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DE 1830 A 1850 

 

Esmênia Miranda Ferreira da Silva1 

 

O debate em torno do preconceito racial no Brasil é sempre atualizado requerendo 

revisão constantemente, pois explicita os conflitos sociais e tensões raciais ainda urgentes em 

nosso país. Dentro dessa perspectiva, consideramos o racismo um produto histórico e 

socialmente construído, e que no Brasil, tem íntima ligação com a escravidão. Essa 

instituição, abolida há quase cento e trinta anos, ainda é a responsável pelas representações 

acerca do negro brasileiro, e pode explicar o fato desse ainda absorver os preconceitos e 

estereótipos que eram relegados ao trabalhador escravizado.   

O presente artigo discute a pesquisa realizada para o trabalho monográfico de 

conclusão de curso intitulado “OS ESCRAVOS E O IMAGINÁRIO SOCIAL: As imagens da 

escravidão negra nos jornais de São Luís (1830-1850)”, onde buscamos analisar diferentes 

imagens mentais criadas sobre os escravos e suas atitudes, durante os anos de 1830 e 1850, 

levando em consideração a constituição dos discursos proferidos pelos periódicos de São Luís 

durante esse período que marca a ilegalidade e extinção do tráfico de escravos africanos para 

o Brasil e como tais discursos contribuíram na formação do imaginário social. 

Tendo em vista, o impacto causado pelas Leis Feijó e Eusébio de Queiroz no 

sistema escravista, considerado o primeiro golpe para a derrocada de uma instituição que 

perdurara por mais de três séculos e como essas leis foram avaliadas pela imprensa 

maranhense. Estabelecemos, assim, como recorte cronológico as décadas de 1830 a 1850, 

período de aprovação das ditas Leis, uma vez que o Período Regencial e os anos iniciais do 

Segundo Império no Brasil foram marcados por grande instabilidade política e convulsões 

sociais que puseram em perigo a ordem vigente.  

Após a abdicação de D. Pedro em 1830, até o período conhecido como 

“Conciliação” já durante o Segundo Reinado, o Brasil vivenciou o período mais conturbado 

                                                           
1 Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e Graduação em História. 
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de sua história marcado por uma crise política e econômica tão aguda, geradora de convulsões 

sociais por todas as regiões do país, que pôs em risco não só a estrutura socioeconômica 

vigente como a própria integridade do território nacional. O país não só foi palco de uma série 

de revoltas que expuseram de forma alarmante as necessidades da maior parte da população2, 

composta em grande número de escravos e que sempre foi excluída das decisões políticas, 

como também começou a sentir o prenúncio do fim do sistema escravista com a aprovação de 

leis que tornaram o tráfico de escravos ilegal e posteriormente o extinguira. 

A Província do Maranhão, nessa época, vive um período de transformações 

econômicas e de redefinição das relações sociais, bem como passa por uma seleção de valores 

que guiarão a sociedade. O escravo também terá lugar nessas mudanças, visto cada vez mais 

como símbolo de opulência e prestígio social para quem os possuía. Assim, é a forma de 

produção baseada no trabalho escravo do negro que vai definir as relações sociais no 

Maranhão oitocentista. (JANOTTI, 1991: 24-25). 

A partir do final da década de 1830 o Maranhão passa por um deslumbramento 

cultural decorrente da euforia econômica da agroexportação, passando a cultivar o gosto pelas 

artes e a adotar um modelo de comportamento e de valores que seria responsável por conferir 

à Província maranhense uma singularidade que a destacaria no cenário nacional. As 

habilidades refinadas de escrita e leitura vão estar presentes não só na literatura, mas também 

na imprensa que se dizia na época uma das mais brilhantes do Império.3  

E é esse contexto que esclarece a ligação da intelectualidade maranhense com os 

interesses senhoriais, a qual ia muito além do simples fato daqueles serem provenientes 

destes. Rossini Corrêa (1993: 113-114) nos fala de dois poderes que se complementam: o 

material e o cultural. Para este autor, os ganhos das lavouras de algodão e arroz foi o 

sustentáculo para a formação dos intelectuais maranhenses, enquanto estes davam à classe 

senhorial sua pena, sua representação política e administrativa e, com o poder da palavra 

combatiam qualquer tipo de oposição e defendiam o seguimento ao qual estavam vinculados, 

garantindo o lugar desse grupo na organização do Estado Nacional. 

A continuidade do tráfico de escravos africanos para o Brasil, durante toda a 

primeira metade do século XIX, está intimamente ligada ao processo de independência e à 

                                                           
2 Dentre as revoltas que marcaram o período destacaram-se a Farroupilha na Província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul (1835-1845); a Cabanagem na Província do Grão-Pará (1835-1840); a Sabinada (1837-1838) e 

Revolta dos Malês (1835) na Província da Bahia; e a Balaiada na Província do Maranhão (1838-1841). 
3 Sobre o “mito da Atenas Brasileira” e a singularidade da Província maranhense ver A Fundação Francesa de 

São Luís e seus Mitos, de Maria de Lourdes Lauande Lacroix; A Athenas Equinocial: A fundação de um 

Maranhão no Império Brasileiro de José Henrique de Paula Borralho, e Operários da saudade: Os novos 

atenienses e a invenção do Maranhão de Manoel Barros de Martins. 
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construção do Brasil como Estado autônomo. A escravidão negra representava não só o 

suporte de toda prosperidade econômica da Colônia como, ao mesmo tempo, era a pedra 

angular de manutenção de sua unidade territorial, se tornando a base de consolidação do 

Império brasileiro. 

Apesar das luzes da ‘era das revoluções’ com todos seus ideais liberais e teorias 

econômicas e a crescente pressão inglesa contra o tráfico negreiro ter contribuído para o 

colapso do sistema escravista na maioria das colônias europeias na América, no Brasil, o 

período em que o tráfico foi considerado clandestino, de 1831 a 1850, a média anual de 

importação de cativos não diferiu muito de quantidade em relação ao período de sua 

legalidade4. Fato explicado no contexto econômico, pela crescente demanda de mão-de-obra 

escrava nas fazendas de café que começavam a despontar no sudeste do Império.  

Para a emergente Nação brasileira, o tráfico de escravos se tornou um problema 

político que se impôs antes mesmo de efetivada sua separação da Metrópole portuguesa. No 

entanto, a Inglaterra que desde 1810 já exigia o fim do tráfico, não colocou a questão como 

prioridade para aceitar a independência do Brasil, uma vez que era ciente da base de 

sustentação do Império: a classe dos grandes proprietários de terras e escravos e que a 

cessação imediata do tráfico de escravos para o Brasil acarretaria graves problemas na 

afirmação de sua elite dirigente e manutenção da unidade territorial.  

A Província do Maranhão é um exemplo sintomático de que o tráfico de escravos 

africanos não perdeu sua força, mesmo sendo considerado ilegal desde a lei de 1831. Além da 

publicação dessa lei em periódicos governamentais, nada mais foi dito na imprensa 

maranhense a respeito da proibição do tráfico. O que pode ser explicado pelo fato de, por essa 

época, as discussões se limitarem à questão entre brasileiros e portugueses, que no ano de 

1831 atingiu um ponto de guerra civil no Maranhão, conflagrando o movimento que ficou 

conhecido, na historiografia maranhense, como Setembrada5.  

Regina Faria (2004) defende que a entrada de africanos na Província continuou 

por todo o período de clandestinidade do tráfico, e que só a partir da década de 1840 são 

encontrados os primeiros registros de uma significativa diminuição na importação de cativos, 

período em que o Maranhão começa a integrar a nova “costa d’África”, se transformando nas 

                                                           
4Segundo os dados referentes às médias anuais de importação de cativos analisados por Kátia Mattoso que vão 

de 1826 a 1851, as diferenças foram mínimas entre o período, ao ponto de não haver alterações significativas no 

nível médio das importações. (MATTOSO, 2003, p. 61-62).  
5 Sobre a Setembrada ver: ABRANCHES, Dunshee de. A Setembrada: a revolução liberal de 1831 em 

Maranhão. Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas da S.A. Jornal do Brasil. 1970. 
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décadas seguintes em um dos maiores exportadores de escravos para as fazendas de café do, 

então chamado, sul do Brasil.  

A possível perda de legitimidade do sistema escravista e do poder, por parte dos 

proprietários de escravos, propiciou uma atmosfera permeada de representações que 

desqualificavam o escravo. Entendendo representação como aquilo que significa a forma de 

percepção e apreensão do real, determinada pelo lugar social de quem as elabora. 

(CHARTIER, 1990: p.47-48). Considerando importar mais os conteúdos imagéticos 

socialmente produzidos em torno dos fatos, do que a matéria factual em si, tomamos o termo 

ideias-imagens ou imagens mentais para definir as representações constituídas sobre os 

escravos e suas atitudes.  

 

AS IMAGENS MAIS CONSTANTES DO ESCRAVO NOS JORNAIS 

 

Ao primeiro instante tudo que encontrávamos nos jornais parecia falar da política 

local, e poucos artigos tratavam, ou discutiam diretamente o sistema escravista, este era 

ausente enquanto tema específico, pois na primeira metade do século XIX, a escravidão não 

era contestada, e na Província maranhense nem chegava a ser discutida.  Entre os artigos que 

discutiam ou criticavam as atividades dos políticos maranhenses havia certa agressão, comum 

nos periódicos da época. Os termos e expressões utilizados nos textos denunciavam a visão 

que seus autores tinham da sociedade e, por muitas vezes, a utilização de figuras de 

linguagem, como metáforas, comparações e analogias se transformavam em instrumentos 

perversos para identificar quem pretendiam criticar, mas ao fazê-lo, terminavam por 

caracterizar a própria escravidão, denunciando – “meio sem querer” – a condição do escravo 

maranhense.  

O interesse dos depositários do poder, quasi sempre separado do da nação, os torna 

commumente inimigos os mais cruéis da liberdade. Affeito a considerar os súditos 

como um rebanho de escravos, de quem pode dispor á vontade. O Rei imagina que 

as acções, e até os pensamentos dos seus governados, devem ficar sujeitos às suas 

supremas vontades [...] ao passo que os súditos definhão nos ferros [...] (Argos da 

Lei, 8 de fevereiro de 1825) 

 

Desse artigo produzido ainda no furor das discussões pós-independência, o 

redator faz severas críticas às atitudes despóticas de políticos representativos desse período, e 

para caracterizar as condições dos governados diante do abuso de poder político, ele usa do 

recurso da comparação com a condição dos cativos, considerados propriedade e comparados a 

animais, dos quais seu senhor tem supremo poder, sem direito a ações ou mesmo pensamentos 
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próprios; ao fim, o sofrimento dos súditos é comparado ao sofrimento dos escravos presos a 

ferros, impossibilitados de tomar qualquer atitude, ou se defenderem.  

Essa comparação é muito eficaz, pois a imagem do escravo enquanto propriedade 

e sempre preso a ferro é evocada para incentivar a reflexão do leitor, pois está inserido num 

contexto social ou consenso social anterior e já compartilhado, ou seja, a ideia que se tem do 

escravo já fazia parte de uma mentalidade escravista que, aqui, está ligada à manutenção do 

status quo, e apesar de no texto se fazer menção a um rebanho de escravos, e isso lembrar o 

grupo dos grandes proprietários rurais, não podemos esquecer que uma grande parte da elite 

urbana era igualmente servida por essa mão-de-obra desde o século XVIII.  

Quanto à representação do escravo comparado ao gado, ela era corrente, 

admitindo-se seu valor de mercadoria, o tratamento dispensado não era muito diferente, é o 

que se percebe em anúncios onde se oferecem à venda escravos e mulas ou que apontam uma 

marca feita a fogo num escravo fugido. O Regulamento das Administrações de Diversas 

Rendas, ao tratar Da Administração Econômica da Fazenda, sua Escravatura, e Gado, assim 

se refere em seu artigo 49: “A Escravatura, em quanto for conservada, e os Gados, ficarão 

sujeitos, e a cargo do Feitor, que recorrerá immediatamente ao Vice Director, em todos os 

casos, para providenciar sobre o sustento, vestuário, e curativo d’elles.”  

Na própria legislação provincial que regulamentava os bens móveis e imóveis, o 

escravo era um bem como um prédio, uma fazenda, um terreno, uma chácara, um sítio, era 

como todos, uma propriedade, passível de todas as ações monetárias características dessas 

propriedades. Havia uma variedade de atividades comercias do qual o escravo era objeto: 

além das mais comuns como compra, venda, aluguel, temos algumas menos frequentes como 

leilões, a permuta, hipoteca e sequestro da Fazenda em execução do Tesouro Provincial. 

Inúmeras são as disputas judiciais as quais os bens disputados são escravos, ou mesmo são 

objetos de denúncia de enriquecimento ilícito, por parte de alguns proprietários fraudulentos.  

O poder privado do senhor sobre seus escravos, vistos enquanto propriedade, é 

que define a essência da ordem escravista, e que dá vasão a elaboração de “ideias sobre o real, 

a qual se traduz em imagens, discursos e práticas sociais, que não só qualificam o mundo, 

como orientam o olhar e a percepção sobre esta realidade”. (PESAVENTO, 2006: 49-50).  

Assim, foi a representação do escravo enquanto mercadoria a predominante e a 

mais disseminada na sociedade ludovicense no século XIX. Talvez isso não seja surpresa, mas 

surpresa é pensar as peculiaridades dessa mercadoria, a qual, além das leis de mercado que lhe 

recaia, também havia aquelas que regulavam seu comportamento impostas pelas Posturas 
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Municipais, e as imagens mentais sobre esta estranha mercadoria que inundavam o 

pensamento da sociedade ludovicense não eram assim tão simples.   

São muitos os textos que possibilitam perceber o paradoxo da mercadoria escrava. 

Os anúncios foram sintomáticos desta questão, ao venderem seus escravos, os anunciantes 

qualificando-os enquanto mercadorias, como sem vícios, de bons costumes, boa conduta e 

qualidade, trabalhador, de boa figura, sem defeito, moléstia ou lesão alguma; e para compra-

los, exigindo que fossem muito fieis, ágil e sadio, que não fosse bêbado, ladrão, fujão. Todas 

estas são características utilizadas para designar um escravo e chegam a ser consideradas 

como próprias dessa “classe”.  

Para analisar a diversidade dessas imagens comecemos com uma questão muito 

evidente nos textos da primeira metade do século XIX: a relação africano-negro-escravo. Os 

termos se tornam quase sinônimos chegando ao ponto de se confundirem quando tratam dos 

costumes e hábitos, prevalecendo à ideia de inferioridade, tanto pela cor da pele quanto pela 

cultura, fatores sempre mencionados como diferencial para caracterizar os africanos. Aos 

escravos recaem todos estes preconceitos de herança genética e ao negro sobra-lhe o 

estereótipo e a estigma.  

Destarte, para alguns escritores do século XIX, ser africano no Brasil é ser escravo 

e também ser negro, as diferenças não são claras e uma única imagem é invocada quando um 

dos termos é utilizado nos textos do período. Ou em outros casos, a herança africana é 

lembrada para explicar o comportamento dos escravos e, por conseguinte, do negro que 

parece não se encaixar na sociedade.  

Dessa forma, a principal representação do escravo disseminada na sociedade 

ludovicense, que conseguimos captar dos textos dos jornais é aquela ligada à depreciação do 

escravo pela sua origem africana, pela sua cor e pelos costumes. Segundo Chartier, nesse tipo 

de representação a aparência é tomada como “ser”, pois é “entendida como a relação entre 

uma imagem presente e um objeto ausente, uma valendo pelo outro porque lhe é homóloga”, e 

é essa relação que “transforma-se em máquina de fabricar respeito e submissão” pois impõe 

uma lógica específica que se torna responsável por acionar os mecanismos gerais de 

classificação, denominação, hierarquização e procedimentos de explicação para as ditas 

divisões de organização social. (CHARTIER, 1991:184-186) 

Para exemplificar a assertiva temos um artigo intitulado "O valor de uma 

pretinha" publicado na seção ‘Variedades’ do jornal O Progresso. O título do artigo, enquanto 

primeiro contato do impresso com o leitor, por ser o início de qualquer leitura, e o primeiro 
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passo na produção de sentidos, por si só já produz um grande efeito sobre o que vai ser 

narrado ou a intenção do impresso e a mensagem que se deseja transmitir, que no mínimo 

estimula dois sentidos: o valor enquanto mercadoria ou o valor enquanto qualidade de uma 

mulher negra, que no caso tem o vocábulo na forma diminutiva, que no mínimo, soa 

pejorativo.   

O caso narrado trata da trajetória da soberana de um dos reinos africanos, o Reino 

de Angola, e suas estratégias para alcançar o poder. A primeira característica da rainha Zingha 

apontada no texto é o fato dela ser negra e ter vassalos negros, depois ela é lembrada por seu 

espírito belicoso, que o texto deixa bem claro a relação com a ambição da rainha, que foi 

capaz de fingir converter-se ao cristianismo para ganhar a confiança, matar o irmão herdeiro 

do trono e o sobrinho - segundo herdeiro – para se apossar do Reino. Após esta parte da 

narrativa, o autor do texto o conclui com a seguinte frase: "Vejam que tal era a negrinha". 

Com esta frase o autor corrobora a assertiva do título, no sentido do valor se referir às 

qualidades da rainha africana e do que ela era capaz de fazer para alcançar seus objetivos. 

Aliás, os vocábulos pretinha, negrinha, mulherzinha, sempre no diminutivo, estão presentes 

por todo o texto para se referir a rainha Zingha, produzindo um efeito de desprezo e de 

desvalorização dela enquanto mulher e enquanto africana.   

O texto ainda se refere ao "ódio natural" da Rainha para explicar seus 

procedimentos e ao "instinto", que nela não parecia ser materno, pois segundo o autor a 

mulher "tinha o diabo no ventre". Esta frase usada para caracterizar uma mulher em pleno 

século XIX, num período em que a mulher era vista como um ente que veio a terra com a 

missão de gerar vidas e educar os homens que conduziriam a sociedade, produziria, no 

mínimo, um sentimento de repulsa do leitor pela rainha. Este pensamento é reafirmado 

quando o autor segue narrando o quanto era difícil torná-la "doméstica e reduzi-la a termos 

hábeis", invocando também a própria condição do escravo que se despojará de sua ‘herança 

bárbara’ africana para adaptar-se ao mundo civilizado europeu.   

Esta é outra questão muito evidente no texto, a forma como o autor fala dos 

costumes dos povos africanos – identificados até hoje como uma homogeneidade 

desconsiderando as particularidades e a faceta multicultural e étnica dos vários reinos e países 

que compõem o continente africano – produzindo uma sensação de repúdio do leitor pelas 

práticas culturais africanas e evidenciando a ideia que se tinha de suas crenças e valores, 

apresentando os africanos como inferiores, também pela cor e qualidades.  
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Comtudo, atraz do tempo tempo vem. A mulher foi-se tornando mais macia e menos 

inexorável [...] sua política tornou-se menos agreste [...] e Zingha se deixa 

persuadir e abraçar de novo a religião chrstãa. [...] Pouco depois ella publica um 

decreto, edital, ordem ou o quer que seja, que proscreve a idolatria e a polygamia; 

isto he, prohibio que certas carantonhas fossem adoradas e que os homens tivessem 

muitas mulheres. Não ficou só nisso: a senhora D. Zingha abolio a cruel ceremonia 

do Tombo que não era nada menos que, na occasião dos funeraes dos reis, 

sacrificar immensas vítimas humanas. [...] Ella viveu mais dous annos, e persistio 

no seio da religião catholica apostólica romana, e levou tão longe o seu zelo, que 

muitas vezes ella fez queimar vivos a vários de seus vassalos que não quizeram 

deixar de ser idolatras!(O Progresso, 04 de janeiro de 1848)   

 

É evidente no texto a clara oposição feita entre a "patriótica ocupação" portuguesa 

em terras africanas e a "guerra teimosa e incómoda" da rainha acompanhada de "povos 

ferozes" tentando retomar suas possessões, mostrando o quanto é forte a ideia de colonização 

a favor do cristianismo, o que justifica a atitude imperialista dos europeus, nunca sendo 

contestada ou se quer questionada, antes vistas como missão civilizatória. Esta oposição 

também existe quanto aos rituais religiosos de africanos e europeus, enquanto o cristianismo é 

o redentor das almas perdidas na barbárie – e matar aqueles que o renegam é considerado um 

sinal de lealdade e obediência – a cerimônia africana, em homenagem aos deuses de sua 

crença de origem, é considerada cruel e bárbara e que, por isso, deve ser abolida.   

E quando se fala dessas oposições entre africanos e europeus, e entre negros e 

brancos, não só os aspectos culturais são ressaltados, mas a origem e a cor da pele é um fator 

que se destaca e, que em muitos casos, aparece intimamente ligada a qualidades e virtudes das 

pessoas, chegando a sobressair-se em relações a outros aspectos, até mesmo o econômico. 

Esta é a questão que perpassa um outro artigo intitulado "Aviso aos solteiros", publicado n’O 

Publicador Maranhense: 

 

Falla-se com muito interêsse nos soirées de Pariz de uma estrangeira que alli 

chegou recentemente das colônias hespanholas. É uma senhorita de 24 a 25 annos, 

e possue uma fortuna considerável. Alguns lh’a avaliam em dez ou doze milhões 

mas ainda que seja só metade é bastante para a fazer mui linda. A estas 

circunstancias reúne ella o ser inteiramente livre e senhora absoluta de sua mão, 

accrescentando que veio a Pariz com o especial objetivo de casar-se com um jovem 

que seja bom rapaz e que pertença à Aristocracia. [...] A rica herdeira exige que 

seu marido a appresente ao grande mundo, que a leve aos bailes, aos concertos, à 

ópera francesa e à italiana. E isso é a cousa mais fácil deste mundo! Dirão por aí 

com um dote tão grandioso aquella senhora encontrará centenares de maridos 

aristocratas complacentes e elegantes que a regalem de luxo e de prazeres, e lhe 

abrão as portas dos mais brilhantes salões. – Sem dúvida! porem há uma pequena 

difficuldade que talvez intimidará os partidistas das milionárias. A encantadora 

herdeira é uma negra. (O Publicador Maranhense, 26 de abril de 1843) 

 

Este artigo estava na seção Variedades que, segundo o mesmo jornal, tem objetivo 

de instruir recreando. Essa é uma seção característica dos periódicos de maior circulação em 

São Luís e é uma espécie de recreação e instrução com a clara intenção de dá lições de moral, 
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e justamente por isso, não fica claro se os artigos narrados são fatos verídicos ou estórias 

ficcionais. Mais uma vez chamamos atenção para a força dos títulos, que neste artigo expressa 

nitidamente uma espécie de alerta e é direcionado a um público específico, os solteiros.  

Essa fonte nos dá pistas do sistema de interpretação que vai mediar o indivíduo e 

seu meio e entre os membros do mesmo grupo, pois as representações aí presentes são 

responsáveis por orientar conduta e práticas socais que tentam reproduzir nos outros 

comportamentos que confirmem as ideias preconcebidas sobre eles próprios, por isso a 

origem e a cor são aspectos tão negativos para a aceitação social, que o fato da moça ser uma 

negra é considerado mais importante e derruba quaisquer outros argumentos como a sua 

fortuna e beleza. Em nenhum momento é citado o fato dela ter sido escrava ou qualquer 

relação sua com a escravidão, mas só o fato dela ser negra parece ser o suficiente para que 

assim se pense, e sobre ela recaiam todos os preconceitos comuns a uma sociedade escravista.  

A oposição entre os povos africanos e europeus para caracterizar uma hierarquia 

cultural é tão comum nos discursos dos jornais, que alguns textos surgem, aparentemente sem 

estar ligados à seção alguma, como uma espécie de curiosidade, mas que nem por isso deve 

ter desconsiderada sua importância, como este intitulado Côr dos negros, no jornal Chrônica 

Maranhense:   

 

A religião e a razão nos ensinam que todos os homens descendem de um tronco, e 

um exame philosophico da espécie humana mostra claramente que os europeus, 

pela excellencia de sua organização, e ellegancia de suas formas, são os que mais 

se assemelham áquelle tronco primordial, que devemos suppõr como perfeito em 

sua natureza. Em todos os séculos tem a raça chamada branca gosado da 

preeminência, e é hoje incontestável que os europeus dominam o universo. E se 

algumas nações ha nos confins da Ásia, ou em África, livres do seu império, é 

porque rasões políticas tem embaraçado a sua sugeição, ou porque a natureza do 

clima tornaria a sua conquista de pouca importancia. A côr e conformação das 

outras cinco raças humanas são devidas ao clima e modo de vida de cada uma, não 

por meio de impressões repentinas, senão por graduações imperceptíveis, que sendo 

transmitidas de geração em geração chegam por fim a formar uma raça distincta. 

(Chrônica Maranhense, 16 de janeiro de 1841)   

 

Após descompor as camadas da pele, caracterizando-as e explicando a origem da 

verdadeira cor dos humanos, que, segundo o autor, não passa de uma substância em gradação 

maior ou menor nas diferentes raças e considerando todas as demais partes do corpo iguais 

nas raças branca, negra e acobreada, o texto conclui que:  

 
[...] Em quanto às feições do rosto parece-nos que a variedade é produzida por 

causas accidentaes, assim como a formação do craneo: uma família de cabeças 

compridas e achatadas, sem mescla de qualquer outra, e reduzida ao simples 

exercício das propensões animaes e sentimentos communs, acabará por ser privada 

de sentimentos moraes e faculdades intellectuaes, a ponto de sêr incapaz de 

civilização: pelo mesmo modo as diformidades artificiaes, praticadas por muito 
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tempo, obrigaraão a natureza a comformar-se com uma tal violencia, e a 

diformidade virá a ser hereditária. 

 

É uma referência explícita da visão de superioridade racial que coloca a chamada 

'raça branca', aqui identificada como europeia, no topo da pirâmide das raças, não só pela cor 

da pele, mas também pelas características físicas e morais, dentro das relações de poder. No 

início do artigo está o argumento que sustenta tais suposições: a religião e a ciência, que não 

pressupunham um diálogo, mas uma afirmação na qual se baseava o grupo dirigente confiante 

e orgulhoso de seu diferencial. Diferencial este que explica desde a "excelência da 

organização" dos europeus até a facilidade de dominação sobre os outros povos.   

A inferioridade das outras raças é explicada por uma espécie de determinismo 

geográfico, que por ser transmitido por gerações se torna hereditário, o que explicaria também 

a inferioridade intelectual e moral, além da incapacidade de alcançarem à civilização, 

deixando bem evidente uma espécie de predestinação a que estes povos estariam submetidos. 

Assim, mais uma vez a imagem de uma Europa de paz, progresso e civilizada é invocada para 

mostrar o que seria o seu contrário, a barbárie dos povos asiáticos e africanos propensos a 

serem dominados pela sua inferioridade racial. Nesses tipos de artigo ressaltavam-se, 

sobretudo, os estereótipos negativos através da clara oposição de imagens.   

Todos os argumentos utilizados, seja para explicar a origem da espécie humana e 

das diferentes etnias, seja para justificar a posição imperialista da Europa, vociferados aos 

quatro ventos pelos intelectuais e escritores maranhenses, foram utilizados também um século 

antes pelos políticos que se digladiavam na Assembléia Nacional Francesa na produção de 

leis que regulavam o sistema escravista nas colônias francesas e que já evidenciavam a 

solidificação de uma ideologia racial, que tinha nas ciências naturais os fundamentos 

‘objetivos’ para absolutização do pensamento racionalista do século XVIII.   

Neste mesmo período o conceito de raça e da distinção entre as raças foi 

sistematizado e adquiriu aura de autoridade científica inatacável, principalmente por ter 

constado do Histoire naturelle générale et particulière (1749-1788), de Buffon6 e a referência 

aos naturalistas tornaram-se cada vez mais comuns.  

Além dos aspectos morais, a aparência física do escravo é sempre ressaltada, 

principalmente nos anúncios de fuga de escravos. Os corpos de homens e mulheres são 

apresentados diariamente nos periódicos ludovicenses com marcas e deformações que 

                                                           
6 BOULLE, Pierre H. “Em Defesa da Escravidão: Oposição à Abolição no Século XVIII e as Origens da 

Ideologia Racista na França”. (1999). Disponível em: <http://www. wikipedia.com/boulleescravidão> Acesso 

em: 23 de novembro de 2006) 



11 
 

  
 

facilmente denunciam sua condição de escravo. Expressões como ‘feio de cara e respeito’, 

‘fisionomia disforme’ ou ‘rosto pouco agradável’, apesar de não serem muito específicas, são 

comumente usadas para identificar um escravo que se deseja capturar.   

Também nos anúncios de compra e venda, ou mesmo aqueles que oferecem seus 

serviços à população, o escritor do anúncio, que geralmente é o próprio leitor, deixa entrever 

seu pensamento sobre a estranha mercadoria anunciada. Num desses anúncios, em que se 

oferecem aulas de primeiras letras para meninos e meninas, há a disposição do 

estabelecimento para ensinar escravas e prepará-las para as exigências do mercado com um 

programa que inclui costuras e diversos tipos de bordados, engomar e produzir uma variedade 

de doces típicos da culinária maranhense.  

 
[...] No mesmo estabelecimento acima indicado, se recebe escravas menores para 

ensinar-se, na fórma que abaixo se declara. Será a residência na casa do ensino 

durante o tempo em que estiverem nesta occupação, admittindo-se só poderem sahir 

fóra quando tenhão de hir a casa de seus senhores devendo vir quem as conduza e 

tragão ao lugar da residência. Esta ordem de recato é conveniente por muitos 

motivos; pois que assim se praticando evitar-se-ha o reparo da libertinagem e vicios 

frequentes nestas classes, que na infancia recebem no tranzito diario da cidade. (O 

Progresso, 21 de abril de 1847)   

 

 

A vigilância a que estão submetidas às 'escravinhas' não se faz simplesmente por 

elas serem mercadorias que valem, mas também por fatores morais. A partir das exigências do 

anunciante percebemos a visão que se tinham das crianças escravas vivendo numa cidade 

como São Luís. Uma postura do Código da cidade de 1866 se refere à falta de controle das 

mães escravas e senhores à liberdade excessiva dessas crianças nas ruas da cidade. ‘Maus 

costumes’ adquiridos na infância – e na escravidão – que marcam as características dos 

escravos.  

Noutro anúncio uma senhora quer vender sua escrava por ela “vadiar muito, seu 

único defeito, sendo em tudo perfeita”. Apesar de a escrava ter suas qualidades profissionais 

ressaltadas, as quais encheriam os olhos de um comprador de escravos domésticos, o aspecto 

moral que a caracteriza é suficiente para que sua proprietária a queira vender7. Essa espécie de 

controle do próprio tempo de serviço que a escrava tem, aos olhos de sua senhora é 

considerada vadiagem, que no consenso social parece ser uma característica própria dos 

escravos. A vadiagem foi um tema que fez parte não só do discurso civilizatório que 

objetivava incorporar o escravo ao sistema de valores adotado pela elite ludovicense, mas do 

problema muito maior: a questão da ordem pública.  

                                                           
7 Anúncio do Chrônica Maranhense, de 30 de novembro de 1839 
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E quando se tratava de segurança pública e ordem social, as representações sobre 

os escravos na perspectiva do sistema judiciário e policial mostravam escravidão sendo 

tratada como ‘caso de polícia’ e o escravo como um ‘inimigo social’. Todo o aparato jurídico-

policial, formado a partir da década de 1830 com a criação do Código Criminal, além de 

outras medidas de segurança na legislação que regulamentavam as atividades e ações dos 

escravos se fazia necessário numa sociedade que dependia do trabalho escravo e que sentia 

presente a ameaça de uma desordem social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao encontrarmos uma grande diversidade de representações referentes aos 

escravos nos jornais, percebemos o quanto os jornais serviram de instrumentos não-violentos, 

no entanto, eficazes nas mãos das elites dirigentes para controlar uma população, que apesar 

de numericamente maior, não dispunha do poder da escrita, importante meio de persuasão 

num combate ideológico que definia as relações de poder. 

Os intelectuais-jornalistas que foram os interlocutores da elite ludovicense nos 

oitocentos através de seus jornais e escritos, foram divulgadores do discurso ideológico de 

dominação e contenção de uma grande massa não só de escravos, mas de todos aqueles das 

camadas subalternas que poderiam ir contra os interesses de manutenção e justificativa da 

ordem escravista. Tinha-se a necessidade, na expressão de Célia Azevedo8, de interiorização 

da dominação pelo dominado para definição dos papéis sociais de acordo com os interesses da 

classe dirigente. Por isso, o importante papel dos intelectuais na difusão da ideologia racista e 

na formação de estereótipos pela elite e que se tornou uma arma eficaz de dominação, o que, 

no entanto, demonstrava o medo de uma minoria branca. 

A escravidão negra estava plenamente naturalizada na sociedade ludovicense. Ter 

escravos era o mesmo que ser possuidor de gado ou terras, ou seja, era uma relação de 

propriedade regida por uma legislação, com impostos a serem pagos e submetida a todas as 

relações monetárias específicas de uma mercadoria. No entanto, há um paradoxo quando 

analisamos a diversidade de representações referentes aos escravos forjadas pelos jornais, 

sintomático de que a subjetividade do escravo não foi totalmente suprimida. 

 

                                                           
8 AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda Negra, Medo Branco: O Negro no imaginário das Elites Século 

XIX. 2ª. Edição. São Paulo: Annablume, 2004 
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O sistema escravista, mesmo sob a ameaça de seu fim com a ilegalidade e 

cessação do tráfico de africanos, não fazia parte da pauta de discussões entre os periódicos e 

os jornalistas maranhenses, e estes, na sua maioria adeptos da teoria liberal, em momento 

algum cogitaram mudanças na estrutura de poder, pelo contrário foram colaboradores na 

conservação do regime vigente. 

Na sociedade brasileira como um todo, a cor do negro tornou-o escravo, ou seja, o 

preconceito racial, da forma como ele foi construído não se baseia nas prerrogativas 

biológicas que especificam uma raça, a cor é que vai (in)definir as relações sociais em nosso 

país, e dependendo das condições econômicas, outros preconceitos lhes recaem continuando 

cristalizando imagens ainda muito vivas na imaginação da sociedade. 
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