo dos que atualmente não 

a desejam e se esforçam para procrastiná-la, será a vitória da humanidade 

(FONSECA, 1988, p. 528). 

Neste sentido, percebe-se que o abolicionismo do qual trata o médico baiano 

apresenta um caráter amplo e diferenciado. Certamente esta perspectiva desenvolvida 

pelo autor possa explicar os múltiplos diálogos realizados por ele com outros 

intelectuais, autoridades políticas e abolicionistas contemporâneos para ratificar suas 

ideias. Muitas vezes elas não delineavam projetos e concepções semelhantes, de forma 

geral, talvez porque o autor não estivesse preocupado em estabelecer enquadramentos 

entre as diversas propostas existentes, na medida em que nem mesmo o próprio parecia 

seguir um parâmetro único, ao corroborar com senhores de engenho e defensores da 

causa dos escravos, ou até mesmo ao defender encaminhamentos pela via legislativa e 

exaltar a propaganda e, simultaneamente legitimar atitudes consideradas como ilegais.  

Não há a pretensão de discutir aqui detalhadamente tais percepções e divergências 

__
 pois isto suscitaria novas pesquisas 

__
, mas apontar que Fonseca estava atento aos 

debates referentes à “questão servil”, pois apesar das apropriações percebidas em seu 

discurso, conclui-se que ele construiu interpretações autônomas, sem, contudo, desligar-

se do contexto da época que o circundava, responsável por despertar a necessidade de 
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refletir sobre o futuro do Brasil. Por isso, Luís Anselmo da Fonseca possivelmente tenha 

se empenhado em promover um abolicionismo multifacetado, ao integrar e defender 

pontos de vista variados, nos quais a liberdade, o trabalho e a instrução deveriam reinar 

soberanos em virtude do progresso de sua pátria.  

 

 

 



 

Conclusão 
 

Este trabalho procurou evidenciar as concepções de Luís Anselmo da Fonseca em 

sua obra A escravidão, o clero e o abolicionismo no que diz respeito aos aspectos 

relacionados ao trabalho, à instrução e à cidadania, na tentativa de delinear o projeto 

abolicionista desenvolvido por ele um ano antes da abolição da escravatura. Neste 

sentido, através deste registro, Fonseca evidencia alguns elementos preponderantes para 

que a extinção da escravidão pudesse representar o começo de uma caminhada rumo ao 

progresso do Brasil e da Bahia.  

Os estudos historiográficos relacionados ao movimento abolicionista no país 

revelam reflexões várias que conduzem a interpretações diversas pautadas não somente 

na participação das elites neste processo, como também na atuação decisiva das classes 

populares em seu desenvolvimento. Por isso, inicialmente, houve o propósito de 

demonstrar as diferentes nuances do abolicionismo evidenciadas pela historiografia, 

desdobrando tanto as percepções tradicionalistas, quanto as análises mais recentes, que 

consideram a ação dos escravos como um motor essencial para a conquista da liberdade 

e, consequentemente, da abolição. Este elemento se torna perceptível muito antes da 

década de 1880, momento em que a propaganda abolicionista ganha abrangência e as 

discussões associadas à “questão servil” adquirem caráter de urgência, tendo em vista a 

inevitabilidade do término da escravidão. Neste sentido, inúmeros projetos foram 

desenvolvidos na tentativa de sanar as preocupações das autoridades e demais 

componentes das camadas mais favorecidas com o futuro dos egressos.  

 Luís Anselmo da Fonseca, médico e abolicionista baiano, se propõe, dentro desta 

perspectiva, a discutir algumas das inquietações de sua época através da escrita de um 

ensaio capaz de comtemplar as distintas nuances do abolicionismo na Bahia, 

considerando eventos, intelectuais e doutrinas que possibilitaram a conscientização da 

população em relação à causa dos cativos. Além disso, este sujeito defende 

determinados encaminhamentos capazes de antecipar o término do regime escravista, 

como também aponta as suas expectativas a partir do triunfo da abolição.  

Como já foi indicado acima, através do discurso o autor destacava fatores 

fundamentais para que a extinção da escravidão acontecesse sem maiores impactos. O 

emprego de nacionais livres, enquanto potenciais fontes de mão de obra, por exemplo, 
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se apresentava, de acordo com ele, como uma solução eficaz, principalmente para a 

segurança da atividade agrícola, na medida em que a perspectiva imigratória em direção 

à província se mostrava como algo cada vez mais longínquo. Entretanto, esta alternativa 

alcançaria êxito somente com o auxílio da educação, que deveria ser oferecida a todos, 

inclusive aos libertos, na tentativa de proporcionar condições para que os mesmos 

pudessem algum dia desempenhar o seu papel enquanto integrantes da nação.  Neste 

sentido, ao utilizar os Estados Unidos como modelo na defesa da instrução para os ex-

escravos, Fonseca indica os efeitos positivos de tal medida, capaz de recompensá-los 

pelos séculos de cativeiro a que foram submetidos, possibilitando-lhes melhores 

condições de vida. Torna-se importante salientar que esta questão ainda repercute nos 

dias atuais em decorrência do sistema de cotas, que funcionam dentro desta mesma 

lógica e afirmam a existência de grandes desigualdades sociais entre negros e brancos, 

mesmo depois do término do regime escravocrata há mais de duzentos anos.  

Na obra, com a finalidade de discutir e ratificar os posicionamentos e ideias a seu 

modo, conclui-se que Luís Anselmo da Fonseca utiliza artifícios múltiplos para garantir 

a consistência das concepções evidenciadas. Este tipo de estratégia permitiu que o 

médico baiano estabelecesse uma série de diálogos e reflexões a partir de experiências, 

ideais e realidades condenáveis ou inspiradoras. Todavia, o abolicionista baiano não 

circunscreveu quaisquer divisões que pudessem definir certo enquadramento de suas 

propostas, pois defendia representantes do meio escravocrata, como também 

abolicionistas, tanto legalistas como radicais. Contudo, não houve a pretensão de 

demonstrar tais interlocuções, porque esse propósito caberia em uma nova pesquisa, 

mas sim, destacar a criação de uma interpretação própria desenvolvida pelo autor, 

através da percepção dos eventos que o circundava. Desse modo, esta visão pode ter 

contribuído para que o abolicionismo se apresentasse ao escritor como um fenômeno 

abrangente, sem estratificações, capaz de garantir o progresso do país e transformar 

todos os seus cidadãos em vencedores. 

 

 

 



 

Fontes e Bibliografia 

 

Fontes: 

FONSECA, Luís Anselmo da. A escravidão, o clero e o abolicionismo. Recife: 

FUNDAJ/Massangana, 1988. (Edição ‘fac-similar’ de 1887). 

 

Bibliografia: 

ALBUQUERQUE, Wlamyra. A exaltação das diferenças: racialização, cultura e 

cidadania negra (Bahia, 1880-1900). Tese (Doutorado em História) – Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. 

ALMEIDA, Kátia Lorena. Alforrias em Rio de Contas, século XIX. Dissertação 

(Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. 

AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, uma 

história comparada (século XIX). São Paulo: Annablume, 2003. 

___________. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites, século 

XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

AZEVEDO, Elciene. O direito dos escravos: lutas jurídicas e abolicionismo na 

província de São Paulo. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2010. 

BARICKMAN, Bert. Até a véspera: o trabalho escravo e a produção de açúcar nos 

engenhos do Recôncavo Baiano (1850-1881). Afro-Ásia, n. 21-22, p. 177-238, 1998-

1999. 

BARROS, José D’Assunção. A Nova História Cultural – considerações sobre o seu 

universo conceitual e seus diálogos com outros campos históricos. Caderno de 

História, Belo Horizonte, v. 12, n. 16, p. 38-63, 2011. 

BRITO, Jailton Lima. A abolição na Bahia: uma história política, 1870-1888. 

Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1996. 

CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. (Orgs.). Domínios da história: 

ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas de 

escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. 2. ed. Lisboa: 

Difel; Rio de Janeiro: Memória e Sociedade, 2002. 



 

 

54 

CONCEIÇÃO, Miguel Luiz da. “O aprendizado da liberdade”: educação de escravos, 

libertos e ingênuos na Bahia oitocentista. Dissertação (Mestrado em História) – 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2007. 

CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil: 1850-1888. 2. ed.  Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 

COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. 4. ed. São Paulo: UNESP, 1998. 

DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

FONSECA, Marcos Vinícius. A educação dos negros: uma nova face do processo de 

abolição da escravidão no Brasil. Educação em Revista, Belo Horizonte, n. especial, p. 

95-122, set. 2000. 

FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias e trajetórias de 

escravos e libertos na Bahia (1870-1890). Tese (Doutorado em História) – Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. 

___________. Mendigos e vadios na Bahia do século XIX. Dissertação (Mestrado em 

História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 1994. 

JUCÁ, Joselice. A questão abolicionista na visão de André Rebouças. Caderno de 

estudos sociais, Recife, n. 2, p. 207-218, jul. – dez. 1988. 

MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. O plano e o pânico: os movimentos sociais 

na década da abolição. Rio de Janeiro/São Paulo: UFRJ/EDUSP, 1994. 

MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. A lei de 1885 e os caminhos da liberdade. 

Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade de Campinas, Campinas, 1995. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: princípios & procedimentos. 

Campinas, SP: Pontes, 2001. 

PAVIANI, Jayme. O ensaio como gênero textual. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

DE ESTUDOS TEXTUAIS, 5, 2009, Caxias do Sul. Anais... Caxias do Sul: UCS, p. 1-

6, 2009. 

SALLES, Ricardo. Abolição no Brasil: resistência escrava, intelectuais e política (1870-

1888). Revista de Índias, Rio de Janeiro, v. LXXI, n. 251, p. 259-284, 2011. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão 

racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

SILVA, Aldo José Morais. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia: origem e 

estratégias de consolidação institucional. Feira de Santana: UEFS, 2012. 

SILVA, Denilson de Cássio. O drama social da abolição: escravidão, liberdade, 

trabalho e cidadania em São João Del Rei, Minas Gerais (1871-1897). Dissertação 



 

 

55 

(Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2011. 

SILVA, Noemi Santos da. “O batismo na instrução”: projetos e práticas de instrução 

formal de escravos, libertos e ingênuos no Paraná provincial. Dissertação (Mestrado em 

História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2014. 

SILVA, Ricardo Tadeu Caires. Caminhos e descaminhos da abolição: escravos, 

senhores e direitos nas últimas décadas da escravidão (1850-1888). Tese (Doutorado em 

História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2007.  

SOUSA, Ione Celeste Jesus de. Escolas ao povo: experiências de escolarização de 

pobres na Bahia – 1870 a 1890. Tese (Doutorado em História Social) – Programa de 

Estudos Pós-Graduados em História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2006. 



 

 


