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O interesse de riqueza e de poderio de uma nação 
deve desaparecer perante o direito de um só 

homem; do contrário, não haverá diferença entre 
uma sociedade civilizada e uma quadrilha de 

ladrões. Se dez mil, cem mil homens tem o direito de 
escravizar um outro e sujeitá-lo ao cativeiro, porque 

assim o exige o interesse deles, porque razão um 
homem forte como Hércules não teria o direito de 

sujeitar um outro fraco a sua vontade?

(Condorcet)
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APRESENTAÇÃO DA TRADUÇÃO: “REFLEXÕES 
SOBRE A ESCRAVIDÃO DOS NEGROS”

Tiago Anderson Brutti
Adair Adams

Elizabeth Fontoura Dorneles
Fábio César Junges

Compreendemos que a tradução para a língua portuguesa e a 
difusão da obra Reflexões sobre a Escravidão dos Negros, de Condorcet 
– um clássico da literatura política mundial publicado em 1781 – é 
particularmente pertinente e relevante para a sociedade e o Estado 
brasileiro, porquanto aqui foram submetidos à escravidão por mais de 
três séculos milhões de trabalhadores negros originários ou descendentes 
de diversas nações africanas.  

A escravização de trabalhadores africanos e seus descendentes 
caracterizava as sociedades europeia e americana ao final do século 18, 
época em que ainda prevalecia a indiferença em relação a esses sujeitos no 
meio social “civilizado”, apesar das suas incontáveis ações de resistência 
e das alternativas que se apresentavam, e ainda que o cenário político 
desse período estivesse marcado por mudanças estruturais e conjunturais 
que anunciavam uma contemporaneidade favorável à afirmação da 
racionalidade comum, da democracia e dos princípios republicanos da 
igualdade, da liberdade e da humanidade, que progressivamente deveriam 
estender a cidadania a todos os povos e etnias, independentemente da cor 
da pele, do gênero, da religião e da classe social a que pertenciam. 

Imerso nesse contexto, o “derradeiro filósofo das luzes” – como foi 
qualificado – estava preocupado com essas contradições, especialmente 
nos anos que antecederam sua morte em 1794. Condorcet pensou a questão 
social em seus pressupostos e incentivou atividades que tencionavam, 
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tanto na política quanto na instrução republicana, declarar e tornar efetivos 
os direitos e deveres daqueles sujeitos que de súditos passariam agora a 
ser reconhecidos como cidadãos da república, tendo propugnado, além 
disso, atividades que, referidas às reivindicações “emanadas do povo” e 
às possibilidades de um governo investido do poder público, mas contido 
pelas leis constituídas em acordo com o povo, tencionavam no sentido de 
viabilizar de fato as liberdades republicanas ao combater continuamente 
as desigualdades sociais de riqueza e de instrução, de gênero e de religião, 
bem como os privilégios hereditários e as discriminações étnicas. 

Sobre a questão da libertação dos trabalhadores africanos e de 
seus descendentes, o filósofo registrou em suas “Reflexões”:

Je sais que vous ne connoîtrez jamais cet Ouvrage, et que la douceur 
d’être béni par vous me sera toujours refusée. Mais j’aurai satisfait 
mon cœur déchiré par le spectacle de vos maux, soulevé par 
l’insolence absurde des sophismes de vos tyrans. Je n’emploierai point 
l’éloquence, mais la raison, je parlerai, non des intérêts du commerce, 
mais des loix de la justice. Vos tyrans me reprocheront de ne dire que 
des choses communes, et de n’avoir que des idées chimériques; en 
effet, rien n’est plus commun que les maximes de l’humanité et de la 
justice; rien n’est plus chimérique que de proposer aux hommes d’y 
conformer leur conduite (CONDORCET, 1781, n.p.).

Condorcet denunciou à sua época o que lhe parecia constituir 
uma flagrante injustiça e perversidade: a admissibilidade do direito 
de propriedade sobre os negros, e a indiferença social frente aos maus 
tratos a que eles eram submetidos, direito e fato social entre os mais 
repulsivos herdados do passado e reproduzidos amplamente, ainda que 
em “sociedades civilizadas”. Em suas reflexões sobre a escravidão dos 
negros, escritas sob o pseudônimo Joachim Schwartz, um suposto pastor 
cristão (ironia que mais pode ter sido uma medida de precaução, já que 
o abolicionismo suscitava a ira, especialmente entre aqueles que se 
serviam da escravidão), o filósofo convidou os cidadãos a perceberem os 
sofrimentos de milhões de homens e mulheres, equiparados socialmente à 
condição de animais domésticos, entregues à escravidão mediante traição 
e violência.

A escravidão dos negros não lhe parecia compatível com o ideário 
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iluminista da modernidade porque constituía um ultraje frente aos direitos 
que se declaravam naturais, por serem inegociáveis e associados ao sentido 
moral que caracterizava a natureza humana, e aos princípios racionais, 
por serem plausíveis e úteis para a subsistência e perfectibilidade da 
humanidade. A interpretação desses direitos e princípios, que conferiam 
coerência moral à versão moderna das tradições políticas republicana 
e democrática, não deveria simplesmente se dobrar à coercibilidade 
social e ao poder político envolvido na contradição escravocrata. Mais 
significativo que proclamar direitos e princípios seria efetivá-los a fim de 
que as realidades narradas não mais apresentassem como característica 
marcante uma dissensão inconciliável com o imaginário republicano da 
igualdade e da liberdade social e política.

“Quoique que je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai 
toujours regardé comme mes freres” – anuncia o pastor cristão protagonista 
das reflexões, complementando em seguida que “la nature vous a formés 
pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les blancs” 
(CONDORCET, 1781, n.p.). Com esse reconhecimento da humanidade e 
da dignidade dos negros, o filósofo reclamava que a civilização moderna 
não deveria admitir legislações que justificassem a desigualdade étnica e 
política, e no mesmo passo denunciava ardorosamente que a redução do 
homem à escravidão poderia ser equiparada ao crime de roubo, porque 
não era razoável e admissível que a alguém fosse reconhecido o direito 
de dispor de sua própria liberdade, muito menos o de se apropriar da 
liberdade dos outros. A liberdade não deveria ser considerada objeto de 
negócio.

Condorcet questionou em suas reflexões a validade dos pretextos 
alegados para encobrir os reais motivos, sejam relativos à preguiça, 
sejam relativos à economia doméstica ou política, que obliteravam a 
liberdade dos negros comprados ou capturados na África. Entre esses 
pretextos estava a insinuação de que a escravidão constituiu, diferente do 
que divulgavam os abolicionistas, um acte d’humanité para com aqueles 
negros que, já condenados à execução ou prisioneiros de guerra, caso não 
fossem comprados pelos europeus inevitavelmente padeceriam diante de 
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seus adversários também negros. Essa escusa foi interpretada pelo filósofo 
como uma estupidez interessada, uma vez que os próprios europeus em 
muitos casos instigaram conflitos em terras africanas, motivados, entre 
outros fatores, por sua ambição por riquezas e poder político.

Ad argumentandum tantum, na hipótese do reconhecimento de 
que os negros de fato tenham sido comprados por um ato de humanidade, 
o filósofo questionou ainda se não estaríamos cometendo um abominável 
crime ao revendê-los com a finalidade de escravizá-los, e se os senhores 
de escravos poderiam, sem para isso incorrer em contradição, tornar seus 
o sentimento de humanidade frente aos casos de maus tratos que vinham 
alcançando notabilidade pública. Mesmo que essas alegações senhoriais 
fossem reconhecidas como razoáveis e que admitíssemos a cobrança 
em energia de trabalho para recompensar os atos de humanidade, isso 
justificaria a reivindicação da propriedade perpétua sobre os negros e o 
direito de obrigá-los a trabalhar indefinidamente?

As reflexões do filósofo repudiavam ainda a crueldade daqueles 
homens que, por dever de obediência ou para a satisfação de suas 
próprias necessidades e desejos, transportavam os escravos comprados 
ou capturados na África levando-os para lugares onde encontrariam 
grandes dificuldades na luta para conquistar a liberdade e a igualdade. 
Condorcet equiparou a abominável ofensa moral em que incorrem, 
independentemente da legalidade de seus atos, tanto aqueles que 
adquirem quanto aqueles que transportam ou empregam a mão-de-obra 
escrava. Em estilo socrático, o filósofo enfileirou outros questionamentos 
que mais fizeram afirmar seu repúdio à escravidão: um consenso social 
quanto à “humanidade da escravidão dos negros”, libertos da crueldade 
de seus adversários também negros, nos autoriza a submeter os filhos 
desses negros, nascidos em novas terras, ao regime escravocrata? “Une 
action d’humanité donneroit-elle le droit de commettre un crime?” 
(CONDORCET, 1781, n.p.). E mesmo no caso de uma criança negra 
abandonada livremente por seus pais e criada por um branco: é razoável 
reconhecer o direito desse homem branco de escravizar essa criança?

Quanto à alegação de que seria impossível o “crescimento” das 
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colônias europeias sem o emprego da mão-de-obra dos negros em regime 
de escravidão, Condorcet questionou se esse interesse de “crescimento” 
acaso tornaria legítima a escravidão e se seria razoável manter uma 
fortuna ao custo da prática de um crime. Sobre a viabilidade de comprar 
um homem dele próprio, o filósofo sentenciou que, embora reconhecido 
socialmente e juridicamente esse direito, o fato de interpretar que esse 
mesmo direito pudesse alcançar a descendência de quem deliberadamente 
se expôs à venda constitui um fato cruel e indigno da sociedade civilizada. 
O compromisso de um escravo voluntário, nesse caso, seria nulo, como 
o efeito de uma loucura causada pela paixão ou excesso de necessidade.

O filósofo das luzes asseverou que a aprovação de uma lei que 
ferisse os direitos naturais poderia ser equiparada à autoria de um crime 
cometido por todos os legisladores que a admitissem: “Une loi injuste qui 
blesse le droit des hommes [...] est un crime commis par le législateur, 
où dont ceux des membres du corps législatif qui ont souscrit à cette loi, 
sont tous complices” (CONDORCET, 1781, n.p.). Condorcet advertiu os 
legisladores que a reparação de uma injustiça deveria ser tomada levando 
em conta as necessidades e os interesses daqueles que viveram essa 
injustiça. As sociedades políticas, por dever de justiça, não deveriam ter 
outro objetivo maior que não o de preservar indistintamente os direitos 
daqueles que a integram. Qualquer lei que violasse os direitos dos homens 
ou os princípios da razão deveria ser considerada uma lei injusta, uma lei 
tirânica.

A economia política concebida por Condorcet estava associada 
ao argumento segundo o qual a prosperidade do comércio e a riqueza 
nacional deveriam ser equilibradas com a justiça. Um grupo de homens 
reunidos não deveria ter para si reconhecido o direito de fazer o que, 
de cada homem em particular, pudesse configurar uma injustiça. Por 
essa compreensão, os interesses de poder e de riqueza de uma nação se 
fragilizariam ante o direito de um só homem:

[...] autrement il n’y a plus de différence entre une société réglée et 
une horde de voleurs. Si dix mille, cent mille hommes ont le droit de 
tenir un homme dans l’esclavage, parce que leur intérêt le demande, 
pourquoi un homme fort comme Hercule n’auroit-il pas le droit 
d’assujettir un homme foible à sa volonté? Tels sont les principes de 
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justice qui doivent guider dans l’examen des moyens qui peuvent être 
employés pour détruire l’esclavage (CONDORCET, 1781, n.p.).

O filósofo arguiu ainda que, enquanto na cultura escravocrata 
o marco regulatório do preço era condicionado à ganância ou mesmo 
à barbárie dos proprietários, na cultura da livre concorrência, limitada 
às regras republicanas, o preço poderia ser fixado reciprocamente 
pelos proprietários e pelos trabalhadores. Junto a essas apostas 
políticas e econômicas, reivindicou que a abolição da escravatura fosse 
acompanhada de um programa humanitário e político, às expensas do 
Estado e do patronato, que provesse garantias de cidadania aos negros 
libertos, inclusive o sustento dos órfãos, enfermos e velhos que ao 
deixarem seus senhores poderiam vir, se essas providências não fossem 
tomadas, a padecer de fome e de outras moléstias. Esse programa político-
humanitário de libertação dos negros deveria também incluir estratégias 
de segurança pública frente à ira dos senhores contrariados em seus 
interesses exploratórios.

Quanto à hipótese de indenizar os senhores de escravos ante a 
abolição da escravatura, Condorcet advogou que não recebessem qualquer 
indenização porquanto o direito à propriedade sobre outros homens 
estava inapelavelmente viciado de criminalidade, seja pela ausência de 
consentimento dos escravos, seja pela injustificabilidade da extensão da 
escravidão à descendência dos negros comprados ou capturados na África. 
Assim como um roubo não justificava a quem quer que fosse seu autor 
uma recompensa no caso de devolução do objeto roubado, assim também 
a libertação dos escravos não deveria acarretar o direito do patronato à 
indenização.

O horizonte ético da cidadania descrita por Condorcet não está 
dissociado da grandeza que ele próprio atribuiu ao sentimento de amor à 
humanidade. O filósofo entendia ser viável despertar e formar nas crianças 
uma cultura de respeito pelos outros e por si mesmas. Entendia ainda ser 
inconveniente rejeitar a opinião segundo a qual um sentido moral poderia 
ser cultivado nos sentimentos que os alunos explicitavam.

A esse respeito, Coutel (2004, p. 76) comenta: “em uma marcha 
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que se eleva pouco a pouco dos sentimentos às ideias por meio das 
palavras, os futuros cidadãos estão convidados a reagir ante situações 
simples evocadas em histórias curtas lidas por seus mestres”.

Essas histórias tomam como marco a história da liberdade humana. 
O ensino deveria paulatinamente se tornar mais abstrato, mas não menos 
preciso, até que os alunos aprendessem sobre as leis, as instituições e 
as declarações de direitos de uma maneira crítica e respeitosa: “Esta 
educação do cidadão escapa a todo catecismo: as definições são ilustradas 
pelos motivos, os motivos pelos princípios, e os princípios pelos direitos 
naturais” (COUTEL, 2004, p. 76-77). De acordo com Coutel, o esforço 
de Condorcet se concentrava em encontrar as mediações entre o amor de 
si ou estima de si, o amor familiar, o amor à pátria, o amor à república e 
o amor à humanidade. Os direitos do homem e o exercício dos direitos 
políticos deveriam, pois, ter a humanidade como horizonte e não somente 
a pátria.

Condorcet tomou o enfrentamento das desigualdades instituídas 
como propósito central para a instituição de uma sociedade política 
republicana, que deveria fazer concorrer as forças comuns ao bem-
estar dos indivíduos, independentemente dos traços de sua cultura, da 
cor de sua pele, do gênero, da opinião que expressassem e da religião 
que confessassem. Indagou se porventura os efeitos das desigualdades 
instituídas não aumentariam em proporção se não se fizesse mais débil, 
em relação à felicidade e ao exercício dos direitos comuns, aquela 
desigualdade originária da diferença dos espíritos. Apresentada essa 
possibilidade, questionou se os progressos da razão e da arte social acaso 
não poderiam enfraquecer continuamente as desigualdades instituídas 
para dar lugar à igualdade de fato, meta última da arte social, diminuindo 
até mesmo os efeitos da diferença natural das faculdades, sem acarretar 
dependência, humilhação e miséria.

Por esse raciocínio, apostou na capacidade humana de propiciar 
tanto a destruição das desigualdades instituídas entre as nações quanto os 
progressos da igualdade em um mesmo povo. Condorcet compreendeu 
a civilização e a humanidade como uma ampla perspectiva cultural que 
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sobrelevava grande parte das diferenças entre os povos e se impunha como 
sentimento, razão e moral perfectíveis, sempre à beira do fracasso, e por 
isso mesmo carentes de permanente rediscussão e reafirmação, seja dos 
direitos seja dos princípios que justificavam conquistas e salvaguardavam 
a viabilidade de tantas outras que poderiam vir a ocorrer.

Esse futuro que o passado ousou projetar ainda inspira por sua 
surpreendente originalidade e atualidade. Essa concepção política e 
pedagógica nos parece razoável porque recordar o passado e acreditar que 
ele poderá, com maior ou menor probabilidade, repetir-se no tempo que 
se supõe ainda estar por vir, permite-nos especular quais atos deveríamos 
recusar ou estimular a fim de que a moral, a ciência e as artes possam ser 
livremente discutidas e os direitos humanos possam alcançar efetividade.

Com efeito, as questões morais que, nas circunstâncias atuais 
da sociedade e do Estado brasileiro, tem sido amplamente reconhecidas 
como critérios e propósitos válidos que se destinam a instituir estruturas 
de proteção social e a promover ações educacionais compatíveis com 
o imaginário republicano da igualdade social e da liberdade política, 
aproximam-se do ponto no qual essas questões já foram discutidas e 
implementadas nas revoluções republicanas levadas a efeito em outras 
nações. Tais questões, reafirmamos, são consideradas centrais no cenário 
político brasileiro, todavia, integram um projeto de nação que já se 
discutia durante o período da proclamação da independência, a julgar pelo 
sentido dos pronunciamentos de um de seus mais notáveis articuladores: 
o filósofo José Bonifácio de Andrada e Silva. 

 Silva entendia que a abolição da escravatura era condição 
necessária para que o Brasil firmasse sua independência nacional, 
justamente porque, sem ela, sequer uma Constituição seria defensável. 
Para o filósofo, sem liberdade individual não se poderia construir uma 
civilização. Não se poderia, com efeito, sequer defender uma moralidade e 
uma justiça enquanto a escravatura fosse admitida no Brasil (SILVA, 1998, 
p. 82). Por essas, dentre outras razões, propôs uma lei de libertação dos 
negros, incluindo providências ainda hoje pensadas como indispensáveis 
caso realmente quiséssemos integrar justamente os negros à sociedade 
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nacional1.

 O filósofo também se ocupou de pensar a integração dos nativos 
brasileiros à sociedade nacional. Opinou à sua época que a civilização 
desses povos poderia ser organizada nos moldes da civilização europeia, 
“naquilo que ela tem de melhor”, isso porque, segundo ele, muitos dos 
hábitos europeus como, por exemplo, a cobiça, e também o modo de 
exercício do poder político, deveriam ser considerados incompatíveis 
com os princípios que se deveriam afirmar no Brasil. De acordo com os 
termos encontrados em um de seus projetos apresentados à Assembleia 
Constituinte, nas aldeias principais deveriam ser instituídas escolas nas 
quais se ensinassem, além da leitura, da escrita e das contas, também o 
catecismo, as artes e os ofícios. Nessas escolas deveriam participar os 
nativos das cercanias e também os brancos e mestiços das povoações 
vizinhas (SILVA,1998, p. 109).

 Silva (1998) advogou que aqueles rapazes nativos que mostrassem 
mais talentos e instrução nas escolas das aldeias frequentassem, 
também, aulas de latim e outras ciências úteis nas escolas que deveriam 
ser estabelecidas, de acordo com seu projeto, em cada capital das 
províncias. Os nativos que se destacassem deveriam ser sustentados como 
pensionários do Estado. Para aqueles que demonstrassem mais progresso 
nas aulas, assim como melhor comportamento, deles se escolheriam 
os chefes militares, não só para as aldeias, mas também para as outras 
povoações brasileiras, uma vez que em iguais circunstâncias os nativos 
deveriam ser favorecidos nessas profissões públicas.

 Depois de ter sido afastado, no ano de 1823, de suas funções no 
Parlamento, por ato do imperador Dom Pedro I, Andrada e Silva passou a 
publicizar suas críticas ao modo inconsequente com o qual, segundo ele, 
se exercia o poder político no Brasil:

1 A esse respeito, o fragmento de um de seus projetos: “Art. X. Todos os homens de 
cor forros, que não tiverem ofício, ou modo certo de vida, receberão do Estado uma 
pequena sesmaria de terra para cultivarem, e receberão outrossim dele os socorros 
necessários para se estabelecerem, cujo valor irão pagando com o andar do tempo; Art. 
XI. Todo senhor que andar amigado com escrava, ou tiver tido dela um ou mais filhos, 
será forçado pela lei a dar liberdade à mãe e aos filhos, e a cuidar na educação destes 
até a idade de quinze anos” (SILVA, 1998, p. 69).
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Quando os brasileiros acordaram do sono pesado da opressão europeia, 
quiseram ser um povo livre e independente, e sonhavam gozar da 
segurança e justiça e das imunidades do direito constitucional; porém, 
qual será agora o seu abatimento e desesperação, vendo-se enganado 
e sofrendo males piores que os do antigo sistema colonial? Sem 
liberdade, sem propriedade, sem segurança legal. E, será inesperado, 
e impossível, que arrisquem, um dia, tudo para realizarem enfim seus 
desejos ardentes? (SILVA, 1998, p. 224).

 Passar-se-iam 65 anos até que a escravatura, finalmente, em 
1888, fosse abolida do ordenamento jurídico brasileiro e para que fosse 
instituída a forma de governo republicana em nosso país. Essas novas 
configurações sociais já haviam sido alentadas por Andrada e Silva (1998) 
nos discursos que integraram sua luta política em favor da instituição de 
um sistema de instrução e da garantia de condições de igualdade social e 
de liberdade política no Brasil. 

Melhor sorte que Silva tiveram muitos homens de ação e de 
espírito que encontraram, seja na Europa seja nas Américas entre os 
séculos XVIII e XIX, aceitabilidade no meio social para veicularem a 
convicção segundo a qual os indivíduos deveriam ser salvaguardados do 
arbítrio dos homens pela força da lei, garantindo-se, com isso, condições 
de igualdade social e de liberdade política. Para os filósofos e políticos 
iluministas, em geral, todos os indivíduos deveriam poder participar de um 
sistema educacional que correspondesse aos interesses de uma sociedade 
moral. O sentimento de amor à humanidade foi descrito por Condorcet 
(1993, p. 147) como aquele de “uma compaixão terna, ativa, por todos os 
males que afligem a espécie humana, aquele de um horror por tudo aquilo 
que, nas instituições públicas, nos atos do governo, nas ações privadas, 
acrescenta novas dores às dores inevitáveis da natureza”. Tendo sido um 
dos notáveis articuladores, assim como Rousseau, desse pensamento 
revitalizado da filosofia greco-romana, o filósofo acreditava ser viável 
despertar e formar nos alunos uma cultura de respeito pelos outros e por 
si mesmos. Entendia ainda ser inconveniente rejeitar a opinião segundo 
a qual um sentido moral pudesse ser cultivado nos sentimentos que esses 
alunos expressavam. 
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REFLEXÕES SOBRE A ESCRAVIDÃO DOS NEGROS

PREFÁCIO DOS EDITORES FRANCESES

Tendo o Sr. Schwartz2 nos enviado o manuscrito deste opúsculo, 
sujeitamo-lo ao Sr. pastor B***, um de nossos associados, cuja opinião 
foi que a obra apenas continha lugares comuns, escritos em estilo pouco 
correto, frio e sem elevação, que não encontraria venda, e nem converteria 
a ninguém.

Levando isto ao conhecimento do Sr. Schwartz, fomos honrados 
com a seguinte carta:

Senhores,

Não sou nem um belo espírito parisiense com pretensões à 
Academia Francesa, nem um político inglês que publica panfletos na 
esperança de ser eleito membro da Câmara dos Comuns e de vender-se à 
Corte na primeira modificação ministerial. Sou simplesmente um pobre 
homem que gosta de dizer com franqueza sua opinião ao universo, apesar 
de achar muito natural que o universo o não escute. Sei perfeitamente que 
nada de novo adianto para as pessoas cultas; mas que, também, menos 
certo que, se as verdades que se encontram em minha obra fossem tão 
triviais para o geral dos franceses, ingleses etc., a escravidão dos negros 
não poderia subsistir. No entanto, é bem possível que estas reflexões 
sejam mais úteis ao gênero humano do que os sermões que, há vinte anos, 
prego aos meus comparoquianos. 

Concordo; mas nem por isso deixarei de pregar e de escrever 
enquanto restar-me uma gota de tinta e um pouco de voz.

Além disso, não pretendo vender-vos o manuscrito.  De nada 
careço, e até restituo aos meus comparoquianos os vencimentos de 

2  Condorcet adotou o pseudônimo Joaquim Schwartz para a assinatura do opúsculo. 
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sacerdote que o Estado me paga. Dizem ser igualmente este o uso que 
fazem de seus rendimentos os membros do clero de um grande reino, 
depois que há cerca de trinta anos, declararam solenemente que seus bens 
eram os dos pobres.

Tenho a honra de ser, respeitosamente, etc., etc.

Assinado: Joaquim Schwartz.

Esta carta pareceu-nos de um homem tão bom, que resolvemos 
imprimir a sua obra. Custar-nos-á as nossas despesas tipográficas, e aos 
leitores algumas horas de tédio.

Os editores.



CARTA DEDICADA AOS NEGROS ESCRAVOS

Meus amigos,

Ainda que de cor diversa da vossa, sempre vos considerei como 
meus irmãos. A natureza vos formou para ter o mesmo espírito, a mesma 
razão e as mesmas virtudes que os brancos. E notai que me refiro aqui 
somente aos da Europa; pois, quanto aos das colônias, não vos faço a 
injúria de compará-los convosco. Sei quantas vezes vossa fidelidade, 
vossa probidade, vossa coragem tem feito corar vossos senhores. Se se 
tratasse de encontrar um homem nas ilhas da América, não seria por certo 
entre os indivíduos de cor branca que o encontrariam.

  Vosso voto não dá cargos nas colônias, vossa proteção não serve 
para obterem-se pensões, não tendes com que assalariar advogados; não 
é, pois, de admirar que vossos senhores encontrem mais quem se desonre 
defendendo a causa deles, do que vós quem se queira honrar com a defesa 
da vossa.

Há países, até, em que quem quisesse escrever em vosso favor não 
teria para isso liberdade.

Todos quantos se tem enriquecido nas ilhas à custa de vossos 
trabalhos e vossos sofrimentos, tem, como compensação, o direito de 
vos insultar em libelos caluniosos; mas não é permitido responder-lhes. 
Tal a ideia que tem vossos senhores da bondade do direito deles, tal a 
consciência que tem da humanidade com que vos tratam!

Porém, essa injustiça foi para mim uma razão de mais para tomar, 
em um país livre, a defesa da liberdade dos homens.

Sei que nunca haveis de ler esta minha obra, e que a doçura de 
ser por vós abençoado me será sempre recusada. Terei, porém, satisfeito 
meu coração magoado pelo espetáculo de vossos males, indignado pela 
insolência absurda dos sofismas de vossos tiranos. 
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Não empregarei a eloquência, mas a razão; não falarei dos 
interesses do comércio, mas das leis da justiça.

Vossos tiranos acusar-me-ão de repetir coisas comuns, e de só 
apresentar ideias quiméricas; na realidade, nada mais comum que as 
máximas da humanidade e da justiça; nada mais quimérico que propor 
aos homens pautarem por elas o seu procedimento.

França - 1781.

J. Schwartz.



PRIMEIRA PARTE

I - Da Injustiça da escravidão dos negros, considerada relativamente 
aos senhores

Reduzir um homem à escravidão, comprá-lo, vendê-lo, sujeitá-lo 
ao cativeiro, são verdadeiros crimes, e crimes piores que o roubo; pois, 
despoja-se o escravo, não só de a qualquer propriedade móvel ou imóvel, 
mas ainda da faculdade de adquirir-lhes, da propriedade de seu tempo e de 
suas forças, de tudo enfim com que dotou-o a natureza para conservação 
da vida e satisfação das necessidades. E a tudo isto acrescenta-se ainda a 
injustiça de privar o escravo do direito de dispor de sua pessoa.

De duas uma: ou não há moral, ou é preciso aceitar como um 
princípio que o crime será sempre um crime, muito embora a opinião 
o não estigmatize e a lei do país o tolere; porquanto, a opinião nem a 
lei podem alterar a natureza das ações, seja essa opinião a de todos os 
homens e essa lei decretada unanimemente pelo próprio gênero humano 
reunido em assembleia!

No decorrer deste trabalho compararemos por vezes com o roubo 
a ação de reduzir quem quer que seja à escravidão. Estes dois crimes, se 
bem que o primeiro seja muito menos grave, tem grandes analogias entre 
si; e como um tem sido sempre o crime do mais forte, e o roubo o do mais 
fraco, todas as questões relativas a este último acham-se já resolvidas, 
de acordo com os bons princípios, por todos os moralistas, ao passo que 
o outro crime nem ao menos de nome figura em seus livros. E, assim 
mesmo, devemos excetuar o roubo à mão armada, chamado conquista, e 
algumas outras espécies de roubos, em que é igualmente o mais forte que 
despoja o mais fraco, pois sobre esses os moralistas são tão mudos como 
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sobre o crime de reduzir homens à escravidão.

II - Razões apresentadas geralmente para desculpar a escravidão dos 
negros

Como desculpa à escravidão dos negros comprados na África 
alega-se geralmente que esses infelizes são, ou criminosos condenados à 
pena última, ou prisioneiros de guerra que seriam fatalmente assassinados 
se não fossem comprados pelos europeus.

De acordo com este raciocínio, alguns escritores apresentam o 
tráfico dos negros como sendo quase um ato de humanidade. 

A isto, porém, objetaremos:

1º - O fato alegado não está provado, e nem mesmo é verosímil.

Pois que?! Antes dos europeus comprarem negros, os africanos 
assassinavam todos os seus prisioneiros?! Matavam, não só as mulheres 
casadas – como era, dizem, costume antigo de um bando de salteadores 
orientais – mas também as donzelas, o que nunca foi referido de povo 
algum?! Pois que?! Se não fossem os europeus procurar negros na África, 
os africanos matariam os escravos que ora destinam à venda?! Cada 
um dos dois partidos adversos preferiria descansar seus prisioneiros a 
trocá-los mutuamente? São fatos inverossímeis, e para acreditarmo-los 
são precisos, portanto, testemunhos de valor, que não os das pessoas 
empregadas no comércio dos negros. Nunca tive ocasião de frequentar 
tais pessoas; sei, porém, que havia também entre os romanos homens que 
se ocupavam em idêntico comércio, e o nome com que eram designados 
é ainda hoje uma injúria3. 

2º - Admitindo mesmo que se salve a vida do negro que se compra, 
nem por isso se deixa de cometer um crime comprando-o, se é para 

3 Leno, onis – a princípio significava apenas negociante de escravos; como, porém, 
eles vendiam também escravas bonitas aos voluptuosos de Roma, o apelido tomou 
nova significação. É esta uma das consequências fatais do ofício de negociante de 
escravos; por isso, nos próprios países bastante bárbaros para que tal profissão não 
fosse considerada como criminosa, ela foi sempre considerada infame pela opinião 
pública em geral.
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revendê-lo ou reduzi-lo à escravidão. Seria exatamente caso idêntico ao 
do homem que, depois de ter salvo um infeliz perseguido por assassinos, 
o roubasse. Ou então, se se supõe que os europeus determinaram os 
africanos a não mais matar seus prisioneiros para vendê-los, atribuísse-
lhes ação idêntica à do homem que conseguisse determinar salteadores 
a não assassinar transeuntes, contentando-se de roubá-los de sociedade 
com o conselheiro. Em qualquer destes dois casos que figuramos poder-
se-ia dizer que esse homem não era um ladrão? Quem, para salvar um 
semelhante da morte, desse do seu necessário, teria o direito – não há 
dúvida – de exigir uma indenização; poderia adquirir um direito sobre a 
fortuna, e mesmo sobre o trabalho daquele a quem salvou, garantindo por 
sua vez a subsistência ao devedor, porém poderia reduzi-lo sem injustiça 
ao cativeiro. Pode-se adquirir direitos sobre a propriedade futura de um 
outro homem, mas nunca sobre a pessoa dele. Um homem pode adquirir 
o direito de obrigar um outro a trabalhar para si, mas nunca de forçá-lo a 
obedecer-lhe.

3º - O fato alegado é tanto menos legítimo, quanto mais certo que, 
ao contrário, tem sido o tráfico a causa de guerras quase contínuas entre 
os africanos – guerras cujo motivo único é o desejo de fazer prisioneiros 
para vendê-los, guerras por vezes fomentadas pelo dinheiro e pelas 
intrigas dos próprios europeus, que são, portanto, duplamente culpados, 
não só do crime de escravizar homens, como também todos os morticínios 
cometidos na África para preparar aquele crime. São os próprios europeus 
que tem tido a arte de excitar a cobiça e as paixões dos africanos, de 
induzir o pai a dar os filhos, o irmão a trair o irmão, o príncipe a vender 
seus súditos. Levaram a esse desgraçado povo o vício destruidor dos 
licores fortes, e esse veneno que, oculto nas florestas americanas, tornou-
se em pouco tempo, graças à avidez ativa dos europeus, um dos flagelos 
do globo.

E ousam ainda falar de humanidade!...

Ainda quando a desculpa que acabamos de refutar servisse na 
realidade para o primeiro comprador; não poderia nunca servir para o 
segundo e. menos para o colono que conserva o negro; pois estes não têm 
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por si o motivo presente de arrebatar à morte o escravo que compram: 
eles são, relativamente ao crime de escravizar, o mesmo que é, em 
relação a um roubo, aquele que partilha com o ladrão, ou antes aquele que 
encarrega um terceiro de cometer um roubo e com ele partilha o produto 
deste crime. A lei pode ter motivos para tratar diferentemente o ladrão e 
seu cúmplice ou instigador; perante a moral, porém, o delito é o mesmo 
para um e outro.

Finalmente, a desculpa alegada é absolutamente nula para os 
negros nascidos na habitação do senhor. Este que os cria para deixá-los no 
cativeiro é criminoso, pois o cuidado que por ventura tenha tido com eles 
na infância pode dar-lhe sobre eles nenhuma aparência de direito. Com 
efeito, por que tiveram essas crianças necessidade do cuidado que lhes 
prodigalizou o senhor? Foi porque este roubou aos pais, com a liberdade, 
a faculdade de cuidar dos filhos. O contrário seria pretender que um 
primeiro crime pode dar o direito de cometer um segundo. Ademais, 
suponhamos mesmo a criança negra abandonada livremente por seus 
pais, o direito de um homem sobre uma criança abandonada, a quem ele 
criou, pode ser o de escravizá-la? Por ventura uma ação de humanidade 
dá o direito de cometer um crime? 

A escravidão dos criminosos legalmente condenados não é, 
igualmente, legítima. Com efeito, uma das condições indispensáveis 
para que o castigo seja justo, é que ele seja determinado pela lei, não 
só quanto a sua forma, como também quanto a sua duração. Assim, a 
lei pode condenar a trabalhos públicos, porquanto a duração do trabalho, 
a nutrição, as punições em caso de preguiça ou de revolta podem ser 
determinadas pela lei; porém a lei nunca pode pronunciar contra um 
homem a pena de ser escravo de um outro homem em particular, porque o 
castigo, ficando então dependente absolutamente do capricho do senhor, 
é necessariamente indeterminado. Ademais, é tão absurdo quanto atroz 
ousar avançar a proposição de que a maioria dos desgraçados comprados 
na África são criminosos.

E será, por ventura, receio de que não se lhes tenha suficiente 
desprezo, ou não se os trate com bastante dureza? E como admitir que 
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haja um país onde, ao mesmo tempo, cometam-se tantos crimes e seja tão 
exata a justiça?

III - Da pretendida necessidade da escravidão dos negros, considerada 
relativamente ao direito que daí pode resultar para os senhores

Pretende-se ser impossível cultivar as colônias sem negros 
escravos.

Admitamos a alegação, suponhamos mesmo absoluta a 
impossibilidade; é claro que, nem por isso, será mais legítima a escravidão. 
Com efeito, se a necessidade absoluta de conservar a nossa existência 
pode autorizar-nos a ferir o direito de outrem, a violência deixa de ser 
legítima desde que cessa essa necessidade absoluta; ora, no caso vertente, 
não se trata de tal gênero de necessidade, mas simplesmente da perda 
da fortuna dos colonos. Portanto, perguntar se esse interesse legitima a 
escravidão é o mesmo que perguntar se nos é permitido conservar nossa 
fortuna por meio de um crime. A necessidade absoluta que por ventura 
eu tivesse dos cavalos de meu vizinho para cultivar minhas terras não me 
daria o direito de roubá-los; como, pois, teria eu o direito de obrigar pela 
violência o próprio meu vizinho a cultivar por mim?

Portanto, essa pretendida necessidade em nada altera a questão, e 
não torna a escravidão menos criminosa da parte do senhor.

IV - Se um homem pode comprar outro a ele próprio

Um homem vem ter comigo e diz-me: “Dai-me a importância 
de tanto e eu ficarei vosso escravo”. Entrego-lhe a quantia pedida, da 
qual ele dispõe livremente, sem o que o negócio seria absurdo. Terei eu, 
realmente, o direito de escravizá-lo? A ele só, é claro; pois que não lhe 
assiste o direito de vender-me a sua descendência, e, qualquer que seja a 
origem da escravidão do pai, os filhos nascem livres.

Entendo que, ainda mesmo neste caso, não me assiste o direito de 
escravizar. Com efeito, se um homem se aluga a outro por um ano, por 
exemplo, quer para trabalhar em sua casa, quer para o servir, estabelece 
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com seu amo uma convenção livre, cuja execução qualquer das partes 
tem o direito de exigir. Suponhamos que o operário se contrata por toda 
a vida; o direito recíproco entre ele e o patrão deve subsistir como para 
um contrato temporário. Se as leis cuidam da execução de tais contratos; 
se regulam o castigo que deverá ser imposto aquele que violar o trato; se 
as pancadas e as injúrias do patrão são punidas por castigos pecuniários 
ou corporais (e, para que sejam justas as leis, cumpre que, para o mesmo 
ato de violência, para o mesmo ultraje, seja o castigo o mesmo, quer para 
o patrão, quer para o operário); se os tribunais anulam o contrato no caso 
em que o patrão é convencido de sobrecarregar de trabalho o seu operário, 
ou de não prover a sua subsistência; se quando, depois de aproveitar o 
trabalho da sua mocidade, o patrão abandona-o na velhice, a lei garante-
lhe uma pensão paga pelo patrão; então, o operário não é escravo.

O que é, com efeito, a liberdade considerada nas relações de um 
a outro homem? É o poder de fazer tudo quanto não é contrário às suas 
mútuas convenções; e, no caso de desrespeitá-las, o direito de não poder 
ser obrigado a observá-las, nem punido por ter faltado a elas, senão por 
uma sentença legal. É, finalmente, o direito de implorar o socorro das leis 
contra qualquer espécie de injúria ou de lesão. Um homem renuncia a 
tais direitos; torna-se, então, não há dúvida, escravo; porém, seu contrato 
torna-se também nulo por si mesmo, considerado o resultado de uma 
loucura habitual, ou de uma alienação mental causada peIa paixão ou o 
excesso de bebidas alcoólicas.

Portanto, todo o homem que, em seus contratos, conserva 
os direitos naturais que acabamos de expor, não é escravo; e o que os 
renúncia, tendo feito ipso facto um contrato nulo, tem tanto direito de 
reclamar a sua liberdade como o homem escravizado violentamente: pode 
ficar devedor, porém devedor livre de seu patrão.

Logo, não há caso algum em que a escravidão, mesmo a voluntária 
em sua origem, possa deixar de ser contrária ao direito natural.
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V - Da injustiça da escravidão dos negros, considerada em relação ao 
legislador

Todo e qualquer legislador, todo e qualquer membro particular de 
um corpo legislativo, está sujeito às leis da moral natural. Uma lei injusta, 
que fira o direito dos nacionais ou dos estrangeiros, é um crime cometido 
pelo legislador, e os membros do corpo legislativo que a aprovaram 
são todos cúmplices nesse crime. Não menor crime é tolerar uma lei 
injusta quando se pode revogá-la, porém, neste caso, a moral exige dos 
legisladores apenas o que prescreve aos particulares quando lhes impõe 
o dever de reparar as injustiças. Este dever é por si mesmo absoluto; 
circunstâncias há, porém, em que a moral exige simplesmente a vontade 
de cumpri-lo, deixando à prudência a escolha dos meios e do tempo. 
Assim, na reparação de uma injustiça, o legislador pode atender aos 
interesses de quem a sofreu, interesses que podem exigir precauções que 
importem delongas. É preciso também atender a tranquilidade pública, 
e as medidas necessárias para conservá-la podem exigir a suspensão das 
mais úteis operações.

Porém, como se vê, não pode haver questão senão de delongas, de 
formas mais ou menos lentas. Com efeito, é impossível que seja sempre 
útil a um homem, e menos ainda a uma classe perpétua de homens, 
estarem privados dos direitos naturais da humanidade; e uma associação, 
cuja tranquilidade geral exigisse a violação do direito dos cidadãos ou 
dos estrangeiros, não seria mais uma sociedade, porém uma quadrilha 
salteadores.

A manutenção dos direitos de seus membros – eis o único fim 
das sociedades políticas, nem outro podem elas ter; portanto, qualquer lei 
contrária ao direito de um cidadão ou de um estrangeiro é uma lei injusta, 
que autoriza uma violência – é um verdadeiro crime. Assim a proteção da 
força pública concedida para a violação do direito de um particular é um 
crime cometido por quem dispõe dessa força. Todavia, se há uma quase 
certeza de que um indivíduo não está no caso de exercer seus direitos, e 
que, se lhe for consentido exercê-los abusará deles contra os outros, ou 
deles se servirá em prejuízo próprio; então a sociedade pode considerá-lo 
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como tendo perdido, ou não tendo ainda adquirido, tais direitos. É assim 
que há direitos naturais de que são privados os menores; e que os idiotas 
e os loucos perdem. Assim também, se, pela educação que recebem, pelo 
embrutecimento contraído no cativeiro e pela corrupção dos costumes 
- consequência necessária dos vícios e do exemplo de seus senhores – 
os escravos das colônias europeias tem-se tornado incapazes de cumprir 
as funções de homens livres, pode-se – pelo menos até que o gozo da 
liberdade lhes tenha restituído o que lhes fez perder a escravidão – tratá-
los como aos infelizes privados, pela desgraça ou por moléstia, de parte 
de suas acuidades, aos quais não se pode deixar livre o exercício de seus 
direitos, sem expô-los a abusar deles contra os outros ou em prejuízo 
próprio, e que precisam, portanto, não só da proteção das leis, como dos 
cuidados da humanidade.

Se um homem deve a perda de seus direitos a garantia de sua 
subsistência; se a restituição desses direitos o expõe a ficar privado do 
necessário, então a humanidade exige que o legislador concilie a segurança 
desse homem com o exercício de seus direitos. É o caso dos escravos 
negros e dos escravos da gleba. Aos primeiros – cujas senzalas, móveis e 
provisões de boca pertencem ao senhor – restituindo-lhes bruscamente a 
liberdade, se os reduziria a miséria. Os segundos – cujas terras cultivadas 
e cujas choupanas de morada pertencem também ao senhor – poderão 
ficar, por uma reforma brusca, livres porém arruinados.

Por isso, em tais circunstâncias, não restituir de chofre o exercício 
dos direitos naturais não importa violá-los e nem continuar a proteger 
os violadores, porem simplesmente obrar com prudência no modo de 
destruir os abusos de maneira que a justiça feita a um desgraçado se torne 
para ele, com mais certeza, um elemento de felicidade.

Um dos primeiros direitos que o homem adquire ao entrar na 
sociedade é o de ser protegido pela força pública contra a violência; por 
isso, o legislador deve à sociedade não admitir no seio dela homens que 
lhe sejam estranhos, ou que a possam perturbar, e deve-lhe também o 
não fazer leis – ainda as mais justas – que presuma deverem produzir 
perturbações, salvo havendo certeza na eficácia dos meios de prevenir tais 
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perturbações ou da força necessária para punir os que as causarem com o 
menor perigo possível para o resto dos cidadãos.

Assim, por exemplo, antes de colocar os escravos na classe 
dos homens livres, é preciso que a lei se certifique de que, nessa nova 
qualidade, eles não perturbarão a tranquilidade pública; é preciso ter 
prevenido tudo o que a segurança pública pode, no primeiro momento, 
ter a recear do furor dos senhores, ofendidos ao mesmo tempo em duas 
paixões muito fortes: a cobiça e o orgulho. O homem acostumado a ver-se 
cercado de escravos custa resignar-se a ter apenas inferiores. 

Tais são os únicos motivos que podem permitir ao legislador 
retardar sem crime a revogação de qualquer lei que prive um homem de 
seus direitos.

A prosperidade do comércio, a riqueza nacional não pode servir 
para contrabalançar a justiça. Um número qualquer de homens reunidos 
não tem o direito de fazer aquilo que, da parte de cada homem em particular, 
seria uma injustiça. Assim, o interesse de riqueza e de poderio de uma 
nação deve desaparecer perante o direito de um só homem4; do contrário, 
não haverá diferença entre uma sociedade civilizada e uma quadrilha de 
ladrões. Se dez mil, cem mil homens tem o direito de escravizar um outro 
e sujeitá-lo ao cativeiro, porque assim o exige o interesse deles, porque 
razão um homem forte como Hércules não teria o direito de sujeitar um 
outro fraco a sua vontade?

Estes são os princípios de justiça que devem presidir ao exame dos 
meios empregados para destruir a escravidão.

Não é inútil, porém, depois de ter estudado a questão em 
seus princípios de justiça, estudá-la debaixo de outro ponto de vista, 
demonstrando que a escravidão dos negros é tão contrária ao interesse do 
comércio como da justiça.

4 Este princípio é absolutamente contrário a doutrina ordinária dos políticos. Mas a razão 
é simples: a maioria dos que escrevem sobre estes assuntos tem por fim, ou conquistar 
cargos, ou fazer-se pagar pelos que os tem, e por isso tomam o cuidado de não adotar 
princípios com os quais não poderiam, nem alugar ninguém, nem encontrar quem os 
alugue.
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É essencial arrebatar a este crime o próprio apoio desses políticos 
de orçamentos, surdos à voz da justiça, e que se consideram estadistas e 
profundos políticos porque encaram a injustiça a sangue-frio e a toleram, 
autorizam ou cometem sem remorsos.

VI - As colônias de açúcar e de anil podem ser cultivadas por negros 
escravos?

Não está provado que as ilhas da América não possam ser 
cultivadas por brancos. Na verdade, os excessos com as negras e os 
licores fortes podem tornar os brancos incapazes de qualquer trabalho. 
A avareza, que os incita a entregarem-se com excesso a trabalhos bem 
pagos, pode também dizimá-los; porém, se as ilhas, ao invés de divididas 
em grandes porções, o fossem em pequenas propriedades; se somente as 
terras que escaparam à cobiça dos primeiros colonos fossem divididas, 
pelo governo ou por seus concessionários, entre famílias de cultivadores; 
é, pelo menos, muito verossímil que dentro em pouco se formaria nesses 
países uma raça de homens verdadeiramente capazes de trabalho. Assim, 
o raciocínio dos políticos que julgam os negros escravos necessários 
reduz-se, em última análise, ao seguinte: os brancos são avaros, bêbados 
e crapulosos; portanto, os negros devem ser escravos. 

Admitamos, porém, que os negros sejam necessários. Dever-se-á 
concluir que seja necessário empregar negros escravos? Em duas outras 
razões baseiam esta pretendida necessidade. 

A primeira é a preguiça dos negros que, tendo poucas 
necessidades e vivendo com muito pouco, não trabalhariam senão para 
ganhar o estritamente necessário; o que quer dizer, em outros termos, 
que, sendo a cobiça dos brancos muito maior que a dos negros, é preciso 
cortar a chicote estes afim de satisfazer os vícios daqueles. Além disto 
esta razão é falsa. Os homens, depois de trabalharem para a subsistência, 
trabalham para a abastança desde que podem aspirá-la. Não há povos 
verdadeiramente preguiçosos nas nações civilizadas, senão os que são 
governados de tal modo que nada teriam a ganhar para si trabalhando 
mais. Não é ao clima, nem ao solo, nem à constituição física, nem ao 
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espírito nacional, que se deve atribuir a preguiça de certos povos; porém 
sim às más leis que os governam. Seria fácil estabelecer esta verdade 
por meio de exemplos, percorrendo todos os povos desde a Inglaterra até 
o Mogol, desde o principado de Neufchatel até a China. O que é certo, 
apenas, é que, quanto melhor é o solo, quanto mais facilidades naturais 
para o comércio tem a nação, mais necessário é que sejam más as leis 
para tornar o povo preguiçoso. Seria preciso, por exemplo, para destruir 
a indústria dos normandos e dos silesianos muito piores leis que para 
destruir a dos neufchatelenses e dos saboianos.

A segunda razão a favor da escravidão dos negros é a natureza 
das culturas estabelecidas nas ilhas, culturas que – dizem – exigem 
grandes engenhos e o concurso de grande número de braços; acrescendo 
que, estando os produtos sujeitos a se deteriorarem rapidamente, ficaria 
a colheita dependente do capricho dos trabalhadores se a cultura fosse 
confiada a homens livres.

Esta razão não procede de forma alguma para qualquer pessoa capaz 
de refletir, nem mesmo para quem quer que tenha vivido exclusivamente 
nas cidades. Primeiramente, poder-se-ia alegar a mesma coisa para a 
cultura do trigo e do vinho, no tempo em que a Europa era cultivada por 
escravos; e é tão ridículo sustentar que não é possível ter açúcar e anil, 
na América, senão em grandes estabelecimentos de escravatura, quanto 
sê-lo-ia – há 18 séculos – pretender que a Itália deixaria de produzir 
trigo, vinho ou óleo, se fosse então abolida ali a escravidão. Não é mais 
necessário que o engenho de açúcar pertença ao proprietário do terreno, 
assim como não o é mais que o lagar pertença ao proprietário da vinha, 
ou o forno ao proprietário do campo de trigo. Ao contrário, geralmente 
em todas as espécies de cultura, como em todas as espécies de arte, 
quanto mais se divide o trabalho mais aumentam os produtos e mais se 
aperfeiçoam. Portanto, longe do ser útil que o açúcar se prepare sob a 
direção dos plantadores de cana, sê-lo-ia muito mais que a cana fosse 
comprada aos plantadores por homens cujo ofício fosse exclusivamente 
fabricar o açúcar.

Cumpre observar que, na cultura da cana e do anil, nada se opõe 
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a que as terras sejam divididas em pequenas parcelas, quer quanto a 
propriedade, quer quanto a exploração. É o que acontece na Ásia com 
o cultivo da cana desde tempos imemoriais. Cada proprietário ou 
arrendatário de um pequeno lote de terra leva ao mercado o açúcar da 
cana que ele próprio moeu e converteu em melaço. Seria muito preferível 
que ele vendesse apenas a cana, em pé ou cortada, ao manufator; e é o que 
aliás aconteceria, na Ásia, se o governo ali não sufocasse a indústria, e, 
nas ilhas, se a cultura ali fosse livre.

O que acabamos de dizer a respeito do açúcar, aplica-se ao anil, 
e, mais facilmente ainda, ao café e as especiarias. É, portanto, muito 
verossímil que os negros não são os únicos homens que podem cultivar 
a terra na América; e é certo que a cultura por negros livres, ao invés 
de prejudicar a quantidade e a qualidade dos produtos, contribuiria, ao 
contrário, para o aumento daquela e aperfeiçoamento desta.

O preconceito contrário tem sido acreditado pelos colonos, e, 
talvez, de boa-fé. E a razão disso é simples: eles não tem distinguido o 
produto real do produto líquido. 

Com efeito, realizada a cultura por meio de escravos, o produto 
líquido será maior, porquanto o custo da cultura será o menor possível. 
Aos escravos é dada apenas a alimentação indispensável, mais comum 
e menos cara; para habitação dá-se lhes uma senzala, e para cobrirem-
se apenas um vestuário grosseiro5. O jornaleiro (diarista?) mais coagido 

5 Comparação do trabalho livre com o escravo. Figurei aqui o caso da escravatura ser 
útil aos colonos porque, mesmo em tal hipótese, não é menos justo nem menos útil 
aboli-la; esta hipótese, porém, nada tem de certa. Com efeito, nos Estados Unidos já se 
verificou que o trabalho de cinco escravos não pode ser considerado equivalente senão 
ao de três homens livres; cumprindo notar que, tendo a maioria dos Estados muito 
poucos negros, convinha-lhes avaliar esse trabalho no máximo possível, pois tratava-se 
de distribuir um imposto proporcionalmente ao número dos homens. Ora, se o trabalho 
de cinco escravos é equivalente apenas ao de três homens livres, e acrescendo para 
aquele o preço da compra dos negros, ou o custo da criação deles, segue-se que é 
muito verossímil ser o trabalho escravo, na América, muito mais caro do que sê-lo-ia o 
livre. No tomo 5º das “Ephemerides do Cidadão”, encontra-se um cálculo muito bem 
feito demonstrando que um negro custa por ano 420 libras (415 francos, ou 166$000, 
calculado o fr. à 400 rs); o que confirma o que fica dito acima. Porém, é preciso notar que, 
nesse cálculo consideram-se todos os negros mortos substituídos por outros comprados, 
e que parece provado pela experiência que uma fazenda, que para sustentar-se não 



  41Reflexões Sobre a Escravidão dos Negros

pela deficiência de trabalho exigiria um salário maior. Além disso, o 
jornaleiro, ora quer ganhar mais no intuito de formar algum capital, ora 
quer trabalhar menos tempo para poder divertir-se; e se ele emprega no 
trabalho todas as suas forças, exige uma indenização correspondente. 
Com os escravos, é o chicote que impõe o preço, aumentando, à vontade 
do senhor, a tarefa; na cultura livre, é a concorrência recíproca dos 
proprietários e dos trabalhadores que fixa o preço. Na cultura escrava, 
o preço depende, portanto, da cobiça do proprietário; porém, o produto 

pudesse deixar de recorrer a este meio, seria muito pouco produtiva. Portanto, esse 
cálculo demonstraria antes a inutilidade do tráfico de africanos do que a da escravidão. 
Finalmente, observaremos que, comparando-se a cultura por meio de escravos 
com a realizada por brancos livres, reconhece-se: primeiro, que os adiantamentos 
em máquinas, construções, animais, utensílios etc., são os mesmos para ambos os 
sistemas de cultura; segundo, que o preço do salário imposto pela concorrência para os 
trabalhadores livres é necessariamente igual, no mínimo, ao custo de conservação do 
trabalhador, aumentado do necessário para sustentar mais ou menos uma família, pois é 
com esse excesso médio dos salários que são educadas as crianças que terão mais tarde 
de substituir os atuais trabalhadores; terceiro, o proprietário de escravos é obrigado 
igualmente a conservá-los e prover a sucessiva substituição deles, já comprando novos, 
já educando os nascidos na fazenda, o que aliás parece mais econômico. Toda a questão 
se reduz, pois, a saber se o trabalho de um homem livre é tão superior ao de um escravo 
que compense pelo menos a diferença entre o preço fixado pela concorrência e o que a 
economia do senhor estabelece reduzindo seus escravos ao estritamente indispensável; 
ou, em outros termos, se um trabalhador livre, a quem se pagasse apenas o que custa 
ao senhor de escravos cada um destes, faria maior ou menor tarefa. Ora, é bastante 
verossímil que, nessas condições, o trabalhador livre faria menor tarefa que o escravo. 
Esta vantagem, porém, da cultura por escravos supõe que estes sejam tratados de modo 
a prevenir as mortalidades, os acidentes de quaisquer espécies, as perdas de tempo etc., 
que devem resultar do rigor e injustiça dos senhores; ademais, não se pode estabelecer 
a comparação desta cultura senão com a de um proprietário que cultiva as suas terras 
por conta própria, e é evidente que, para a maioria dos colonos, haveria muito maior 
vantagem em poder arrendar suas terras de cultivo e mesmo as máquinas e construções 
respectivas. Devemos, portanto, concluir que, sem decidir em absoluto qual dos dois 
sistemas de cultura é mais vantajoso para os proprietários, nos parece que a diferença 
a favor da cultura escrava é muito pequena para poder contrabalançar as vantagens, 
mesmo pecuniárias, que resultariam da liberdade. Porém, no raciocínio que acabamos 
de formular, admitimos a possibilidade de cultivar por brancos livres e a existência de 
um número de trabalhadores livres suficiente para que a concorrência pudesse fazer 
baixar a taxa dos salários a um preço que se aproximasse do custo do trabalho escravo; 
ora, isto só se pode esperar de uma emancipação gradual que conserve nas colônias 
uma massa de homens mais aclimados que os brancos que para ali fossem da Europa. 
Neste caso, os colonos não poderiam sofrer perdas sensíveis senão durante o tempo da 
transformação [nota do autor].
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bruto é também menor do que o da cultura livre. Não é, pois, o interesse 
de aumento da cultura que incita a defesa da escravidão dos negros, mas 
o interesse de aumento do lucro para os colonos. Não é o interesse geral 
da pátria, mais ou menos fundado; é simplesmente a cobiça e barbaridade 
dos proprietários.

A abolição da escravatura não arruinaria, nem os colonos, nem 
o comércio; ao contrário, tornaria mais florescentes as colônias e mais 
próspero o comércio. Seu único mal seria impedir que alguns homens 
bárbaros se enriquecessem à custa do suor e do sangue de seus irmãos. 
Em uma palavra, a população em geral ganharia com isso, e só alguns 
particulares perderiam, porém tão somente a vantagem de poder cometer 
impunemente um crime útil a seus próprios interesses.

Tem-se pretendido desculpar o tráfico, afirmando que a importação 
dos negros é necessária para a cultura. É ainda um erro. As mulheres 
negras são muito fecundas; as fazendas bem administradas prosperam, 
mesmo com escravatura, sem importação nova. São a incontinência, a 
cobiça e a crueldade dos senhores que despovoam as fazendas. Quando as 
negras são prostituídas para roubar-se-lhes depois o que elas tem ganho; 
quando são obrigadas, por meio de castigos bárbaros, a se entregarem, 
ora a seus próprios senhores, ora aos criados deles; quando, diante delas, 
são lacerados os negros supostos preferidos aos seus tiranos; quando 
a cobiça sobrecarrega os negros de trabalho e de castigos, recusando-
lhes o necessário; quando eles vem seus companheiros, ora supliciados, 
ora queimados vivos nos fornos, para ocultarem-se os traços de tais 
assassinatos; então, eles fogem, envenenam-se, as mulheres provocam os 
abortos, e a fazenda não pode sustentar-se senão indo buscar à África 
novas vítimas.

É tão inverdade que a população negra não possa prosperar por 
si mesma sem novos contingentes, que vêm-se os quilombos dos negros 
calhambolas desenvolverem-se no meio das florestas, por entre rochedos, 
apesar da caçada que seus senhores se divertem a fazer-lhes como se fora 
à caça braba, gabando-se quando assassinam um calhambola do mesmo 
modo porque, na Europa, se orgulham os caçadores por ter morto por 
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detrás um gamo ou um cabrito-montez.

Se os negros fossem livres, tornar-se-iam em pouco tempo uma 
nação florescente. Eles são – dizem - preguiçosos, estúpidos, corrompidos; 
porém, esta é a sorte de todos os escravos. Homero diz algures: “quando 
Júpiter escraviza um homem, tira-lhe metade de seu juízo”. Os negros 
são, por natureza, um povo sossegado, industrioso, sensível; suas paixões 
são vivas. Se contam-se crimes atrozes por eles praticados, podem-se citar 
também traços de heroísmo. Interroguem-se, porém, todos os tiranos, e 
eles arvorarão sempre como escusas de seus crimes os vícios dos que 
oprimem, ainda que tais vícios sejam por toda a parte o produto da própria 
tirania deles.

VII - Cumpre abolir a escravidão dos negros, e os senhores não podem 
exigir indenização alguma

Dos princípios que temos estabelecido decorre que essa justiça 
inflexível, a que os reis e as nações estão sujeitos, como os simples 
cidadãos, exige a abolição da escravidão.

Demonstramos que essa abolição não prejudicaria nem ao 
comércio, nem a riqueza de cada nação, porquanto dela não resultaria 
diminuição alguma na cultura.

Demonstramos mais: que o senhor não tem direito algum sobre 
seu escravo; que o ato de conservá-lo cativo não é o gozo de uma 
propriedade, porém um crime; que, libertando o escravo, a lei não ataca 
a propriedade, porém deixa de tolerar uma ação que deveria ter punido 
com castigo capital.

O Estado não deve, portanto, indenização alguma ao senhor de 
escravos, do mesmo modo que não a deve a um ladrão que for privado por 
um julgamento da posse de um objeto roubado.

A tolerância pública de um crime absolve do castigo, porém não 
pode constituir um verdadeiro direito sobre o resultado do crime.

Com maioria de razão, o Estado pode estabelecer as restrições, 
que julgar convenientes, sobre a escravidão, e sujeitar o senhor às taxas e 
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às penas que quiser impor-lhe. Uma taxa sobre as terras, sobre as pessoas 
ou sobre o consumo, pode ser injusta porquanto fere a propriedade e a 
liberdade sempre que não importa uma condição necessária à manutenção 
da sociedade, ou útil ao contribuinte que paga o imposto. Porém – como 
os proprietários de escravos não tem sobre estes um verdadeiro direito de 
propriedade, e a lei que os sujeitasse a impostos lhes conservaria o gozo 
de uma coisa da qual o legislador, não somente tem o direito, como até o 
dever (se quiser ser justo) de privá-los – tal lei nunca poderia ser injusta 
para com eles, por maior que fosse o sacrifício pecuniário por meio do 
qual ela os obrigasse a comprar uma impunidade mais longa para o seu 
crime.



SEGUNDA PARTE

I - Exame das razões que podem impedir o Poder Legislativo dos 
Estados, em que é tolerada a escravidão dos negros, de cumprir, por 
meio de uma lei de emancipação geral, o dever de justiça que o obriga 
a libertá-los

Para que a emancipação não acarretasse após si desordem alguma, 
seria mister:

1º - Que o governo pudesse garantir a subsistência aos negros 
velhos e enfermos, que, no estado atual, seus senhores não deixam, pelo 
menos absolutamente, morrer de fome6.

2º - Que se garantisse a subsistência dos negros órfãos.

3º - Que se garantisse, pelo menos por um ano, habitação e 
subsistência aos negros válidos que, nesse instante de crise, não pudessem 
encontrar aluguel, mediante ajuste livre, em fazendas onde houvesse 
habitação para eles.

As despesas feitas com tais estabelecimentos deveriam correr – 
não há dúvida – por conta dos próprios senhores. Eles devem alimentos 
aos negros que, em seu serviço, perderam a saúde ou a parte da vida 
que poderiam ter consagrado ao trabalho. Devem também alimentos às 
crianças cujos pais, mortos no cativeiro, não puderam deixar herança. 
Devem, finalmente, alimentos por tempo determinado a todos os seus 
escravos, porque o cativeiro impediu-os de fazer as economias necessárias 
para esperar o trabalho. Estas obrigações são estritas, indispensáveis; e se 
o governo se encarregasse delas em lugar dos senhores, seria isso uma 

6 Veja-se a obra intitulada: “Viagens à Ilha de França”, por um oficial do rei. É uma das 
obras em que a maneira porque são tratados os negros é exposta com mais verdade.
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espécie de injustiça feita ao resto da nação em favor dos colonos; seria 
agravar o peso dos impostos sobre inocentes para poupar os culpados. Por 
isso, o único meio justo e compatível com o estado em que ficariam então 
os possuidores de escravos, seria um empréstimo público, reembolsável 
por meio de um imposto lançado exclusivamente sobre as terras dos 
colonos.

4º - Como seria para recear que os negros habituados a não 
obedecer senão à força ou ao capricho, não pudessem ser contidos, no 
primeiro momento, pelas mesmas leis que os brancos; que formassem 
quadrilhas para entregarem-se ao roubo, a vinganças particulares e a uma 
vida errante nas florestas e nas montanhas; que tais desordens fossem 
mesmo fomentadas em segredo pelos próprios brancos, no intuito de 
tirar daí pretexto para obter o restabelecimento da escravidão; conviria 
sujeitar os negros, durante os primeiros tempos, a uma disciplina severa, 
regulamentada por leis, confiando a direção deles a um homem firme, 
ilustrado, incorruptível e humano, que soubesse aliar à indulgência pela 
embriaguez em que essa mudança de estado porventura mergulhasse os 
negros, mas sem lhes deixar a esperança da impunidade, o desprezo do 
ouro dos brancos, de suas intrigas, e de suas ameaças.

5º - Seria preciso, talvez, resignar-se o Estado ao prejuízo 
proveniente da perda de parte da colheita de um ano; porquanto, se tal 
perda não deve ser considerada como um mal em relação aos proprietários 
– pois, se um homem cultivava suas terras com cavalos roubados, que 
é obrigado a restituir, ninguém lamentá-lo-á se ficarem elas incultas no 
ano seguinte – deve sê-lo para a população em geral, porque essa perda 
importará um encarecimento dos gêneros e um prejuízo para os credores 
dos fazendeiros. Cumpre, todavia, notar que semelhantes razões não 
podem contrabalançar as razões de justiça que obrigam o legislador, sob 
pena de crime, a abolir um uso injusto e bárbaro. Quem, por ventura, se 
lembraria de tolerar o roubo porque os produtos dessa indústria se vendem 
mais em conta? Quem ousaria procurar contrabalançar a obrigação 
rigorosa de restituir – cujo cumprimento é imposto aos ladrões – com o 
risco que essa restituição poderia causar aos seus credores? Além disso, 
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não devemos nos esquecer de que esse prejuízo, assim como a falta de 
trabalho – que poderia expor nos primeiros tempos parte dos negros à 
miséria ou ao crime – seriam, não o efeito necessário da transformação, 
porém a consequência da má vontade dos proprietários. Por isso, só nos 
referimos a ele para não deixar em silêncio nenhum dos inconvenientes 
que uma emancipação geral poderia produzir.

6º - Não é possível dissimular que os negros são, em geral, 
supinamente estúpidos: nem a censura lhes cabe, mas a seus próprios 
senhores. São batizados; porém nas colônias católicas não se lhes ensina 
nem ao menos o pouco de moral que os catecismos vulgares dessa igreja 
contém. Eles são desprezados pelos nossos padres.

Compreende-se perfeitamente que os senhores não tenham 
interesse de lhes inspirarem uma moral baseada na razão. As relações 
impostas pela natureza, ou não existem, ou são corrompidas, entre os 
escravos; os sentimentos naturais ao homem, ou não nascem na alma 
deles, ou são sufocados pela opressão. Envelhecidos pelos castigos de 
seus senhores, abatidos pela crueldade deles, são, além disso, corrompidos 
pelo exemplo que estes lhes dão.

Homens tais são, por ventura, dignos de se lhes confiar o cuidado 
da felicidade própria e da direção da família? Não estão no mesmo caso 
que os infelizes a quem castigos bárbaros privaram, em parte, do uso 
da razão? E ddesde então, seja qual for a causa que os tornou incapazes 
de ser homens, o que lhes deve o legislador é, menos restituir-lhes seus 
direitos, do que garantir-lhes o bem-estar.

Tais as razões que nos levaram a acreditar que o partido de não 
restituir a todos os cativos ao mesmo tempo o gozo de seus direitos pode 
não ser incompatível com a justiça. Essas razões parecerão, sem dúvida, 
muito fracas aos amigos da justiça, da razão e da humanidade; porém, uma 
emancipação geral exigiria despesas e preparativos e, em sua execução, 
uma firmeza e perseverança de que bem poucos homens seriam capazes. 
Ademais, seria mister que muitos homens reunissem a essas qualidades o 
desinteresse, o amor do bem e a coragem; que a revolução fosse o produto 
da vontade própria de um soberano apoiado pela opinião pública; ou da de 
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um corpo legislativo cujo espírito fosse constante; porquanto, se o plano e 
sua execução dependessem da vontade de um único homem e da atividade 
de alguns cooperadores, todos experimentariam imediatamente a sorte a 
que o gênero humano – sempre ignorante e bárbaro – tem condenado 
todos os que tem ousado defender o fraco contra o forte e opor a justiça 
ao espírito de cobiça e de interesse.

E... tal exemplo medonho, junto aos preconceitos que os partidários 
dos abusos tem conseguido espalhar contra as novidades, bastariam para 
prolongar por muitos séculos ainda a escravidão dos negros.

II - Meios de abolir a escravidão dos negros gradualmente

Se parecem suficientes as razões que acabamos de expender para 
não empregar o único meio de abolir a escravidão que é rigorosamente 
conforme com a justiça, outros há que, pelo menos, podem ao mesmo 
tempo suavizar o estado dos escravos desde o princípio e determinar a 
destruição completa da escravidão em uma época fixa e pouco afastada. 
Todavia, se os propomos é lamentando essa espécie de consentimento 
forçado que damos por algum tempo à injustiça e protestando que 
só o receio de ver a emancipação geral considerada como um projeto 
quimérico pela maioria dos políticos nos obriga a consentir na proposta 
de tais expedientes. 

1ª medida - Proibição completa do tráfico [grifo dos tradutores]. 
Pretexto algum pode haver para os governos tolerarem, quer o tráfico dos 
negros feito pelos negociantes nacionais, quer qualquer outra importação 
de escravos. Cumpre, pois, proibir absolutamente esse horrível comércio; 
porém, não é como contrabando que convém proibi-lo, é como crime; 
não é por meio de multas que deve de ser punido, é por meio de castigos 
corporais e degradantes, idênticos aos estabelecidos, em cada país, contra 
o roubo. Sem dúvida que não estabelecemos paralelo algum entre um 
ladrão e um homem – que negocia com a liberdade de seu semelhante; 
que arrebata de sua pátria homens, mulheres e crianças; amontoa-os, 
ligados dois a dois, em um navio; calcula a nutrição que lhes fornece, não 
conforme as necessidades deles, porém conforme a sua própria cobiça; 
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que ata-lhes as mãos para que não tentem contra a própria existência; que, 
apanhado pela calmaria, lança tranquilamente ao mar aqueles cuja venda 
seria menos vantajosa, do mesmo modo porque os navios mercantes se 
desembaraçam primeiramente das mercadorias de menor valia.

Pode um indivíduo cometer roubos sem ter sufocados todos 
os sentimentos de humanidade, todos os instintos da natureza, sem 
ter mesmo perdido de todo a elevação da alma e a ideia de virtude; ao 
homem, porém, que exerce o tráfico de negros não pode restar nenhum 
sentimento, nenhuma virtude, nem mesmo a mínima probidade. E se 
conservasse alguma aparência de probidade, seria da dos ladrões que, 
fieis a seus criminosos contratos, limitam sua moral a não se roubarem 
mutuamente. 

Esta primeira disposição da lei suavizaria a sorte dos negros no 
primeiro momento, impondo aos senhores um interesse muito maior de 
poupar seus escravos7. 

2ª medida - Emancipação dos nascituros [grifo dos tradutores]. A 
segunda medida teria por objeto a emancipação dos negros que nascem 
nas fazendas, e que não pode haver pretexto algum para submetê-los à 
escravidão8. Um oficial general da marinha francesa, distinto por sua 

7 Proibição do tráfico nas colônias inglesas. Muitas das colônias inglesas da América 
Setentrional tem proibido a importação de escravos, há já alguns anos. Não será esse o 
único exemplo de humanidade e de razão que elas darão à Europa, se suas prevenções 
em favor da constituição e dos princípios políticos da Inglaterra, se os preconceitos 
mercantis, se o furor pelo papel moeda e a agiotagem dos títulos bancários, se o espírito 
aristocrático, não conseguirem destruir os sentimentos de amor da paz, de respeito 
pela humanidade, de tolerância e de zelo pela manutenção da igualdade que parecem 
caracterizar esse bom povo [nota do autor].

8 Anedota sobre os mulatos da Jamaica: há já algum tempo que os habitantes de Jamaica 
reuniram-se em assembleia a fim de resolver sobre a sorte dos mulatos, e decidir se, 
atendendo-se a estar fisicamente provado serem seus pais ingleses, não convinha 
restituir-lhes o gozo da liberdade e dos direitos que devem pertencer a qualquer inglês. 
A assembleia inclinava-se para este parecer quando um zeloso defensor da carne 
branca entendeu poder afirmar que os negros não eram da nossa espécie, proposição 
que sustentou com a autoridade de Montesquieu, lendo a tradução de um capítulo do 
“Espírito das leis” sobre a escravidão dos negros. A assembleia não duvidou tomar 
essa ironia cruel de Montesquieu contra os que toleram esse execrável uso, ou que 
dele se aproveitam, como sendo o verdadeiro parecer do autor do “Espírito das leis”; 
e os mulatos da Jamaica permaneceram na opressão. Esta anedota foi-me referida pelo 
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ilustração e seus sentimentos humanitários9, propôs que fossem declaradas 
livres todas as crianças que nascessem mulatas. E, na realidade, elas têm 
sido consideradas como escravas unicamente em virtude de uma aplicação 
ridícula da lei romana, partus ventrem sequitur.

É talvez singular que uma lei tirânica, estabelecida por bandidos 
às margens do Tibre, renovada pelo marido de uma cortesã nas praias 
da Propontide, faça ainda, após dois mil anos, desgraçados nos mares 
da América. Porém, em suma, essa lei não podia ter senão um motivo: a 
certeza da mãe, e a incerteza do pai. Hoje, o pai é tão certo como a mãe; 
sabe-se que ele é branco e, portanto, livre. Assim, pois, a máxima partus 
colorem sequitur parece muito justa e – já que é necessário citar sempre 
alguns axiomas de direito – mais conforme a essa regra tão antiga de que, 
nos casos duvidosos, a decisão deve pender para a clemência e em favor 
do oprimido.

Não vemos, relativamente a esta lei, justa por si própria, mais que 
um único inconveniente: os castigos bárbaros de que seriam vítimas as 
escravas supostas grávidas de filhos inúteis a seus senhores; as crueldades 
que seriam exercidas contra as que fossem convencidas de um tal crime!; 
e a necessidade de haver um estabelecimento público para essas crianças.

A emancipação de todos os nascituros, negros ou mulatos, tem 
idênticos inconvenientes. Não há dúvida que, neste caso, o interesse bem 
entendido dos senhores não seria impedir o nascimento de crianças cujos 
braços, mais tarde, ser-lhes-iam úteis; esta ideia, porém, de reservar-se para 
o futuro trabalhadores cujo salário teria de pagar impressionaria menos ao 
proprietário do que a perda do trabalho atual das escravas grávidas. E, 
assim, essas leis justas, ditadas pelo sentimento da humanidade, tornar-

Sr. d’Hele, oficial inglês, conhecido em França por muitas composições para teatro. 
Nas Filipinas, os filhos naturais das escravas nascem livres, e a mãe fica livre. Na Ilha 
de França, mãe e filhos continuam escravos. O Sr. Le Gentil viu ali, com horror, pais 
venderem seus próprios filhos com a mãe deles (“Viagens aos mares da Índia”, T. II, p. 
72). Veja-se também o que ele refere, nesse mesmo volume, a respeito dos habitantes 
de Madagascar; é um novo declamador para acrescentar à lista dos que não acham a 
escravidão dos negros é uma invenção muito justa, muito humana e muito útil... [nota 
do autor]. 

9 O Sr. de Bori, chefe d’esquadra, outrora governador das ilhas francesas.
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se-iam uma origem de crimes.

Por isso, em vez da emancipação geral dos nascituros, proporíamos 
deixar aos senhores a opção entre um ou outro dos dois seguintes sistemas:

1º - Criarem as crianças e delas se servirem como escravos até 
aos 35 anos de idade, com a condição, porém, de fornecerem-lhes, nessa 
época de emancipação, a subsistência por espaço de 6 meses, ou uma 
pensão vitalícia para alimentos, no caso de serem julgados estropiados ou 
incapazes de trabalhar por um médico incumbido dessa inspeção. 

2º - Serem as crianças declaradas livres desde o nascimento e 
recolhidas a um estabelecimento público, para onde seriam transportadas 
as mães antes da época do parto e ali permaneceriam por espaço de um 
ano, tempo fixado para a amamentação. Esta perda de trabalho seria 
um pequeno sacrifício que os senhores fariam à humanidade, e uma 
compensação, aliás muito diminuta, de tantos ultrajes.

Haveria, sem dúvida, tudo a recear que os senhores, que não 
quisessem aceitar o primeiro sistema, fizessem as escravas abortar, à 
força de trabalho ou mesmo de maus tratos. Tal perigo, porém, poderia 
ser diminuído adotando-se as seguintes medidas:

1ª - Ordenar visitas semanais a todas as fazendas, visitas que, 
feitas por um médico ou cirurgião acompanhado por um oficial público, 
verificariam o estado de gravidez de cada escrava.

2ª - No caso de um aborto, se as pessoas da arte, destinadas a essa 
função e tendo sido prevenidas a tempo, o julgassem proveniente de fadiga 
ou de maus tratos, a escrava seria curada à custa do senhor, declarada 
livre, e ele condenado a pagar-lhe uma pensão para alimentos, quer 
somente durante o tempo em que ela fosse considerada impossibilitada 
de trabalhar e mais 6 meses, quer vitalícia se suas enfermidades fossem 
julgadas incuráveis.

3ª - Se a criança, que deveria nascer de uma gravidez registrada, 
não fosse apresentada, nem o médico chamado para verificar o nascimento 
ou o aborto, a escrava seria declarada livre.

Nenhuma injustiça haveria em semelhante lei, sendo, não só 
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um direito, mas um dever de justiça do legislador abolir a escravidão. A 
emancipação de uma escrava, mesmo realizada sem motivos ou em virtude 
de um erro, é sempre uma coisa justa. O senhor está no mesmo caso de 
um homem a quem se tivesse permitido roubar, em uma estrada, a todas 
as mulheres que não estivessem grávidas, e a quem se obrigasse a restituir 
o que tivesse roubado a uma delas, por ter havido engano a respeito do 
seu estado. Quanto aos alimentos exigidos do senhor, qualquer que seja a 
causa do estado de enfermidade em que se ache o escravo, é de rigorosa 
justiça, porquanto pode-se sempre supor que, se o escravo tivesse sido 
livre ou nascido de pais livres, teria podido economizar ou herdar um 
pecúlio suficiente para ocorrer (ou socorrer?) as suas necessidades.

3ª medida - Emancipação gradual dos escravos atuais [grifo 
dos tradutores]. Os negros menores de 15 anos na ocasião da publicação 
da lei seriam declarados livres quando completassem 40 anos de idade. 
Quanto aos maiores de 15 anos, logo que cada um chegasse aos 50 anos 
de idade, ser-lhe-ia inquirido, pelas visitas gerais semestrais, o que 
preferia, se conservar-se em casa de seu senhor, ou se ser recolhido a 
um estabelecimento público onde seria sustentado. E se escolhesse este 
último alvitre, seu senhor, que aproveitou o trabalho de toda sua vida, 
seria obrigado a pagar-lhe uma pensão anual fixada pela lei. Nem se diga 
que tal condição seria injusta para com o senhor; depois de ter exercido 
durante 50 anos uma injustiça horrível sobre esse desgraçado, depois de 
ter gozado por mais de 30 anos do trabalho dele, deve-lhe em virtude do 
próprio direito natural e independentemente de qualquer lei, não somente 
a subsistência, como também uma indenização. Entretanto, respeitamos 
demais a cobiça dos senhores para nada exigir além da mais simples 
subsistência.     

Disposições complementares. Seria para recear que esta 
transformação tornasse mais dura a sorte dos atuais escravos, e por isso 
conviria prevenir essa hipótese por uma outra disposição da lei, que 
estipulasse visitas bimensais nas quais: primeiro, todo o negro, em cujo 
corpo o médico encontrasse sinais de maus tratos, fosse declarado livre; 
e segundo, todo o negro doente, a quem o médico verificasse faltarem 
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os socorros necessários, fosse declarado livre, transportado para fora 
da fazenda, curado a custa do senhor e por ele sustentado até recuperar 
forças para trabalhar. Em geral, a pensão fixada para todo o negro julgado 
incapaz de trabalhar, seria sempre, ou por todo o tempo que pudesse durar 
sua enfermidade, ou vitalícia no caso de moléstia incurável. Se o negro 
declarado livre fosse ainda criança, ou se fosse maior de 45 anos, o senhor 
seria condenado a pagar-lhe anualmente, até a idade de 15 anos, ou até a 
morte, uma quantia equivalente a subsistência de um escravo. 

Estas disposições se refeririam tão somente aos negros que 
poderiam permanecer na escravidão até a morte, e a seus filhos; porquanto, 
os nascidos depois da lei, obrigados ao serviço do senhor apenas até a 
idade de 35 anos, seriam cidadãos capazes de mover ação nos tribunais, 
quer para coagir seus senhores a observância das convenções estipuladas 
pela lei em nome deles, quer para puni-los quando as violassem, e 
finalmente, para exigir justiça para seus filhos. Assim, esta classe de 
escravos, não somente deveria obter a liberdade e as indenizações do 
mesmo modo que os demais, como também se lhes poderia negar o direito 
de chamar seus senhores aos tribunais sempre que se julgassem lesados, 
não seriam escravos propriamente, mas apenas criados contratados por 
prazo fixo. Para eles deveria ser também estabelecida uma forma especial 
de casamentos, para os quais, durante o tempo do serviço obrigatório, 
seria necessário o consentimento do senhor se ambos os cônjuges não 
pertencessem a sua fazenda, ou se um deles fosse escravo nascido antes 
da lei. O nascimento e a morte de cada escravo deveriam ser verificados 
legalmente.

Todo o negro encontrado em uma fazenda sem que seu nascimento 
fosse verificado, seria declarado livre. Se um negro, homem ou mulher, 
desaparecesse sem o senhor poder provar a sua fuga, o oficial público 
libertaria, a sua escolha, dois escravos do mesmo sexo, de 20 a 30 anos10. 
O senhor seria obrigado a sustentar os filhos dos escravos desta classe; 

10 Talvez não seja de todo inútil repetir aqui que esta disposição não seria injusta, mesmo 
no caso do senhor estar inocente a respeito da desaparição do escravo; pois - como já 
dissemos - não somente a dois escravos, porém a todos, tem o legislador o direito, o 
dever mesmo, de libertar.
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porquanto teria aproveitado e ainda estaria aproveitando o trabalho 
dos pais. Tais filhos tornar-se-iam livres ao mesmo tempo que seus 
respectivos pais, ou então ao mesmo tempo que suas mães se: primeiro, os 
pais tivessem falecido antes da época de sua liberdade; segundo, os pais 
fossem da classe dos escravos nascidos antes da lei; e terceiro, finalmente, 
fossem filhos ilegítimos. 

Só depois dos 18 anos seria permitido aos escravos nascidos 
depois da lei, homens e mulheres, o direito de mover ação pessoal contra 
o senhor. Se a ação fosse admitida, eles ficariam, durante o processo, 
recolhidos a um estabelecimento público, porém sustentados pelo senhor.

Haveria, em cada colônia ou em cada cantão, um oficial público 
encarregado especialmente da defesa das causas dos escravos; esse 
mesmo funcionário seria o tutor dos menores, e poderia processar os 
senhores sempre que entendesse que um delito cometido por eles não 
ficaria suficientemente punido pela libertação desses menores e a pena de 
pagar-lhes a pensão alimentícia conforme a lei.

Finalmente, estabelecer-se-ia uma tarifa fixando o preço médio do 
valor de um negro, conforme as diferentes idades, para as diversas épocas 
da terminação do serviço obrigatório da lei; e todo o negro que oferecesse, 
direta ou indiretamente, a seu senhor a quantia marcada na tarifa, seria 
livre desde que a oferta fosse depositada em mão de um oficial público. 

Esta disposição teria, principalmente, a vantagem de livrar as 
negras dos sofrimentos a que a devassidão e a crueldade de seus senhores 
as expõem. A humanidade, ou mesmo a lascívia, as libertaria cedo; pois, 
não para dar-lhes novo cativeiro, mas somente para dar-lhes inteira 
liberdade, seria permitido resgatá-las.

Se, depois de cientificado o depósito feito em mão de um oficial 
público, ou, findo o prazo do serviço obrigatório da lei, fosse um escravo 
retido contra sua vontade – e em casos análogos – o senhor que assim 
procedesse tornar-se-ia réu do crime de reter no cativeiro pessoa livre, e, 
como tal, deveria sofrer a pena marcada para o crime de roubo.

Tal legislação não apresentaria nenhum dos inconvenientes 
atribuídos sempre às transformações muito bruscas, pois as libertações 
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ir-se-iam realizando pouco e pouco. Ademais, ela daria ao mesmo tempo 
um prazo razoável aos proprietários para transformarem insensivelmente 
o método de cultivar suas terras, procurando os meios de fazê-las cultivar 
por brancos ou por negros livres; e ao governo para modificar o sistema 
da polícia da legislação das colônias. 

O seu resultado final seria: que – supondo aos 50 anos o termo da 
fecundidade das negras e aos 65 o da vida dos escravos – a escravidão 
estaria extinta nas colônias no fim de 70 anos; que a classe de escravos 
nascidos antes da lei se extinguiria no fim de 50 anos; que, nessa época, a 
dos escravos nascidos depois da lei, ainda sujeitos ao serviço obrigatório, 
estaria muito reduzida; e, finalmente, que depois de 35 a 40 anos o número 
dos escravos estaria quase aniquilado, e mesmo o dos nascidos depois da 
lei estaria reduzido, quando muito, a quarta parte do número atual11.

III - Exame dos projetos para suavizar a escravidão

Indicamos as leis que nos parecem mais eficazes para abolir 
gradualmente a escravidão, suavizando-a enquanto existir. Poder-se-

11 Sobre algumas das ideias propostas. Não há dúvida que não é possível fixar as épocas, 
a que nos referimos no texto, senão conforme estudos locais e observações seguidas a 
respeito do estado dos negros e o valor do trabalho deles nas diferentes idades. O que 
propomos é apenas: primeiro, impedir os crimes dos senhores por meio de simples 
privações de um direito injusto ou por meio de reparações previamente exigidas pela 
justiça; e segundo, deixá-los usufruir o trabalho de seus negros o tempo necessário 
para indenizá-los do custo da criação ou aquisição deles. É fora de questão que os 
proprietários corromperiam os juízes e os médicos, se tal legislação fosse estabelecida 
perpetuamente; esse perigo, porém, diminui consideravelmente sendo ela temporária. 
A princípio, esses funcionários seriam animados do espírito em que fossem escolhidos, 
pois é o que acontece com todos os homens. Eu iria até afirmar que poder-se-ia 
encontrar, durante um prazo mais longo, médicos íntegros, escolhendo-os, não entre os 
práticos medíocres, porém, entre os moços animados pela paixão da ciência e que iriam 
para as colônias menos para enriquecer do que para estudar. A proposição de libertar 
dois escravos, quando desaparecido um, pode parecer ridícula; mas, ficaria ao senhor 
a liberdade de provar ter o escravo fugido, podendo-se mesmo admitir a seu favor o 
depoimento dos outros escravos; e, em suma, esta lei, aliás temporária, se reduziria à 
aplicação destes princípios. Para condenar a outro castigo o senhor acusado de ter feito 
desaparer um escravo, seria preciso uma prova completa; no entanto que a suspeita 
basta para obrigá-lo a um ato a que, aliás, a justiça rigorosa exigiria que ele fosse 
coagido, ainda quando inocente [nota do autor].



56  Condorcet

ia imaginar que, por meio de leis análogas, seria possível legitimar a 
escravidão, e torná-la menos bárbara e compatível, senão com a justiça, 
ao menos com a humanidade.

Entendemos que semelhantes precauções são insuficientes para 
suavizar a escravidão; e que só podem ser úteis quando estabelecidas por 
tempo limitado e como complementares de um sistema de emancipação. 
Nos meios que indicamos, a única pena do senhor seria a liberdade do 
escravo, ou, quando muito, uma pequena pensão, e, como fizemos notar, 
ambas essas penas têm a seu favor a justiça natural, ainda quando o 
senhor nunca tenha abusado de seu poder. São indenizações necessárias 
do prejuízo por ele causado a seu escravo sujeitando-o ao cativeiro – 
crime que não carece de averiguação para ser conhecido; e a necessidade 
de reparar o crime cometido é consequência do direito natural, que 
não precisa ser estipulada previamente por lei alguma. Assim, é justo 
condenar o que rouba a um seu semelhante o uso da liberdade, a reparar o 
seu crime, sem que tenha sido necessário preveni-lo por lei especial que 
se expõe a esse castigo, cometendo o crime, ou provar que ao primitivo 
crime acresceram ultrajes ou maus tratos.

Porém, para ir além e infligir outros castigos, é preciso: primeiro, 
que eles tenham sido estabelecidos por lei expressa, anterior ao crime; e 
segundo, que o ato particular pelo qual são infligidos esteja legalmente 
provado. Todavia, essas simples reparações não constituiriam castigo 
capaz de impedir as violências dos senhores. Um homem que condenar 
seus escravos a torturas, que os fizer queimar a fogo lento, merece 
castigos de outra ordem; e, para os infligir não basta que a lei os tenha 
estabelecido, é preciso que o crime seja provado. E, neste caso, seria 
justo admitir o testemunho dos escravos contra seus senhores? Alguns 
publicistas podê-lo iam pensar, raciocinando do seguinte modo: aos 
senhores não assiste direito algum de ter escravos. Permite-se que os 
tenham sob a condição de que, se forem acusados de um crime contra 
qualquer de seus escravos, poderão ser condenados pelo testemunho dos 
outros. E, então, é livremente – no intuito de conservar o direito, que tão 
caro lhes é, de violar todos os direitos naturais, que eles se expõem a não 
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se aproveitarem das precauções criadas pela lei para a defesa da segurança 
dos cidadãos. Libertem seus escravos, sejam justos, e a sociedade o será 
também para com eles. A tal raciocínio, entendemos que se pode opor, 
não só a injustiça de semelhante lei – injustiça que decorre evidentemente 
dos princípios que deixamos estabelecidos à página 28 – como também 
a animação que ela daria aos vícios dos escravos. Por outro lado, não 
admitindo o testemunho dos escravos, torna-se impossível provar os 
delitos cometidos pelo senhor; donde a conclusão de que, na hipótese de 
um cativeiro duradouro, não há meio justo e legal de garantir a segurança 
dos escravos.

Ademais, qualquer lei tendente a suavizar o cativeiro dos escravos, 
cairá em desuso. Os indivíduos, incumbidos de velar pela execução dela, 
irão por ventura perseguir o proprietário – cuja filha querem desposar e 
com quem desfrutam a vida – para socorrer a miseráveis negros? Viu-se 
já em algum ponto o pobre obter justiça contra o rico, sempre que há mais 
lucro em perseguir o rico do que em deixar-se por ele corromper? Viu-se 
já em algum Estado civilizado o fraco obter justiça contra o forte? Quanto 
mais severa fosse a lei contra os senhores de escravos, menos executada 
seria.

Os homens – nem sei se será permitido dar-lhes este nome – os 
homens que ousam afirmar ser necessária a escravidão dos negros, não 
deixam de adicionar a suas obras algum pequeno projeto de leis tendentes 
a suavizar a sorte dos desgraçados a quem ultrajam; porém, eles próprios 
não acreditam na eficácia de tais leis. Propondo-as, nada mais fazem que 
acrescentar à barbaridade a hipocrisia. Sabem perfeitamente que todo esse 
aparelho de leis e disposições não poupará aos negros uma única chicotada, 
nem aumentará de uma onça sequer a miserável comida que lhes dão. 
Porém, proprietários eles próprios, ou a estes vendidos, procuram pelo 
menos adormecer os governos e arrefecer o zelo dos funcionários cujos 
sentimentos não estejam ainda tão corrompidos a ponto de considerarem 
como honesto tudo quanto é uso deixar impune. Parecem recear – tanta 
honra fazem eles ao seu século! – que os governos não tenham bastante 
indiferença pela justiça, e que seja demasiado o poder da razão e da 
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humanidade...

As próprias leis que acabamos de indicar, por mais brandas que 
sejam, ficariam sem execução se fossem perpétuas e exigissem outras 
provas além da simples inspeção ou do parecer de um médico. Nem foi 
por acaso que fizemos depender de um médico a execução desta parte das 
leis; só entre os médicos se pode esperar encontrar, nas colônias, justiça, 
humanidade e princípios de moral. Os magistrados e funcionários das 
diferentes repartições são, todos, homens que vão às ilhas em busca de 
uma fortuna que não podem pretender na Europa12. Se não são intrigantes 
já conhecidos, são pelo menos pertencentes a essa classe de homens, 
ávidos, turbulentos e sem meios, que produz os intrigantes.

Alguns oficiais franceses tem aportado às colônias com pureza de 
sentimentos; porém – mais preocupados com o serviço militar do que com 
as leis – fáceis de se deixarem seduzir pela hipocrisia dos proprietários e 
revoltados contra a corrupção dos escravos, que não sabem como aqueles 
ocultar seus vícios – pouco filósofos para sentir que tal corrupção é uma 
razão de mais para lamentá-los e odiar os seus tiranos, e ligados a estes 
pelo sangue, pelo interesse e pelo hábito; tem cedido, ou ao preconceito 
que faz crer necessária a escravidão, ou à falta da coragem indispensável 
para tratar de destruir a escravidão dos negros.

Este, que não receia a morte, receia desgostar os que o cercam; 
aquele, que afronta o canhão em uma batalha, não ousará afrontar 
inimigos secretos habituados a zombar da humanidade. Se os sacerdotes 
cristãos estabelecidos nas ilhas conhecessem os princípios da sua própria 

12 Sobre a probidade dos magistrados e mais funcionários coloniais. Todo o homem 
nascido pobre e que adquire grande fortuna é, necessariamente, um homem avarento, 
pouco escrupuloso sobre os meios de enriquecer e que sacrificou seu prazer e seu 
repouso à cobiça; e quanto maiores cuidados lhe exigiram os meios de enriquecer, 
quanto mais obrigado tiver sido a ocupar-se com negócios de dinheiro, tanto mais certo 
será que o amor das riquezas é a sua paixão dominante. Ora, as almas dominadas por 
tal paixão podem tomar a máscara de todas as virtudes e até a do desinteresse, porém 
não tem, na realidade, nenhuma daquelas, nem este. Uma probidade comum pode ser 
encontrada em todos os grãos de fortuna; porém, se exigis alguma coisa mais, então 
nunca o procureis entre os homens que, tendo passado da indigência a uma fortuna 
razoável para seu estado deles, não se contentaram com isso. Não nos referimos aqui - 
bem entendido - aos que devem o aumento de sua fortuna à economia [nota do autor]. 
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religião; se tivessem a coragem de segui-los na prática, ministros do 
santo Evangelho, admitiriam os senhores de escravos nos lava-pés? Os 
sacerdotes da Igreja Romana os admitiriam à comunhão? Dar-lhes-iam 
a absolvição?

Não são, porventura, os proprietários de escravos pecadores 
públicos, homens contaminados por um crime público renovado 
diariamente?!13

Entre os médicos que atravessam o mar, muitos hão, em grande 
número, que são arrastados pelo simples desejo de ver coisas novas; e se 
o governo proceder a uma escolha conscienciosa, poderá encontrar entre 
eles verdadeiros amigos da humanidade. Bastaria, além disso, ter em 
cada colônia um defensor da causa dos negros; e, então, poder-nos-íamos 
gabar de serem executadas as leis a favor desses infelizes. E seria, por 
ventura, impossível satisfazer a essa segunda condição? Seria impossível 
encontrar em toda a Europa uma dúzia de homens que não amassem o 
ouro, e que não temessem o suco da mandioca?

Ademais, supondo mesmo que as colônias encontrassem meios 
de iludir, em grande parte, as leis que indicamos, ao menos a duração da 
escravidão não se prolongaria além de 70 anos. 

As disposições que permitissem aos negros o resgate de sua 
liberdade, e as pessoas livres a libertação dos negros segundo uma tarifa; 
que declarassem livres os negros que atingissem certa idade; e que 
emancipassem os filhos com os pais; só poderiam ser iludidos por meio 
de prevaricação franca dos juízes; e o crime cometido pelo proprietário 
retendo no cativeiro indivíduos livres poderia ser provado juridicamente 
sem necessidade do testemunho dos escravos, nem dos depoimentos 
ainda mais suspeitos dos brancos.

Portanto, os males que as demais disposições da lei não pudessem 

13 Justiça aos frades dominicanos. Se bem que ministro de outra comunhão, entendemos 
dever render justiça a um frade francês, da ordem dos dominicanos, que, não seguindo 
o exemplo de seus confrades - quer evangelistas, quer romanos - teve a coragem de, em 
uma obra publicada, há alguns anos, sobre a colônia de São Domingos, apresentar um 
quadro verdadeiro da horrível barbaridade exercida contra os negros, e uma refutação 
das calúnias que seus senhores tratam de fazer circular contra eles na Europa.
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impedir teriam, pelo menos, um termo; o número dos escravos e, portanto, 
o de crimes, iria diminuindo anualmente.

Ademais, ainda quando as leis tendentes a suavizar a escravidão 
salvassem apenas uma única vítima, teriam produzido um grande 
benefício!

Finalmente, ficando perpétua a escravidão, a legislação favorável 
aos escravos pode produzir benefícios momentâneos e fracos, mas o mal 
perdurará. No entanto, pelo nosso projeto, ao contrário, o benefício é que 
seria eterno, e os defeitos de execução da lei poderiam tornar mais ou 
menos lentos os progressos de tal benefício, mas nunca os paralisá-los.

IV - A cultura depois da extinção da escravatura

Convém considerarmos aqui, separadamente, a cultura feita por 
negros livres e a por brancos livres; pois, haverá necessariamente em 
cada colônia, durante os primeiros tempos, dois povos de alimentações, 
hábitos e costumes diferentes, e, só depois de algumas gerações, os negros 
se confundirão absolutamente com os brancos, permanecendo entre eles 
uma única diferença: a cor, que, por sua vez, também desaparecerá em 
consequência da mistura das raças.

Os negros escravos tiram geralmente a maior parte de sua nutrição 
das terras que lhes são cedidas para cultivarem em proveito próprio.

Essa mesma extensão de terra que lhes fornece a alimentação 
quando escravos, fornecer-lhes-ia quando livres. Além disso, o escravo 
recebe de seu senhor alguns alimentos estranhos à cultura da fazenda, 
alguns vestuários e o terreno em que ele constrói a sua senzala; ao negro 
livre bastaria um salário que lhe facultasse obter um equivalente. O negro 
escravo custa a seu senhor o preço de sua compra; o livre nada lhe custa, 
mas exige um salário capaz de sustentar sua família. Estas duas despesas 
podem compensar-se; pois, na ordem natural um homem e uma mulher 
produzem um filho e uma filha, e a quantia que custa o sustento desses 
dois filhos até a idade em que podem principiar a trabalhar por si, somada 
ao custo de sustento dos outros filhos da mesma família que tenham 
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falecido em menor idade, deve ser igual ou inferior ao custo da compra de 
um negro ou negra, pois, do contrário, seria preferível comprar escravos a 
criá-los, o que não é exato. Se é preciso que o negro livre ganhe com que 
possa socorrer seus pais na velhice, ou economizar para a sua própria, é 
também preciso que o senhor sustente o negro velho.

Portanto, a cultura por meio de negros livres não é por natureza 
mais cara que a feita por escravos; ou é apenas porque a partilha do produto 
bruto regula-se, regime escravo, ao bel prazer da cobiça do senhor.

No primeiro caso, é a concorrência recíproca dos trabalhadores 
e proprietários que fixa o preço dos salários, e não o cálculo feito pela 
avareza sobre a miséria a que se pode reduzir um homem sem diminuir 
em maior proporção a quantidade de trabalho que se pode obter dele à 
força de chicote. Todavia, não se deve imaginar que a diferença de custo 
entre esses dois sistemas de cultura seja tão grande como à primeira vista 
parece. Para isto, basta atender-se às seguintes observações:

1ª - As terras cedidas aos negros para sua nutrição são mal 
cultivadas; no entanto, sê-lo-iam muito melhor sendo-lhes arrendadas 
como a colonos livres.

2ª - A maneira de cultivar as terras se alteraria em proveito do 
proprietário que não seria mais obrigado a amanhá-las por si mesmo. As 
despesas do fabrico do açúcar, as dificuldades da venda, as avarias, não 
correriam mais por sua conta, porém sim por conta dos arrendatários, 
manufatores e negociantes para quem tais despesas são sempre menos 
consideráveis, e que dariam aos proprietários parte dos lucros realizados. 
Neste sistema de cultivo haveria homens interessados no aperfeiçoamento 
da cultura e do fabrico das mercadorias, e as vantagens resultantes do 
progresso dessas artes acabariam sempre por produzir um aumento de 
benefício para o proprietário.

3ª - As fazendas seriam partilháveis; poderiam ser arrendadas ou 
vendidas por partes, ficando a propriedade como garantia dos credores; e 
tal mudança seria ao mesmo tempo um grande benefício para as famílias 
dos colonos e a origem de um melhor emprego das terras.

Essas vantagens seriam lentas, não há dúvida; porém, seguindo 



62  Condorcet

a marcha lenta de emancipação que propusemos, os prejuízos dos 
proprietários seriam também sucessivos, e menores do que eles pensam. 
A maior parte dos libertos se alugariam barato, primeiramente porque a 
maior parte deles poderiam ser empregados em outro serviço diferente 
da cultura; e, em segundo lugar, porque, podendo todos ser empregados 
neste ramo do serviço, sê-lo-iam sempre como simples trabalhadores cujo 
salário por toda parte não se pode elevar, por essa mesma razão, acima do 
estritamente necessário. Ademais, avaliado – segundo cálculos que nos 
foram fornecidos por uma pessoa de confiança – o valor da totalidade dos 
negros empregados em uma fazenda como igual, pouco mais ou menos, 
ao terço do preço da fazenda, e supondo que o efeito da legislação que 
propusemos fosse diminuir de um terço o lucro do proprietário; ela o 
diminuiria apenas do valor da escravatura, isto é, do valor em dinheiro do 
mal que o senhor causasse a seus escravos privando-os da liberdade. O 
prejuízo do proprietário seria, portanto, apenas daquilo que ele usurpasse 
cometendo  um crime; ele não teria, na realidade, perdido coisa alguma; 
e, por conseguinte, se o prejuízo ficasse aquém do terço, ele teria lucrado 
com a mudança da administração.

Quanto à cultura por brancos livres,

1º - os proprietários poderiam estabelecer, em suas fazendas, 
famílias brancas, mediante contratos semelhantes aos que se fazem nas 
colônias inglesas da América do Norte;

2º - os governos que ainda possuem, nas ilhas francesas e 
espanholas, terras disponíveis, poderiam estabelecer nelas, dividindo-
as em pequenas propriedades, famílias brancas, contratando com um 
negociante o estabelecimento de um engenho ou de uma anilaria pública 
a fim de facilitar, nos primeiros tempos, os trabalhos da cultura do açúcar 
ou do anil;

3º - em França, poder-se-ia permitir aos protestantes a aquisição 
de fazendas, dando-lhes a liberdade do exercício de sua religião em cada 
fazenda ou cantão formado de muitas fazendas, ocupando 100 homens, 
contanto que tais homens, brancos ou pretos, fossem livres.

Análogas concessões poderiam ser feitas aos judeus. Iguais 
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vantagens poderiam também conceder aos judeus a Inglaterra e a 
Holanda. E, sendo então as ilhas de negros da América ou da África o 
único país submetido a um governo moderado, em que um judeu poderia 
possuir uma propriedade territorial verdadeira, tal oferta podê-los-ia 
seduzir; e nem teriam que recear a condição de só cultivar por meio de 
homens livres, porquanto, primeiro, entre eles mesmo há grande número 
de indivíduos pobres e laboriosos; segundo, são por natureza sóbrios e 
econômicos; e terceiro, não seria difícil aos ricos estabelecer povoações 
em terras divididas entre famílias a que adiantariam as primeiras despesas 
da cultura e do transporte, e com as quais partilhariam o produto.

Para aumentar a facilidade de tais estabelecimentos, talvez mesmo 
conviesse consentir que fossem emancipados pela 6ª parte anualmente os 
escravos existentes já em uma fazenda comprada; entende-se a 6ª parte do 
número de escravos e escravas em estado de trabalhar que existissem na 
fazenda na ocasião da compra, acompanhando as crianças menores de 15 
anos os seus respectivos pais, de modo que a emancipação seria rápida, e 
o proprietário teria ao mesmo tempo grande interesse em conservar seus 
negros, pois a totalidade das mortes seria em pura perda para ele.

Na verdade, estes últimos meios não seriam empregados pelos 
espanhóis. A posição da Espanha, a extensão e natureza de seu solo, a 
habilidade e elevação do espírito, a força e grandeza da alma, qualidades 
naturais a seus habitantes, deveriam tê-la feito uma das primeiras 
nações do globo. Porém, que esperança resta a esse infeliz povo, onde o 
restaurador de uma província é condenado juridicamente a pedir perdão 
aos frades pelo benefício que fez aos homens? Onde toda a virtude 
pública é perigosa? Onde não há segurança senão para os que se curvam 
de joelhos perante um capuchinho, salvo quando adotam a profissão 
de espiões e satélites do santo ofício? Onde este ofício tão infame não 
desonra? Onde os generais e os almirantes não ousam ler, dentro das suas 
barracas e a bordo de seus navios, senão os livros que apraz ao capelão 
deixar-lhes? Que esperar de uma nação reduzida a tal estado, e de tal 
maneira fascinada pelos frades que, conservando ainda o seu orgulho, 
não sente seu envelhecimento nem suas desgraças? Feliz a Espanha e 
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a Europa inteira, se Carlos V, ao invés de escutar a falsa política que o 
aconselhava a perturbar a Europa por causa de questões religiosas, no 
ilusório intento de erguer o seu poderio por sobre os destroços de seus 
vizinhos, tivesse tomado por guia uma razão mais esclarecida e uma 
política mais sã; e se ele não tivesse visto em Lutero e seus discípulos14 
mais do que simples reformadores da Igreja, preocupados com purificar o 
dogma, corrigir os abusos e impedir as usurpações, homens, finalmente, 
cujo zelo e cuja coragem as nações e os reis deviam ter como dever dirigir 
e secundar, para felicidade dos povos e interesse próprio dos soberanos!...

V - Resposta a alguns raciocínios dos escravagistas

Se estas reflexões lograrem obter a aprovação dos espíritos retos, 
das almas sãs, o autor ficará sobremodo recompensado. Porém, não pode 
ele dar por finda a sua tarefa antes de responder a alguns raciocínios, 
tanto mais apropriados a seduzir os que não refletem, quanto aparentam 
esse ar de sinceridade e de humanidade, que se tornou tão à moda, porque 
achou-se muito cômodo dizer que o mal não está na natureza para ficar-se 
dispensado de combatê-lo ou corrigi-lo.

Antes de tudo – dizem – os negros escravos não são tão 
maltratados como o pretendem nossos declamadores filósofos; a perda 
da liberdade em nada os prejudica, e, na realidade, são mais felizes do 
que os camponeses livres da Europa. Ademais, interessados como são 
os senhores de escravos em conservá-los, devem poupá-los pelo menos 
como poupamos nossos animais de trabalho.

14 Sobre os primitivos reformadores. Não se pode negar que os primitivos reformadores 
conservaram, em grande parte, o espírito fanático e perseguidor da Igreja Romana. O 
assassinato jurídico de Servet, maquinado a sangue frio por Calvino; a apologia este que 
Béze publicou ao mesmo tempo em que a França estava coberta de cadafalsos erguidos 
pelos calvinistas; os suplícios preparados, na Inglaterra, aos anti-trinitários; são crimes 
todos que desonraram a nascente reforma. Todavia, convém não esquecer que o próprio 
Lutero, tão violento em seus escritos, tão arrebatado em seu procedimento, a ninguém 
perseguiu; que Mélanchton pregou a tolerância e a paz; que Zwingle, que morreu 
combatendo por seu país, teve a coragem de protestar publicamente, em seus sermões, 
contra esse uso indigno, tão antigo entre nossos compatriotas, de vender o sangue para 
lutas estrangeiras.
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De todas estas quatro alegações, nenhuma é verdadeira. Os 
escravos são muito mais maltratados do que se supõe na Europa; e 
julgo-o, não pelos livros que os senhores publicam, mas pelas confissões 
que lhes escapam, e ainda pelo testemunho de homens respeitáveis a que 
tal espetáculo tem causado horror.

E nem tomo como declamação a indignação que estes manifestam, 
porque não creio que se deva falar friamente de crueldades que revoltam 
a natureza. Conforme o princípio adotado pelos escravocratas, todo 
o indivíduo que mostra humanidade e que possui uma alma forte ou 
sensível, torna-se indigno de crédito, e não devem merecer confiança 
senão as pessoas bastante frias e bastante vis para inspirarem a segurança 
de que, por mais horroroso que seja um ato praticado em presença delas, 
nunca se perturbarão. Finalmente, dou crédito aos que tem descrito os 
horrores da escravidão dos negros, porque são isentos de interesse, e nem 
pode havê-lo (ignóbil, pelo menos) em combater em prol dos desgraçados 
negros. Rejeito, ao contrário, o testemunho dos defensores da escravidão, 
e dos que propõem suavizá-la por meio de leis, quando vejo que tem ou 
aspiram ter empregos graças à proteção dos proprietários; que possuem, 
eles próprios, escravos; ou, finalmente, que foram nas colônias os 
protetores ou os cúmplices da tirania; e duvido que se possa citar, em 
favor da escravidão, o testemunho de um homem pertencente a outra 
classe que não uma destas.

Triste causa contra a qual se tem reunido todos quantos não tem 
interesse pessoal em sustentá-la!

A perda da liberdade é muito para os negros; nem há homens para 
quem ela não seja uma grande infelicidade. Sem dúvida que um negro não 
se matará, como Catão, para não ser obrigado a obedecer a Cesar; porém, 
se matará, porque seu senhor o separa forçadamente de sua mulher a 
quem ama, ou porque a obriga a entregar-se a ele próprio, ou, finalmente, 
porque a exemplo do velho Catão, a prostitui por dinheiro15. Os negros 

15 Lupanar de Catão. Plutarco refere que o velho Catão proibia a seus escravos terem 
relações com mulheres estranhas, mas que lhes permitia, mediante certa taxa, terem 
entrevistas com as escravas da sua própria casa; porém, não diz expressamente se o 
produto de tal taxa era para Catão, o que aliás é muito verossímil atenta à excessiva 
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lastimam e sentem a falta de suas festas, de suas danças, de sua preguiça e 
da liberdade de entregarem-se aos gostos e hábitos de sua pátria.

Para que um país goze de verdadeira liberdade, é preciso que cada 
homem não esteja submetido senão a leis oriundas da vontade geral dos 
cidadãos; que ninguém no Estado tenha o poder de se subtrair ao domínio 
da lei, nem de violá-la impunemente; e, enfim, que cada cidadão goze de 
seus direitos, e que força alguma lhes possa roubar, sem levantar contra 
si a força pública. O amor de tal liberdade não existe no coração de todos 
os homens; e, à vista do modo como procedem, em certos países, aqueles 
que gozam dela, não é muito certo que esses mesmos a avaliem pelo seu 
preço real. Há, porém, outra espécie de liberdade, a de dispor livremente 
de sua pessoa, e não depender, para sua alimentação, seus sentimentos e 
seus gostos, do capricho de um ditador. E a perda desta liberdade, não há 
quem não a sinta, nem quem deixe de ter horror de semelhante cativeiro.

Diz-se que há homens que prefiram a escravidão à liberdade; 
e eu creio. Houve franceses, a quem abrira-se a porta da Bastilha, que 
preferiram permanecer ali a morrer na miséria e no abandono.

Um camponês escravo goza, mediante as mais duras condições, 
de uma casa, de um campo, pertencentes a seu amo; ofereça-se lhes a 
liberdade, isto é, a perda da casa e do único meio de subsistência de que 
dispõe, e nada mais natural do que vê-lo preferir a escravidão!

Mas, não é, por ventura, tão ridículo como atroz sustentar que um 
homem está bem, só porque prefere viver miserável a morrer de fome?

Há quem se atreva a dizer que os escravos estão em melhores 
condições de vida do que, não os nossos camponeses e os da Inglaterra e 
Holanda, mas os da França e Espanha.

Admitamos, primeiramente, que assim seja. Nesse caso, como 
a excessiva miséria destes camponeses é o resultado dos impostos, das 
pressões e das proibições, denominadas, ora polícia, ora animação às 
manufaturas, isto é, o resultado de más leis; este raciocínio se reduz 
ao seguinte: há países em que chegou-se a tornar homens livres mais 

avareza deste. Ademais, o sábio Catão tinha costumes muito severos para estabelecer 
um lupanar em sua casa se dele não lhe proviesse vantagem alguma.
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desgraçados que os próprios escravos, convém portanto ter cuidado em 
conservar a escravidão. Em segundo lugar, é falsa semelhante alegação. Ela 
pode ser proferida de boa-fé por homens a quem as misérias públicas, que 
testemunharam, tinham revoltado; pode, ainda, ser o grito de indignação 
de uma alma bem formada; mas nunca poderá ser considerada como 
uma asserção refletida. Nos citados países, há sempre, na realidade, uma 
diminuta parte do povo que se destrói pela miséria; mas é muito duvidoso 
que um mendigo seja mais infeliz e desgraçado do que um escravo. E, 
excetuadas as épocas de calamidades ou de desgraças particulares, a 
vida do jornaleiro mais pobre é menos dura e menos infeliz que a dos 
negros escravos. Só os impostos de trabalhos forçados podiam reduzir 
por vezes parte do povo francês a uma condição abaixo da dos escravos. 
Porém, em suma, ainda quando os camponeses franceses fossem, durante 
trinta dias por ano, tão desgraçados quanto os negros escravos, seguir-
se-ia por ventura que a escravidão deixaria de ser insuportável? E, se 
tem-se ousado escrever em alguns panfletos que o povo francês é por 
sua natureza tributável, dever-se-á concluir que a escravidão dos negros 
é legítima na América? Deixa, por ventura, uma injustiça de o ser pelo só 
fato de se provar que não é ela a única cometida na terra?

Vemos ainda alegado que o colono, interessado pela conservação 
de seus escravos, tratá-los-á bem, assim como os europeus o fazem a 
seus cavalos. Na verdade, os cavalos são castrados e as jumentas sujeitas 
por vezes a precauções que dizem adotadas por alguns colonos para suas 
negras; esses animais são condenados a passar a vida no trabalho ou 
presos tristemente a uma manjedoura; são fustigados por esporas para 
andar mais depressa; são sopeados por bridas que lhes cortam a boca, 
reconhecida como parte muito sensível do corpo do animal; são obrigados 
por chicotadas a fazer os esforços exigidos. Porém, depois de tudo isto, 
os cavalos são cuidadosamente tratados, salvo ainda o caso da vaidade ou 
interesse de seus donos os obrigar a um excesso de fadiga, e os moços de 
cavalariça, por prazer ou capricho, se divertirem em espancá-los. E não 
falamos da velhice deles, que muito se assemelharia a dos escravos, se, 
por felicidade dos cavalos, a pele deles para nada servisse. 
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E é este o exemplo que seriamente propõem os escravagistas para 
mostrar que um escravo será bem tratado, pelo princípio de que é do 
interesse de seu senhor conservá-lo! Como se outro fosse o interesse do 
senhor pelo escravo, assim como pelo cavalo, senão tirar deles o maior 
proveito possível. E como se não houvesse uma balança a consultar entre 
o interesse de conservar por mais tempo o escravo ou o cavalo, e o de 
obter deles, enquanto durarem, o máximo proveito! ...

Ademais, um homem não é um cavalo, e, obrigado ao regime de 
cativeiro do cavalo mais estimado, seria ainda muito desgraçado.

Os animais sentem apenas as chicotadas e os maus tratos; o homem 
sente a injustiça e o ultraje; os animais só tem necessidades; ao homem 
bastam as privações para torná-lo desgraçado; o cavalo sofre apenas a 
dor que sente; ao homem revolta também a injustiça de quem o castiga; 
os animais só são desgraçados no momento presente; a desgraça, porém, 
do homem em um instante qualquer abraça sua vida inteira; finalmente, 
o senhor tem mais indisposição contra seus escravos do que contra seus 
cavalos, relativamente aos quais tem menos que resolver, no entanto que, 
com os escravos, irritam-lhe a firmeza do porte – para ele insolência – 
as razões que opõem aos seus caprichos, e a própria coragem com que 
sofrem seus castigos e torturas. Ademais, os escravos podem ser seus 
rivais, e naturalmente devem ser preferidos.

Objetar-me-ão, ainda, com a humanidade dos colonos, senhores 
de escravos, alegando que, homens distintos por seus méritos, honrados 
com a estima pública, incumbidos das principais funções públicas nas 
quatro nações mais importantes da Europa, tem fazendas cultivadas por 
meio de escravos; e me censurarão por tratá-los como criminosos que, 
cada dia que deixam de trabalhar para quebrar os ferros de seus escravos, 
desonram-se com um novo crime.

Pois, eu ainda acrescento que Arestides, Epaminondas, Catão 
moço, e Marco Aurélio tinham escravos. Mas, quem tem refletido sobre a 
história da moral não pode ter deixado de notar que a honestidade consiste, 
em cada nação, apenas em não fazer, mesmo na certeza de segredo, o 
que seria desonroso quando conhecido pelo público. Quando uma ação 



  69Reflexões Sobre a Escravidão dos Negros

criminosa por si mesma não é desonrosa perante a opinião pública, 
poucos há que a não cometam sem remorsos. Essa moral, cuja sanção 
única está no coração e cujas máximas ditadas pela razão esclarecida, 
essa verdadeira moral natural nunca foi, em povo algum, senão a partilha 
de alguns homens.

Os europeus proprietários das colônias são muito para lastimar 
por se deixarem guiar por uma falsa consciência, e tanto mais quanto essa 
consciência, que os guia, não contra seus interesses, mas a favor deles; 
deveria ser abalada pelas reclamações dos defensores da humanidade16.

16 Elogio de Turgot. Veja-se meu “Sermão sobre a falsa consciência”, impresso em Yverdun, 
1773. Os preconceitos sobre a escravidão dos negros estão ainda tão arraigados em 
certas partes da Europa que se tem visto ministros, que se orgulhavam de humanidade 
e de virtude, aceitar a dedicatória de obras em que se traçava a apologia de tão bárbaro 
costume. Há até pessoas de tão boa fé a este respeito, que um negociante entendeu poder 
propor, há alguns anos, a um ministro, respeitado na Europa por sua ilustração e suas 
virtudes, batizar com seu nome um navio destinado ao tráfico de africanos. Imagina-
se qual a resposta do ministro. Quando escrevi esta nota, a morte não roubara ainda a 
França, a Europa, ao mundo inteiro, o único homem de quem talvez se pudesse dizer 
que sua existência era necessária à humanidade. Abraçara, em toda a extensão de seu 
conjunto, o sistema das ciências de que depende a felicidade humana; dera por base a 
essas ciências um pequeno número de verdades simples, bebidas na natureza do homem 
e das coisas, suscetíveis de provas rigorosas. A resolução de todas as questões de direito 
público, de legislação, de administração, tornara-se, graças a ele, uma consequência 
necessária, e nunca arbitrária, desses princípios. Nada encontrara ele que não pudesse, 
que não devesse ser regulado pelas leis inflexíveis da justiça; e sujeitara o sistema social 
a leis gerais e rigorosas como as que governam o sistema do mundo. Não procurava, a 
semelhança dos antigos legisladores, desnaturar o homem para engrandecê-lo; porém, 
queria torná-lo feliz e sábio, ensinando-lhe a ouvir a razão, a conhecer e amar a justiça, 
a seguir a natureza. Se suas ideias e suas vistas perecessem com ele, a humanidade, que 
nunca teve perda maior, nunca a teria mais irreparável. Em um ministério curtíssimo 
de duração, viram-no todos garantir a subsistência do povo, tornando livre o comércio 
de grãos; restituir aos possuidores de terras, não só seus direitos de propriedade, como 
também o de disporem livremente dos produtos do solo; e restituir ao mesmo tempo aos 
homens que vivem do seu trabalho a livre disposição de seus braços e de sua indústria, 
espécie de propriedade não menos sagrada, de que os tinha privado o estabelecimento 
das corporações de ofício com seus regulamentos. Destruiu o cativeiro dos impostos de 
trabalho forçado, cativeiro que coloca o povo em pior estado que o das bestas de carga, 
pois ao menos alimentam-se os animais que são obrigados a trabalhar. Todas essas leis, 
que bastariam para ilustrar um ministério de 20 anos, ele as fez em 20 meses; e eram 
apenas os traços preliminares do plano mais vasto, melhor combinado, que legislador 
algum concebeu jamais para a felicidade de uma grande nação. Os meios de execução 
teriam sido simples; e esta feliz revolução ter-se-ia realizado em poucos anos, sem 
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Quanto à suposta humanidade dos senhores de escravos, confesso 
que tenho conhecido alguns, ingleses e franceses, muito humanos; porém, 
vivendo na Europa e sendo a humanidade deles de fraquíssimo recurso 
para os infelizes escravos entregues, na América, à administradores. Tais 

perturbar a tranquilidade pública e sem impor sacrifício algum à justiça. Tudo quanto 
a velhacaria pode inventar de pequenas trapaças, foi empregado pelos inimigos do 
bem público para levantar contra ele tempestades. Alcançaram êxito mais completo 
do que esperavam; essas tempestades, porém, apenas serviram para fazer admirar 
ainda mais os talentos, a coragem e as virtudes do grande homem cuja ilustração e 
incorruptível equidade temiam. Foi o único de todos os homens de Estado que não teve 
outra regra política senão a justiça, outra arte senão apresentar a verdade com clareza 
e com energia, outro interesse senão o da pátria, outra paixão senão o amor do bem 
público. Se ele aborrecia essa política infame que ilude a nação para aumentar a riqueza 
e o poder do príncipe, a outra - insidiosa - de iludir o rei para aumentar as liberdades 
populares era indigna de seu caráter. O charlatanismo parecia-lhe um embuste, menos 
culpável talvez do que muitos outros, porém mais ridículo e mais vergonhoso por certo. 
Não acreditava que o amor da glória merecesse ser o móvel das ações de um homem 
de bem, enquanto os homens não fossem bastante ilustrados para só honrar com essa 
recompensa aquele que for verdadeiramente útil. Nunca homem algum foi dotado 
de alma ao mesmo tempo mais calma e mais sensível, e reuniu maior força a maior 
bondade, mais indulgência para os outros à maior severidade para consigo mesmo; 
mais domínio sobre suas próprias paixões à mais franqueza; mais prudência ou reserva 
à ódio mais forte contra tudo quanto tinha a aparência da falsidade e da dissimulação. 
A seu respeito pela verdade sacrificara a esperança de uma fortuna imensa; sua saúde 
e seus gostos, ao desejo de ser útil à humanidade; seu cargo, sua própria glória, ao 
menos em vida, e até a esperança de fazer o bem, à severidade de seus princípios. Justo 
para com seus inimigos, mas sem pretensões a generoso, não julgava ser-lhe permitido 
poupar um malvado por ter queixas dele. Toda a espécie de ostentação e de exageração 
era estranha a seu caráter, e tinha horror a tais defeitos porque via neles mais falsidades 
ainda do que orgulho. Ninguém teve ainda ilustração maior e mais variada; ninguém 
teve ainda a coragem de aprofundar maior número de assuntos diferentes, nem se 
elevou mais no estudo dos primeiros princípios de todos os conhecimentos humanos, 
seguindo suas consequências com maior sagacidade e critério. Seria difícil citar uma 
questão importante a cujo respeito ele não tivesse opinião formada por si próprio, ou 
que não pudesse resolver de acordo com seus princípios. Nunca homem algum possuiu 
espírito mais desenvolvido, mais profundo, e mais justo, nem alma mais terna, mais 
pura e mais corajosa. É possível que tenha havido homens de igual talento, outros tão 
virtuosos e tão grandes; nunca, porém, em homem algum, a natureza aproximou-se 
mais da perfeição. Os que o odiaram em vida por causa do bem que ele podia fazer; 
os que, no delírio do orgulho, ousaram ter ciúmes dele; perdoarão todos, hoje que ele 
não é mais para ser temido, o testemunho que presta a sua memória um estrangeiro que 
a ele estava ligado por uma paixão comum pelo bem da humanidade, e que, em suas 
viagens à França, gozou da felicidade de ouvi-lo desenvolver seus planos, patenteando 
sua alma inteira.
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senhores parecem-se com esses soberanos, cujo coração é bom, mas em 
cujo nome queimam-se e espedaçam-se homens vivos, de um a outro 
extremo de seus Estados, por isso que eles não governam conforme o 
coração, mas sim conforme as ideias que encontraram já estabelecidas. 
A humanidade da maioria dos homens limita-se a lamentar os males 
que veem, ou de que ouvem falar, e, algumas vezes, a aliviá-los. Essa 
humanidade, porém, que procura por sobre a terra inteira onde há 
infelizes para defendê-los e levantar-se contra os tiranos que os oprimem, 
essa nem em todos os corações se aninha; no entanto, seria a única útil aos 
escravos da América se eles a encontrassem em algum dos seus senhores. 
Então, considerando a felicidade de seus escravos como um dever para si, 
e a perda da liberdade e dos direitos deles como um crime a reparar, esse 
senhor voaria para sua fazenda para ali abdicar a tirania de um déspota 
e conservar apenas a autoridade de um soberano justo e humano; poria 
sua glória em transformar seus escravos em homens; e deles formaria 
operários industriosos e rendeiros inteligentes. A esperança de um lucro 
legítimo e o desejo de tornar mais feliz a existência de sua família seriam 
os únicos estímulos do trabalho. Os castigos, empregados pela avidez 
e infligidos pelo capricho, seriam então apenas a punição de crimes, e 
punição decretada por juízes escolhidos pelos próprios negros entre si. 
Os vícios dos escravos desapareceriam com os do senhor, e, dentro em 
pouco, este se acharia em meio de amigos dedicados até a paixão, fieis 
até ao heroísmo; e mostraria, por seu exemplo, que as terras mais férteis 
não são as cultivadas pelos entes mais miseráveis, e que a verdadeira 
felicidade do homem é a que não é comprada à custa da felicidade de 
seus irmãos.

Ao ruído do chicote e aos gritos dilacerantes dos escravos 
sucederiam os doces e ternos sons da flauta das margens do Nilo. Ao 
invés desse temor terrível, desse respeito mais humilhante ainda para 
quem o recebe do que revoltante para quem é constrangido a prestá-lo, 
desse espetáculo de servidão, de ferocidade, de prostituição e de miséria, 
que sua presença teria feito cessar, ele veria brotar em torno de si a 
simplicidade, grosseira mas ingênua, da vida patriarcal; de todos os lados, 
famílias felizes por trabalhar e repousar reunidas, se ofereciam a seus 
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olhares enternecidos. O sentimento da honestidade, do amor à virtude, 
da amizade, da ternura maternal e filial, todos os sentimentos, enfim, 
doces e generosos, que se despertariam para encantar e embelezar a alma 
de tantos desgraçados, seriam obra sua, ou antes sê-lo-ia a alma inteira 
desses deserdados da fortuna; e, ao invés de rico pela desgraça de seus 
escravos, ele seria feliz pela felicidade deles! ...

Tenho também, por vezes, encontrado senhores de escravos 
americanos, habituados a vida das fazendas, e bastou-me ouvi-los falar 
de seus negros para avaliar o quanto deveriam estes ser desgraçados17. 

17 Dois casos verdadeiros relativos aos sentimentos dos brancos para com os negros 
escravos. Interrogados, os senhores de escravos vos dirão que os negros são uma 
canalha abominável, que são tratados muito bem, que todas as atrocidades imputadas 
na Europa aos senhores são pura fantasia. Evitai, porém, interrogá-los; tomai cuidado 
sobretudo de não contrariar seus princípios de tirania; calai-vos, ainda que fazendo 
violência a vossos sentimentos; e então, ouvireis deles próprios a verdade, e vos 
contarão sem querer aquilo que não ousariam responder-vos. Referiremos aqui dois 
traços que provam, o primeiro quão longe estão em geral os europeus de considerar 
os negros seus semelhantes, e o segundo que, felizmente, há exceções honrosas para 
o espírito humano. Em 1761 naufragou na Ilha de Sable o navio denominado Utile. O 
capitão, Sr. de la Fargue, seus oficiais e a equipagem, composta de negros e brancos, 
consumiram 6 meses na construção de uma canoa, que depois de pronta, verificou-se 
só poder conter os brancos. Trezentos negros, entre homens e mulheres, consentiram 
na partida deles sob a promessa solene de que, chegado à Ilha de França, o capitão 
Fargue enviaria um navio para conduzir seus infelizes companheiros de naufrágio. A 
canoa chegou com felicidade a Madagascar. Pediu-se à administração da Ilha de França 
um navio para ir em busca dos negros que tinham sido deixados em uma ilha quase 
inteiramente coberta de água, sem árvores nem plantas, em que esses 300 desgraçados 
não tinham por leito senão a terra úmida e por nutrição cocos, ovos de aves marinhas, 
algumas tartarugas, e o peixe e os pássaros que pudessem apanhar a mão. Porém, o Sr. 
des Forges, então governador, recusou enviar o navio, sob o pretexto de que corria o 
risco de ser aprisionado. Decorridos 13 anos de paz, o cavalheiro de Ternai enviou o Sr. 
Tromelin, em 1776, com a corveta Sylphide em busca dos infelizes que ainda restassem 
após 15 longos anos de abandono, durante os quais não há notícia de nem uma tentativa 
séria feita em favor deles. Foram encontrados ainda 7 negras e uma criança nascida 
nesse desterro; os homens tinham perecido todos, ou de miséria e desespero, ou 
tentando salvarem-se em jangadas construídas com os destroços do Utile. As negras 
encontradas tinham arranjado para si coberturas de penas, de pássaros surpreendidos 
por elas. Uma dessas coberturas foi mostrada ao Sr. de Sartine. Em 1757, o comandante 
Moreau do navio Le Favori reconheceu as Iles Adu; enviou à terra, em uma canoa, o 
Sr. Rivière, oficial de bordo, e 7 homens da tripulação, 2 brancos e 5 negros. Tendo, 
porém, o navio sido impelido pelas correntes para longe de sua derrota, o comandante 
entendeu dever abandonar a canoa. Os 8 homens assim abandonados nas Iles Adu 
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O desprezo com que falam deles é prova da rispidez com que os tratam.

Ademais, as fazendas são administradas por procuradores, espécie 
de homens que vão em busca da fortuna fora da Europa, ou porque 
lhes estejam já trancados todos os caminhos honestos de encontrar ali 
ocupação, ou porque a avidez insaciável, que os caracteriza, não pode 
contentar-se com uma fortuna limitada. É, pois, a escória das nações já 
muito corrompidas que são confiados os escravos. Por vezes, são estes 
postos em torturas em presença das mulheres e filhas dos colonos, que 
assistem sossegadamente a tais espetáculos para se exercitarem na arte de 
dar valor às fazendas.

Outros escravos têm sido vítimas da ferocidade de seus senhores; 
mais de uma vez tem alguns deles sido queimados em fornos, e tais 
crimes, que mereceriam a morte, tem ficado impunes; e nem há memória, 
há mais de um século, de um único suplício infligido a um colono por ter 
assassinado seu escravo. Nem se diga que tais crimes, ocultos no interior 
das fazendas, não podem ser provados, pois os brancos matam os negros 
calhambolas como se fora caça braba; e este crime é cometido fora das 
fazendas, é público, e fica impune. E, ainda mais, não só nenhuma única 
vez a cabeça de um desses monstros tombou sob o cutelo da lei, como 
tão infames ações não os desonram uns perante os outros; ousam, ao 
contrário, confessá-las, delas se vangloriam, e regressam tranquilamente 
para a Europa onde vem falar ainda de humanidade, de honra e de virtude! 
... É possível que tenha havido senhores humanos na América; porém, 

tomaram a resolução de encher a canoa de cocos e tentar ganhar a Índia. Para aumentar 
a provisão, prenderam ainda à canoa uma jangada cheia de cocos. Infelizmente, porém, 
no fim de 3 dias, tendo-se encapelado o mar, viram-se os tripulantes na necessidade de 
abandonar a jangada; e, como então a provisão se tornara insuficiente para 8 homens, 
os brancos propuseram lançar os negros ao mar. O Sr. Rivière rejeitou horrorizado 
semelhante proposta, disse que a desgraça os tornara a todos iguais, que os cocos 
seriam distribuídos igualmente por todos, e que morreriam ou se salvariam todos 
juntos. Só havia víveres para 13 dias; foi de 28 dias a travessia. Chegaram, finalmente, 
mortos de fome e de cansaço, perto de Calicut, na foz de um rio. A canoa encheu-se de 
água ao transpor a embocadura do rio, mas todos se salvaram. O Sr. Rivière recuperou 
dentro em pouco suas forças e sua saúde, e continuou a prestar serviços ao país; e 
quando, passados anos inquiriam-no a respeito de tal aventura e sobre o capitão que o 
abandonara, respondia simplesmente: fiz o voto, em meu infortúnio, de não falar dele, 
nem em bem, nem em mal.
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por ter Cicero na antiga Roma tratado seus escravos com humanidade, 
devemos por ventura deixar de detestar a barbaridade dos romanos para 
com seus escravos? E, quando sabemos que há milhares de infelizes 
entregues a homens vis e maus que podem impunemente fazê-los sofrer 
até a tortura ou a morte, temos por ventura necessidade de conhecer as 
minúcias das fazendas para calcular tudo quanto sofrem de ultrajes esses 
desgraçados para termos o direito de erguer a voz contra seus tiranos, e 
para dispensarmo-nos de lamentar os senhores de escravos, ainda quando 
a emancipação lhes acarrete a ruína? Trata-se, para o escravo, da liberdade 
que é a vida, e para o colono, de algumas toneladas de ouro; e... é o sangue 
do inocente que ousam pôr na balança com a cobiça do culpado! ...

Oh! Apologistas da escravidão dos negros! Imaginai-vos por um 
instante nas galés, e que aí estejais injustamente; imaginai, depois, que 
vossa fortuna me foi dada; que pensaríeis de mim se eu arvorasse em um 
princípio que devíeis permanecer sempre presos, apesar de inocentes, só 
porque não seria possível soltar-vos sem arruinar-me? No entanto, é esse 
o belo raciocínio com que, em vossas memórias clandestinas, combateis 
as benfazejas intenções dos reis e dos ministros, e conseguis, nos países 
cuja imprensa não é livre, proibições de combater vossos princípios 
criminosos. Nisto, ao menos, vos fazeis justiça a vós próprios.

Foi principalmente para esses países, onde a verdade não é 
livre, que escrevi esta obra; e a escrevi em língua que me é estranha, 
mas que, graças às obras dos poetas e filósofos franceses, tornou-se a 
língua europeia. A proteção concedida à cobiça contra os negros, que 
na Inglaterra e na Holanda é simplesmente o efeito da corrupção geral 
dessas nações, só tem por causa, na Espanha e na França, os preconceitos 
públicos e a surpresa feita aos governos, iludidos igualmente sobre a 
necessidade da escravidão e sobre a pretendida importância política das 
colônias de cana-de-açúcar. Um trabalho escrito por um estrangeiro pode, 
sobretudo, ser útil para a França, pois não será fácil destruir-lhe o efeito 
com uma só palavra, dizendo ser obra de um filósofo.

Este nome, tão respeitado outrora, tornou-se, nesta nação, uma 
injúria; e, de quanta coisa não são aqui acusados injustamente os filósofos? 
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Se alguns escritores têm se levantado contra a escravidão dos negros; 
são filósofos, dizem logo e pensam ter-lhes respondido. Houve quem 
propusesse abolir o uso extravagante e nocivo de enterrar os cadáveres no 
interior das igrejas ou mesmo no centro das cidades; vêm dos filósofos tais 
ideias. Algumas pessoas têm-se subtraído, pela inoculação, aos perigos 
da bexiga; é por conselho dos filósofos. Foram suprimidas as festas, 
os Celestinos e os Jesuítas; foram causa os filósofos, que têm também 
tentado espalhar a opinião absurda que o mundo poderia subsistir ainda 
que não houvesse mais frades. Fala um historiador com indignação das 
carnificinas dos Albigenses ou do São Bartolomeu, dos assassinatos da 
Inquisição, dos doutores que declararam Henrique IV destronado, que 
contra ele aguçaram tantos punhais; imediatamente é denunciado como 
um filósofo inimigo do trono e do altar.

Se foi suprimido, há pouco, o uso de estalar entre pranchas os 
ossos dos acusados a fim de coagi-los a confessar a verdade; foi porque os 
filósofos tem declamado contra as torturas, e foi a contragosto deles que a 
França teve a felicidade de salvar uma relíquia das leis antigas conservando 
o precioso costume de entregar à tortura os criminosos condenados. Foram 
eles que quiseram abolir os impostos de trabalho forçado, e é ainda por 
culpa deles que, apesar de restabelecido, este método vai pouco e pouco 
se extinguindo. Apenas se pode, substituindo um imposto de dinheiro às 
corveias, salvar das destruidoras mãos deles o antigo e justo uso de só 
fazer pesar esse imposto sobre a patuleia. Quem há, em França, que ouse 
queixar-se da barbaridade das leis criminais, da crueldade com que os 
protestantes franceses são privados dos direitos do homem e do cidadão18, 
da severidade e injustiça das leis sobre o contrabando e a caça? Ainda os 
filósofos. Quem teve a culposa ousadia de pretender que seria útil ao povo 
e conforme a justiça dar liberdade ao comércio e a indústria? Quem foi 
que reclamou, para cada proprietário, o direito ilimitado de dispor de suas 
forças? Sempre os filósofos!...

E, se houve quem levasse a malvadeza a ponto de dizer a boca 

18 O estado civil foi concedido em França, aos protestantes, em 1778, por um edito, não 
obstante muitas exortações eloquentíssimas. A tortura dos criminosos condenados foi 
abolida no mesmo ano, por uma lei registrada de ordem expressa do rei.
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pequena que o rei, restituindo a liberdade aos servos da nação, deveria 
compreender nesse número os do clero, para o que tinha direito; não 
sairiam, por ventura, tais blasfêmias dos lábios de um filósofo?

Pelo menos, foi o que ouvi dizer por muitos indivíduos de hábitos 
pretos em muitas antecâmaras durante minha última estada em França.

Na verdade, porém, é preciso, que os que concordam em atribuir 
aos filósofos tais atrocidades, tenham formado a respeito da filosofia uma 
ideia bem abominável.
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