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Resumo 

 

 

Tendo em mente a ambiguidade mantida pelos republicanos em relação à questão servil, 

o que se expressou na propaganda partidária, e haja em vista os poucos estudos 

referentes ao tema, no que respeita ao espaço de Minas Gerais, este trabalho busca 

investigar se houve participação da imprensa republicana sul-mineira na campanha 

abolicionista e, sendo o caso, identificar quais os argumentos utilizados na difusão 

interna e externa do pensamento antiescravista. Para tanto, a pesquisa reduz a escala de 

observação e a concentra no jornal Colombo (1873-1885), impresso na cidade da 

Campanha, a isso considerando a condição de órgão de propaganda do partido 

republicano, ostentada pelo periódico, e a função de polo cultural regional, então 

exercida pela velha urbe. 

 

Palavras-chave: republicanismo, abolicionismo, propaganda, imprensa. 
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Abstract 

 

Bearing in mind the ambiguity maintained by the Republicans in relation to the servile 

question, which was expressed in the party propaganda, and in view of the few studies 

related to the subject, with regard to the Minas Gerais' region, this work seeks to 

investigate whether there was participation of the republican press in the abolitionist 

campaign and, if so, to identify which arguments were used in the internal and external 

diffusion of anti-slavery thinking. In order to do so, the research reduces the scale of 

observation and concentrates itself in the newspaper Colombo (1873-1885), printed in 

the city of Campanha, considering the condition as a propaganda organ of the 

republican party, flaunted by the periodic, and the function of a regional cultural pole, at 

the time exerted by the old city. 

 

 

Keywords: republicanism, abolitionism, propaganda, press. 
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Introdução 

 

  A presente pesquisa é resultante de indagação quanto a ter ocorrido 

empenho da imprensa republicana sul-mineira na divulgação de ideias 

emancipacionistas ou abolicionistas, questionamento este que tem origem na conhecida 

ambiguidade republicana quanto à temática da abolição e na pouca bibliografia sobre o 

tema, em relação ao espaço do sul de Minas Gerais. Para tanto, a escala de observação 

foi reduzida e concentrada sobre o periódico Colombo (1873-1885), por sua condição de 

órgão do Partido Republicano impresso na cidade  da Campanha. 

  No que respeita à divergência republicana, no eixo Rio de Janeiro-São 

Paulo a historiografia observa que “muitos foram os republicanos que se integraram ao 

movimento abolicionista, dentre eles destacam-se a atuação de Lopes Trovão, Ubaldino 

do Amaral, Ciro de Azevedo e José do Patrocínio, embora este último terminasse 

tomando o partido da monarquia” 
1
, uma vez que “para homens como Bernardino de 

Campos, Luiz Gama, Patrocínio, Rangel Pestana e Silva Jardim, entre outros, não era 

possível dissociar a República da abolição da escravidão”
 2

. No Rio Grande do Sul, 

Júlio de Castilhos desenvolveu propaganda republicana e abolicionista redigindo vários 

artigos no periódico A Federação, cuja direção assumiu em 1884, ao retornar de São 

Paulo, onde estudou Direito na Faculdade do Largo de São Francisco
3
.  

  Entretanto, enquanto “na cidade do Rio de Janeiro, o movimento 

republicano alastrava-se, atrelado ao compromisso com a defesa radical do fim da 

                                                 

1
 PRADO, Maria Emilia. Memorial das desigualdades – Os impasses da cidadania no Brasil (1870-1902). 

Rio de Janeiro: Revan, 2005. p.104. Segundo José Murilo de Carvalho: “Havia, sem dúvida,  republicanos 

abolicionistas, sobretudo os que vinham do radicalismo. Entre os paulistas, eram abolicionistas Rangel 

Pestana, Luís Gama, Bernardino e Américo de Campos. No Rio de Janeiro, havia José do Patrocínio e 

Silva Jardim. Mas, em São Paulo, eles foram forçados a ceder às pressões dos proprietários e daqueles a 

eles vinculados, como Campos Salles, Prudente de Morais, Francisco Glicério. O único que não cedeu foi 

Luis Gama”, Cf.  CARVALHO, José Murilo de. República, democracia e federalismo: Brasil (1870-1891), 

Revista Varia História. vol. 27, n. 45, Belo Horizonte: UFMG,  2011, disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/vh/v27n45/v27n45a07.pdf, acesso em 01-11-2017, p.144. 
2
 FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. A esperança e o desencanto: Silva Jardim e a República. 

São Paulo. Humanitas. 2008, pp.60-65. Sobre o tema, ver também: AMBROSINI, Diego Rafael; 

FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. Elite política, abolicionismo e republicanismo (1850-1889), in. 

MOTA, Carlos Guilherme; FERREIRA, Gabriela Nunes (coord). Os juristas na formação do Estado-

Nação brasileiro (1850-1930). São Paulo: Saraiva, 2010, p.199-217. 
3
 PRADO, Maria Emília op. et. loc. cit. 

http://www.scielo.br/pdf/vh/v27n45/v27n45a07.pdf
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escravidão
4
”, por outro lado, “boa parte do núcleo republicano que se organizava em 

torno de Campinas defendia a escravidão e acreditava que o Partido Republicano 

deveria ficar fora da discussão”
 5

, assim seguindo “a orientação dada por Quintino 

Bocayúva, desconectando republicanismo e abolicionismo”
 6

.  

  Esta última postura era pragmática, vez que “parte da inserção que o 

ideal republicano conseguiu dentro da elite brasileira foi graças a uma ambiguidade 

explícita em relação à questão abolicionista que manteve até as vésperas da Lei Áurea”. 

Por tal razão,  “a república de Jardim ou Gama não necessariamente era a república dos 

fazendeiros escravistas do PRP”
7
. 

  A ambiguidade presente no Partido Republicano Paulista (PRP) se 

reproduziu no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. No ambiente da Corte, “o Partido 

Republicano assumia uma postura mais clara pelo abolicionismo e possuía uma 

militância urbana e influente na imprensa” 
 8

, mas isso não evitou que o importante 

periódico republicano A República propusesse “um projeto de emancipação dos 

escravos em bases razoáveis e equitativas, no qual deveria constar um prazo para a 

abolição e cláusulas de indenização aos senhores” e tecesse “elogios à criação dos 

Clubes da Lavoura”
 9

. 

                                                 

4
 Ibidem. Sobre Julio de Castilhos, disse Lúcio de Mendonça: “pertenceu, na academia de São Paulo, à 

geração mais rica de talentos que nos últimos anos por lá tem passado”, integrada por Assis Brasil, Rai-

mundo Correa, Afonso Celso, Ciro de Azevedo “e outros muitos”. E sobre a  A Federação: “A sede ofici-

al do partido republicano era aqui na capital, onde Quintino Bocaiuva pontificava na imprensa. Mas o 

esplêndido foco da doutrina era a Federação, de Porto Alegre” Cf. MENDONÇA, Lúcio de. Caricaturas 

Instantâneas. Rio de Janeiro: ed. S.A. A Noite. s.d. pp.95-96. 
5
 FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi.  A esperança e o desencanto ...p.60. 

6
 PRADO, Maria Emilia. op. et loc. cit. 

7
 FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. Os Republicanos e a Abolição. in. Rev. Sociol. Polít., 

Curitiba, 27, nov. 2006, p.181 e 191. Sobre o assunto, vide também SANTOS, José Maria dos. Os 

republicanos paulistas e a abolição. São Paulo: Livraria Martins. 1942. AZEVEDO, Elciene. Orfeu de 

carapinha: a trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo. Campinas. SP: Editora da 

Unicamp: Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, 1999. FERREIRA, Ligia Fonseca. Um 

retrato: Luiz Gama, defensor dos escravos e do Direito. in MOTA, Carlos Guilherme; FERREIRA, 

Gabriela Nunes (coord). op. cit. pp.119-244. 
8
 FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. A esperança e o desencanto...p.63. 

9
 MACHADO, Humberto Fernandes. Palavras e Brados. José do Patrocínio e a imprensa abolicionista 

no Rio de Janeiro. Niterói: Editora da UFF, 2014. pp.134-137. destaques no original. Os periódicos 

abolicionistas não ficaram imunes à influência desse pensamento. Machado expõe que “a Gazeta da 

Tarde, depois do desligamento de Patrocínio, em 1887, alterou também o seu comportamento em relação 

ao abolicionismo”, passando a defender que “a questão servil deveria ser resolvida sem abalo algum, 

mesmo com a ação dos, segundo o autor, abolicionistas intransigentes, que estavam incentivando os 

escravos a desrespeitarem a lei”, op. et. loc. cit, destaques no original, passagens extraídas da edição de 

13 de outubro de 1887.  A ação dos “abolicionistas intransigentes”  caracteriza uma fase do abolicionismo. 

Sobre o assunto, vide: ALONSO, Ângela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro 

(1868-1888). São Paulo: Cia das Letras, 2015. Sobre a expressão “abolicionistas intransigentes” ter 
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  Desta forma, importou ao estudo estabelecer não apenas se a imprensa 

republicana na cidade da Campanha empreendeu luta conjunta pela libertação dos 

escravos ou se encampou os interesses dos fazendeiros escravocratas da região e aderiu 

ao movimento oficial 
10

 do Partido Republicano, como também, e sendo o caso, se a 

extinção da escravidão foi advogada a todo tempo ou apenas em específicas fases e se 

foi pretendida com ou sem gradualismos e indenizações e, por fim, sob quais 

argumentos foram defendidas essas causas. 

  Para a obtenção das respostas foi eleito o periódico Colombo, órgão do 

Partido Republicano, e, destarte, veículo de divulgação do pensamento antimonárquico 

na região, para servir de fonte principal.  Anais da Câmara dos Deputados, Projetos de 

lei e respectivos Pareceres, Relatórios e Ofícios da Câmara da Vila da Campanha, 

Manifestos de associações ou confederações, Discursos e Memórias, correspondem a 

outras fontes impressas.  A bibliografia que ampara a pesquisa  –  com eixo nas 

temáticas da extinção da escravidão e da implantação da República  – , procura abranger 

todo o século XIX e lançar luzes sobre a evolução das correntes de pensamento sob 

exame, em especial nas décadas em que o movimento abolicionista alcançou maior 

vigor. 

  A opção pela análise do jornal Colombo decorreu do papel exercido pela 

imprensa nas propagandas abolicionista e republicana e da sua importância na formação 

da opinião pública
11

. Com efeito, sabe-se que através da imprensa temas de relevância 

nacional foram  –  como são  –  debatidos e conduzidos ao espaço público, seja pela 

informação pertinente acerca de fatos diários ou pelo diálogo que os periódicos 

estabelecem entre si e com o público leitor, na divulgação do posicionamento que 

ostentam em suas linhas editoriais. Em especial no que respeita às décadas de 70 e 80 

do Oitocentos e ao comportamento da imprensa, Humberto Machado assevera que “as 

críticas mais contundentes ao cativeiro acentuaram-se” e que “a intensificação do 

                                                                                                                                               

servido a publicistas franceses para designar Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Antonio Bento, vide 

SANTOS, Cláudia Andrade dos. Projetos Sociais Abolicionistas: ruptura ou continuísmo In: REIS FILHO, 

Daniel Aarão (Org.). Intelectuais, história e política: séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000  

nota 10, p.68, conforme as Atas da Academia de Ciências Morais e Políticas, Paris, 9 de junho de 1888, 

p.3. 
10

 Na expressão de Maria Fernanda Lombardi Fernandes, e aqui significando “a postura ambígua e o 

silêncio com que a direção do PRP pretendia angariar o apoio dos escravocratas. Cf. FERNANDES, 

Maria Fernanda Lombardi. A esperança e o desencanto... p.59 
11

 MOREL, Marco, BARROS, Mariana Monteiro de. Palavra, imagem e poder: o surgimento da 

imprensa no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
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abolicionismo não podia ser omitida pela imprensa”, uma vez que ela “se integra a toda 

uma escala de valores culturais de sua época”.  Considerando que “houve um 

crescimento da quantidade de leitores e de grupos intelectualizados nas cidades, 

especialmente no Rio de Janeiro, a partir da década de 1880”,  conclui Machado que “os 

jornais conseguiram abalar e estrutura de poder, disseminando ideias, com destaque na 

campanha abolicionista”.
12

 

  A partir dessa relação de causalidade, a análise da argumentação 

desenvolvida pelo periódico, em sua tarefa de formação da opinião pública, buscou 

identificar as ideias disseminadas, a isso admitindo as de raiz política, jurídica, social ou 

religiosa, esta última porquanto a ética católica era bastante influente na região 

campanhense naquele fim do século XIX. De outra parte, tendo em conta que, à época, 

as orientações advindas das redações mostravam com singular transparência as linhas 

ideológicas dos periódicos, se fez necessário eleger um conceito para ideologia, 

adotando-se, pela amplitude, a duplicidade de significados encontrada em Karl 

Mannheim
13

. Assim, na tarefa de leitura, se fez apreciada a abordagem jornalística tanto 

sob a concepção total de ideologia  –  esta traduzindo a crença de uma época (os anos 

70 e 80 do Oitocentos) ou de um grupo histórico-social concreto (os republicanos) – , 

quanto sob a concepção particular de ideologia, inclusive na sua avaliação negativa, 

pela qual os argumentos do(s) adversário(s) são descredenciados, et pour cause, 

recusados
14

. 

  De outra vertente, muito embora estivessem as tendências políticas bem 

delineadas, até mesmo por força da liberdade de expressão mantida no Segundo 

Reinado
15

, o estudo procurou avaliar adaptações discursivas eventualmente ocorridas e 

logicamente úteis em virtude do meio (rural, conservador, católico etc.), uma vez que a 

imprensa, “muito embora desempenhe um papel principal na formação da opinião 

pública, é altamente susceptível às pressões do clima da opinião da sociedade em que 

                                                 

12
 MACHADO, Humberto Fernandes. op. cit..pp.108; 115; 129-130; 139. No mesmo sentido, 

FERNANDES. Maria Fernanda Lombardi. Os Republicanos... p.181. 
13

 MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. 4ª. ed. Rio de Janeiro: ed. Guanabara, 1986. pp. 81-82 e 102 et 

seq., na ampliação da concepção marxista, que limitava o conceito de ideologia apenas à estrutura de 

poder do grupo dominante. 
14

 CRESPIGNY, Anthony de.; CRONIN, Jeremy. Ideologias Políticas. Brasília: ed. Universidade de 

Brasília.1975.  p.9. 
15

 SODRÉ, Nelson Werneck. Síntese de História da Cultura Brasileira. 19
a
. Edição. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1999. p.130. 
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atua”
16 

  Nesse passo, as intervenções do jornalista, na imprensa de opinião, se ajustam à 

definição de Paul Valery, citado por Bourdieu, de “obras que parecem criadas por seu 

público, cujas expectativas eles preenchem” e de obras que “ao contrário, tendem a criar 

seu público” 
17

.  Em igual sentid, assinala Humberto Machado que, ao oficiar como 

agentes políticos, os jornais imprimem sobre o meio “poder de persuasão pela 

propaganda de ideias e programas, através do qual exercem verdadeira ascendência 

sobre a opinião pública”, mas que, ao mesmo tempo, sofrem influências do público 

leitor, razão pela qual atuam numa via de mão dupla, já que necessitam preservar sua 

credibilidade quando divulgam os fatos 
18

. 

  O recorte espacial incidiu sobre a cidade da Campanha, província de 

Minas Gerais
19

 e suas freguesias. A escolha do locus decorreu do fato de a cidade eleita 

atender aos critérios de relevância histórica, política, econômica e cultural para uma 

pesquisa sobre escravidão e republicanismo em ambiente rural escravocrata. Como 

ressalta Marcos Ferreira de Andrade, “todos os memorialistas da região são enfáticos 

em afirmar que a cidade da Campanha é o berço do Sul de Minas, não só por sua 

importância política e econômica, mas também por ser a mais antiga da região e ter sido 

a sede da comarca do Rio Sapucaí a partir de 1833” 
20

.  Surgida no século XVIII, a joia 

colonial em comento é a mais antiga povoação e vila do território sul-mineiro. No que 

tange à sua formação administrativa, foi “elevada a paróquia em 1739”;  em “1752, por 

Ordem Régia, foi criado o distrito de Santo Antônio do Vale da Campanha do Rio 

Verde”; este  “elevado à categoria de vila com a denominação de Campanha da Princesa 

da Beira” por Alvará de 20 de setembro de 1798, “após seu desmembramento do 

Município de São João del Rei, com um vastíssimo território onde se acham localizadas 

mais de 90 Comunas do Sul de Minas”; e, por fim, “Campanha foi elevada à categoria 

                                                 

16
 WATKINS, K.W. A Prática da Política. Brasília: ed. Universidade de Brasília, 1975. p.16. 

17
 BOURDIEU, Pierre. Campo Intelectual e Projeto Criador, in. Problemas do Estruturalismo. Trad. Rosa 

Maria Ribeiro da Silva. Rio de Janeiro: Zahar editores. 1968. p.114. 
18

 MACHADO, Humberto Fernandes. op. cit. pp.117-118. 
19

 Será adotada a terminologia utilizada pelos redatores do hebdomadário estudado, o Colombo, para a 

designação da cidade sul-mineira: a ou na Campanha, com o que buscavam conferir realce ao aspecto 

geográfico da região, como será visto.  Esta é a nomenclatura oficial, constante dos atos de criação da vila 

e da cidade, e que segue de corrente uso pelos órgãos públicos municipais e pela população local. É 

também a adotada na historiografia, como consta em Oiliam José, Thalita Casadei, Alfredo Valladão e 

José do Patrocínio Lefort, dentre outros. Algumas dessas obras possuem teor memorialista, o que será 

levado em consideração  nas suas respectivas leituras. 
20

 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do estado imperial brasileiro: Minas 

Gerais – Campanha da Princesa (1799-1850). 2. ed. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014, p.33: 
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de Cidade em 1840”
21

, sob a denominação de cidade da Campanha, em referência à 

extensa planície (no latim, Campania) que desponta, entre serras, às margens dos  rios 

Verde e Lambari.
22

 

  A essa condição de sede da antiga e ampla comarca que, atualmente, 

corresponde ao território sul-mineiro, acresce valor o fato de ter servido a urbe como 

polo irradiador de cultura na região, vez que exerceu, no século XIX, a função-núcleo 

de divulgação da civilização em toda uma região da Província de Minas Gerais, e de ter 

funcionado como o primeiro quartel do Partido Conservador fincado nas terras além 

Mantiqueira. No testemunho de um homem da época, o campanhense Francisco de 

Paula Ferreira de Rezende (1832-1893), fazendeiro escravocrata, jornalista e jurista, 

ministro do Supremo Tribunal Federal, a cidade foi “um dos mais inexpugnáveis 

baluartes do partido conservador”
 23

, e “capitaneava as principais transformações da 

região no período” 
24

.  Por tal razão ela manteve, no século XIX, a condição de centro 

de instrução e formação do pensamento político de toda uma vasta região da Província 

de Minas Gerais, sendo designada Athenas sul-mineira
25

 pelos homens daquele tempo, 

em alusão ao prestígio decorrente do ensino do latim nos seus estabelecimentos de 

                                                 

21
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE, 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/minasgerais/campanha.pdf, acesso em 20 de outubro de 

2017. 
22  

Quanto ao toponímico, assevera José do Patrocínio Lefort que “Campanha veio do latim campania, 

significando os campos, a planície ou campina; é plural neutro, tornado substantivado do adjetivo campa-

neus, derivado de campus ou extensão de campania, nome da fértil planície em volta de Nápoles. No 

sentido militar, o vocábulo veio-nos por intermédio do francês, no século XVII. Portanto, à sua própria 

situação geográfica deve Campanha o seu nome […] campos dilatados, campina extensa”, vide LEFORT, 

José do Patrocínio. Cidade da Campanha. Monografia Histórica. Campanha: 1968. pp. 39-40; 41; 82; 

123. Lei Mineira  nº. 163, de 9 de março de 1840. Os mesmos dados estão em VALLADÃO, Alfredo. 

Campanha da Princeza. Vol. 1 (1737-1821). Leuzinger. Rio de Janeiro, 1937, pp 51-52; 54; 157. O nome 

de batismo da vila e, depois, da cidade, manteve a alusão à grande extensão de terras planas feita por 

Cypriano José da Rocha na sua carta ao Governador  da Capitania, datada de 04 de outubro de 1737, 

litteris: “...as terras destas minas, é uma dilatada Campanha do Rio Lambary para dentro”, correspondên-

cia transcrita em VALLADÃO, Alfredo. op. cit. pp.249. 
23

 REZENDE, Francisco de Paula Ferreira de. Minhas Recordações. Belo Horizonte: Secretaria de Estado 

da Cultura de Minas Gerais, 1987. p.123  
24

 SAES, Alexandre Macchione;  SAES FILHO, Antoniel  Avelino. Campanha da Princesa na última 

década do escravismo . In: Anais do VII Seminário Nacional do centro de Memória UNICAMP – CMU.  

Memória, Cidade e Educação das Sensibilidades: 13, 14 e 15 de fevereiro de 2012, p.6.. disponível em: 

http://www.encontro2012.mg.anpuh.org/resources/anais/24/1339644275_ARQUIVO_Saes&Avelino.pdf, 

acesso em 30 de setembro de 2017. 
25

 SOUZA, Vera Lúcia do Lago. Athenas do sul de Minas: memória e história da educação: práticas e 

representações das Elites de Campanha – 1870/1930. Dissertação de mestrado pela UNICAMP. 

Campinas, SP: [s.n.], 2006; VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza. Vol. III . Vida Cultural (parte 

1), São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 1942, prefácio e capítulo 1, sobre os “pródomos da Athenas Sul 

Mineira”, pp. 9-22.; CASADEI, Thalita de Oliveira e CASADEI, Antônio - Aspectos Históricos da 

Cidade da Campanha. Petrópolis: Ed. Gráfica Jornal da Cidade, 1989, p.9. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/minasgerais/campanha.pdf
http://www.encontro2012.mg.anpuh.org/resources/anais/24/1339644275_ARQUIVO_Saes&Avelino.pdf
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ensino – colégios que recebiam os filhos das elites política e econômica dispersas pelas 

várias freguesias do antigo termo
26

. 

  A divulgação de ideias políticas aos habitantes do Sul de Minas, oriundas 

dos núcleos sediados na cidade da Campanha, ganhou projeção a partir de 1832, com a 

fundação do periódico Opinião Campanhense, por Bernardo Jacintho da Veiga.  

Seguindo o modelo do Aurora Fluminense, que circulava na Corte, o Opinião 

Campanhense manteve posições moderadas e liberais
27

. Tendo surgido aos 7 de abril de 

1832
28

, o Opinião Campanhense foi  

 

impresso duas vezes por semana, e redigido pelo conselheiro Bernardo 

Jacinto da Veiga, tendo por divisa a seguinte frase de Bonnin: “um povo 

não pode conservar uma forma de governo livre e a felicidade que 

resulta a liberdade, senão por uma adesão firme e constante às regras da 

justiça e da moderação”. 

Esse jornal gozou de grande prestígio, não só em Minas Gerais, como 

em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros lugares, cessando a sua 

publicação em  5 de agosto de 1837.  Foi um reflexo das aspirações 

políticas e dos ideais patrióticos da Aurora Fluminense, editada e 

redigida no Rio de Janeiro por Evaristo Ferreira da Veiga, irmão do 

conselheiro Bernardo Jacinto da Veiga.
29

 

 

  A data de fundação do Opinião Campanhense estava cercada de 

simbolismo, marcando o primeiro aniversário da abdicação do Imperador, na Revolução 

do 7 de abril, o que deu  início ao período regencial
30

. Como adverte Wlamir Silva, o 

evento histórico “transformou o horizonte dos liberais. Para além do embate entre 

                                                 

26
 Tomando o significado da palavra elites na acepção de “boa sociedade”, adotada por Marcos Ferreira 

Andrade ao estudar a mesma região. No século XIX, os membros da elite, na região, além de possuírem 

terras e escravos, participavam da vida pública.  Cf. ANDRADE, Marcos Ferreira de. op. cit.. p.27. Por 

sua vez, a palavra termo tem o significado de território delimitado sob o aspecto jus-político. Espaço com 

representação administrativa decorrente de  zoneamento pelo poder público. 
27

 VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza vol I....p.20.; CASADEI, Thalita de Oliveira e CASA-

DEI, Antônio,  op. cit. p.92. 
28

 VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza,  vol. III ... pp.213-214. 
29

 BRASIL. Ministério das Comunicações. Os Correios na História da Campanha. 1973, p.66. 
30

 Sobre o assunto, vide: MOREL, Marco. O período das Regências (1831-1840). Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar ed. 2003. 
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constitucionais e absolutistas, liberais e corcundas, emergiam as possibilidades do 

liberalismo” 
31

.  No curso dessas possibilidades, 

 

para divulgar seus princípios, os moderados estruturaram uma rede de 

circulação, constituindo referências de um mesmo movimento, citando-

se mutuamente e apresentando-se como arautos da mesma liberdade (...). 

No embate de projetos políticos, a imprensa moderada provincial 

percebia sua importância, sobretudo entrevendo a relevância da 

vulgarização de suas ideias, de sua cristalização como senso comum da 

sociedade mineira. (...) Para tornar-se unânime, vencer a “luta simbólica 

pela produção do senso comum”, era necessária a retidão.  Em parte, 

essa retidão pode ser atribuída a uma dimensão ilustrada ou 

civilizatória
32

. 

 

  Segundo José Pedro Xavier da Veiga, o vínculo indissolúvel entre 

imprensa e civilização resulta na divulgação do pensamento e na irradiação de culturas e 

valores. A respeito, referindo-se especificamente ao surgimento da imprensa 

campanhense, sublinha o autor que a Vila da Campanha “fez da imprensa fator da 

própria civilização, que dali irradiou para diversas cidades sul mineiras, todas erguidas 

em seu antigo município e aviventadas ao benéfico influxo de suas honrosas tradições” 

33
. 

  Releva enfatizar que a imprensa campanhense foi fundada em breve 

tempo, considerado o fato de que a liberdade de impressão, no país, apenas nasceu com 

a Independência.  Em 1821, como registrado por Sacramento Blake, o Brasil contava 

com apenas oito jornais, três deles circulando na Corte
34

. 

                                                 

31
 SILVA, Wlamir.  “A imprensa e a pedagogia liberal na província de Minas Gerais” (1825-1842) In: 

NEVES, Lúcia Maria Bastos: MOREL, Marco: FERREIRA, Tânia Maria Bessone da C.(Orgs). História e 

Imprensa: representações culturais e práticas de poder. Rio de Janeiro. PPA: Faperj, 2006  p.45. Vide 

também: SILVA, Wlamir. “Princípios substanciais, circunstâncias acidentais”: da gênese do liberalismo 

moderado na imprensa mineira do Primeiro Reinado (1825-1831, In: FONSECA, Silvia Carla Pereira 

Brito: CORREA, Maria Letícia (Orgs). 200 anos de imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: ed. Contra Capa, 

2009, em especial a conclusão de que: “os liberais mineiros percebiam de forma cristalina o papel da 

imprensa como campo de embates e intérprete da opinião pública”, p.77. 
32

 SILVA, Wlamir. A imprensa... pp. 47-48. 
33

 VEIGA, José Pedro Xavier da. A Imprensa em Minas Gerais, in Revista do Arquivo Público Mineiro, 

ano III, fascículo I, Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1898, pp. 193-194. 
34

 SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino Alves. Dicionário Bibliográfico Brasileiro. 1º. Vol. Rio 

de Janeiro: Tipografia Nacional, 1883. pp. 13-14. 



19 

 

  Por sua vez, o critério temporal foi definido em virtude de o período 

estudado corresponder ao de fortalecimento dos movimentos pela libertação dos 

escravos e pela queda da Monarquia, dando-se o início em 1873  em razão da 

publicação do primeiro número do jornal republicano Colombo, na tradicional e 

conservadora cidade da Campanha.  Já o termo final do período, o ano de 1885, 

equivale ao fim da circulação do periódico analisado. 

  Os anos 70 e 80 do século XIX se distinguiram dos anteriores pela 

grande agitação político-intelectual que transformou o abolicionismo em um movimento 

envolvente, abrangendo diversos setores sociais e, destarte,  recebendo amplo apoio das 

camadas populares e dos bolsões da classe média
35

. Os temas vinculados ao 

abolicionismo e à república dominaram o cenário nacional, de sorte que “não passaria 

um dia sequer na imprensa e na vida intelectual brasileira sem que um ou os dois 

fossem discutidos acaloradamente”, na visão de Maria Fernanda Lombardi Fernandes
36

.  

O movimento repercutiu na esfera político-jurídica nacional, como se verifica pela 

aprovação das leis do Ventre Livre (28/09/1871), dos Sexagenários (28/09/1885) e 

Áurea (13/05/1888). Essa época também foi marcada pela criação do Partido 

Republicano, em 1870, da Confederação Abolicionista e do Apostolado Positivista, 

agremiações que contaram com os seus respectivos Manifestos, abordando questões 

concernentes à escravidão, à vinculação entre Estado e religião, à transição do regime 

de trabalho escravo para o livre e à reforma política. 

  Naquela altura, “o movimento abolicionista ensaiava na câmara seus 

primeiros passos e concomitantemente as campanhas chegavam à imprensa, através dos 

editoriais da Gazeta da Tarde e da Gazeta de Notícias, estes redigidos por José do 

Patrocínio”, como afirma Maria Emília Prado
37

.  Aduz Humberto Machado que: 

 

Concretamente, as críticas contundentes ao escravismo e à monarquia 

sempre obtiveram espaço privilegiado nos jornais ligados a José do 

Patrocínio. Todas as brechas que permitiam abalar a “negregada” 

instituição eram aproveitadas pelo abolicionista.  Ataques virulentos que, 

                                                 

35
 COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à Colônia. 4a. ed. São Paulo: ed. UNESP, 1998 e ALONSO, 

Angela. Ideias em Movimento: a geração 1870 na crise do Brasil-Império.  São Paulo: Paz e Terra, 2002 
36

 FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. Os Republicanos e a Abolição.... p.181. 
37

 PRADO,  Maria Emília . op. cit. p.118. 
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muitas vezes, partiam para o campo pessoal, tecendo considerações 

desabonadoras sobre autoridades governamentais. Em uma 

coluna ”Semana Política”, da Gazeta de Notícias, responsabilizava o 

Estado pela proteção dada aos senhores que adquiriram africanos 

introduzidos após a Lei de 1831 (...). Sob este aspecto, a Gazeta da 

Tarde não tergiversava com os defensores do cativeiro, especialmente 

tratando-se de outros órgãos da imprensa (...). As notícias sobre 

anúncios de venda de escravos mereciam comentários cáusticos da 

Gazeta da Tarde (...) 
38

. 

 

  Partindo da hipótese de que o radicalismo republicano do núcleo de 

intelectuais e políticos formado  em torno do jornal Colombo, fortemente influenciado 

pelo advogado e jornalista Lúcio de Mendonça, teria influenciado uma postura à parte 

da reserva recomendada pelos líderes republicanos quanto à questão da abolição 

imediata e não condicional  –  nisso se diferenciando de importantes órgãos da imprensa 

republicana –, a pesquisa analisou a historiografia nas temáticas da abolição, 

propaganda republicana, abolicionismo e imprensa no Brasil e na cidade da Campanha, 

tendo por fonte principal as edições digitalizadas do jornal Colombo, anos de 1873 a 

1875, disponíveis para consulta no Arquivo Público Mineiro.   

  Assim, ex hypothesi, por força das influências recebidas no ambiente 

republicano e das atitudes rígidas de Lúcio de Mendonça, o núcleo campanhense teria se 

mantido firme nas fileiras republicanas, mas sem deixar de advogar a causa da abolição 

imediata e incondicional da escravidão, ambas as propagandas se irmanando e 

desenvolvendo em um mesmo periódico, sempre em tintas fortes e a todo tempo.  Nesse 

rumo, a pesquisa buscou o discurso abolicionista no seio do republicanismo sul-mineiro 

e, particularmente, na fração de grupo que orbitava em torno do hebdomanário Colombo,  

indagando se esse abolicionismo teve cunho radical e se seus agentes estavam 

                                                 

38
 MACHADO, Humberto. op. cit.  p 147, referindo-se a matérias publicadas na Gazeta de Notícias em 6 

de setembro de 1880 e na Gazeta da Tarde em 15 de novembro, 10 de dezembro de 1880, 23 de fevereiro 

e 5 de julho de 1881. No entanto; “o pioneirismo da Gazeta de Notícias, a favor da abolição ainda na 

década de 1870, ensejou que detectássemos, em suas páginas, mais facilmente, escritos contraditórios 

com as propostas do jornal em relação ao escravismo. Encontramos anúncios de recompensas para infor-

mações sobre escravos fugidos. (...) A Gazeta de Notícias não alterou o seu comportamento mesmo após 

o ingresso de Patrocínio, em 1877. (...) A Gazeta da Tarde caracterizou-se por outra linha de atuação.  A 

sua linguagem tinha um caráter mais direto, não poupando os defensores da escravidão” (op. cit. pp.178-

180). 
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“imbuídos de um sentido de missão, (...) homens que eram prisioneiros, por sua vez, de 

suas próprias crenças, valores e condições”
39

, no conceito empregado por Maria Emília 

Prado para designar os abolicionistas. 

  Por se dirigir o estudo ao espectro de convergência dos movimentos 

abolicionista e republicano na cidade da Campanha, nas décadas de 1870 e 1880, 

considerando a conjoncture
40

 na qual atuante a geração 1870 e consoante as condições 

sociais e econômicas locais
41

, a investigação ingressou nos domínios da História 

Cultural
42

, procurando se manter afastada dos juízos de valor que, muito provavelmente, 

incorreriam em anacronismos. Postou-se, portanto, sob os rigores teóricos da concepção 

não valorativa da ideologia
43

.  

  Sua metodologia consistiu em (i) analisar as notícias, editoriais, anúncios 

e artigos de colaboradores, capazes de determinar o grau de empenho do órgão 

republicano local, o semanário Colombo, órgão do Partido Republicano, em propalar, ou 

não, argumentos abolicionistas e/ou contraditar os defensores da diretriz contrária; (ii) 

examinar qual a leitura que os republicanos locais imprimiam às ideias e fatos históricos 

que agitavam o país nos temas que gravitavam em torno da abolição da escravidão (por 

exemplo, imigração, gradualismo na erradicação da escravidão, agência escrava, 

transição do trabalho escravo para o livre, educação dos libertos com o intuito de 

prepará-los para o trabalho, reformas estruturais da sociedade, legislação agrária e 

penal); e, por fim, ante o acúmulo dos exemplos identificados, (iii) extrair os 

argumentos favoráveis e/ou contrários à abolição que encontraram eco na imprensa 

republicana, no ambiente da economia rural sul-mineira. 

  O jornal Colombo se fez analisado por meio de uma leitura ordenada, 

focalizada nos temas acima expostos.  Das suas matérias foram extraídas e acumuladas 

informações relevantes à identificação do posicionamento político do periódico e dos 

                                                 

39
 PRADO, Maria Emília, op. cit. p.112. 

40
 Na concepção de Fernand Braudel, ou seja, o espaço de média duração no qual operado o evento (20, 

30, 50 anos), cfr. tópico História e duração, in. BRAUDEL. Fernand. História e Ciências Sociais. Trad. 

Rui Nazaré.  6
a
. ed. Lisboa: ed. Presença.1990.  p. 10. cf. também, de Braudel: La Méditerranée et le 

monde méditerranéen à l'époque de Philippe (Paris, 1949), apud HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. 

Trad. Jefferson  Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.4. 
41

 Afinal, “o exame da natureza ideológica e política do saber local exige que nos atenhamos ao contexto 

histórico em que esse saber opera”. cf. BIERSACK, Aletta. Saber local, História local: Geertz e Além. In. 

HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. .. p.110. 
42

.BURKE, Peter. O que é História Cultural ?. trad. Sérgio Goes de Paula. v2
a
. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008. 
43

 MANNHEIM, Karl. op. cit. pp.106-109. 
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seus redatores e colaboradores
44

. Esse exame buscou identificar tanto o perfil do jornal 

quanto o dos jornalistas que nele trabalharam, de sorte que, quanto ao primeiro item, 

levou em conta, quando existentes, dados acerca: do preço de venda avulsa ou de 

assinatura; da localização da tipografia, e, se própria ou alugada ou sob comodato; dos 

anúncios: se alusivos ou não a escravos e a quais produtos ou serviços se dirigiam;  e da 

periodicidade da publicação e tiragem dos exemplares. Quanto aos jornalistas, procurou 

colher dados pessoais e de matiz política a respeito do editor; do proprietário; dos 

redatores e dos principais colabores. A leitura do Colombo, concentrada nos temas já 

delineados, teve por fim apurar quais deles encontraram espaço de debate político no sul 

de Minas Gerais, no período de tempo estudado. 

  Como metodologia auxiliar da pesquisa histórica foi aplicada a 

Sociologia do Conhecimento, para melhor compreensão dos processos sociais e 

interação destes na formação da cultura política regional, visando à mediação entre as 

ideias e as estruturas sociais nas quais geradas ou reproduzidas. Nesse mesmo norte, 

ganhou significado o conceito de campo intelectual, presente em Bourdieu
45

, na busca 

de compreensão do peso exercido pelo jornal republicano Colombo e seu principal  

redator na arena de debates sul-mineira. 

  A respeito, na abordagem do objeto da pesquisa e interpretação dos 

documentos e processos históricos a eles correlatos, o estudo buscou fundamento tão 

somente no reduzido círculo da análise da composição, procedência e filiação de classe 

das pessoas incumbidas do trabalho intelectual de “(...) acumular, conservar, preservar, 

reformular e disseminar a herança intelectual do grupo”, tomadas individualmente ou 

como grupo
46

. Por se utilizar da sociologia como mero instrumento secundário de 

análise, quanto à aquisição/divulgação do conhecimento, não ingressou o trabalho no 

exame de condições sociais outras, como as relativas a métodos de recrutamento dos 

membros, organização, recompensas e prestígios obtidos e participação em outras 

esferas da vida social; ou no exame da organização das instituições de base do saber, 

e.g., faculdades, sociedades científicas, políticas e filosóficas, tarefas estas de inegável 

                                                 

44
 Com a observação de que os artigos dos colaboradores se inseriam na própria linha editorial da folha, 

eis que, na advertência contida em seu primeiro número: “a uniformidade e a boa direção deste periódico 

exigem que declaremos não publicar artigo algum que não seja subordinado à própria redação”, Cf. Co-

lombo, 1-1-1873. 
45

 BOURDIEU, Pierre. op. cit.. passim. 
46

 WIRTH, Louis. Prefácio, in. MANNHEIM, Karl. op. cit. p. 28.. 
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relevância mas que estão destinadas a investigação em diverso campo do conhecimento 

científico e a trabalho de maior vulto. 

  O texto a seguir está dividido em três capítulos.  O primeiro inicia com a 

apresentação da cidade mineira da Campanha, situada no contexto histórico e 

sociopolítico-econômico sob exame. Trata do efeito irradiador de cultura, exercido 

sobre as freguesias do seu vasto território, em virtude da condição de cabeça de comarca 

recebida pela antiga Vila. Refere que a sua imprensa colaborou nesse processo e 

relaciona os periódicos que naquela localidade foram impressos até 1885, com destaque 

para o Colombo. 

            O capítulo segundo cuida das origens e da construção do movimento 

abolicionista e de sua representação na imprensa, vista como instrumento de divulgação 

de ideologias. Relaciona os principais debates legislativos acerca da escravidão e os 

posicionamentos de juristas e políticos. Busca descortinar as bases da argumentação 

abolicionista para que se mostre possível, ao pesquisador,  ingressar no capítulo 

seguinte e realizar a clivagem dos elementos envolvidos nas lutas republicana e 

abolicionista. Identifica os componentes do núcleo abolicionista dentre os republicanos 

e as suas divergências internas, assim selecionando o foco sobre o pensamento dos 

integrantes do jornal Colombo   –  o analisado. 

           Por fim, o terceiro capítulo inicialmente versa sobre a propaganda 

republicana e a ambiguidade do Partido Republicano no tema da abolição da escravidão, 

daí seguindo para a propaganda republicano-abolicionista desenvolvida nas páginas do 

Colombo, de modo a apreciar o grau de comprometimento que o órgão do partido 

republicano no Sul de Minas manteve com a causa abolicionista, a partir das suas linhas 

argumentativas. 

 

§.§ 
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Capítulo I -  A Campanha da Princesa no século XIX. 

 

1.1 Origens e importância da Vila da Campanha da Princesa para o Sul de 

Minas 

 

Auro soli, fide, cultu, civilibusque filiorum virtutibus effulsit
47

 

 

 

  Tentar compreender a cidade da Campanha nas décadas de 70 e 80 do 

século XIX é envidar esforços para situá-la em um contexto de espaço-tempo que 

permita visões da sua economia e vida cultural naquele período, mas sem daí renunciar 

à busca das suas tradições e origens. 

  Cidade polo cultural do sul de Minas Gerais em grande parte do 

Oitocentos, por essa razão designada por seus contemporâneos Athenas sul mineira,   

Campanha nasceu povoado em meio a abundantes matas, fruto da ambição dos 

mineradores pelos fartos veios auríferos que em sua terra luziam
48

.   Nessa circunstância, 

não se distingue a aurífera região da bacia do Rio Verde (figura 1) das outras tantas que 

ensejaram povoamentos no século XVIII, por conta da mineração, eis que, a exemplo 

das demais, também “ali refulgiu uma das parcelas desse ouro, que atraiu, fixou, 

naturalizou populações, constituída assim Minas Gerais a base da nacionalidade”, nas 

palavras de Alfredo Valladão.  Apresentou-se a Campanha do Rio Verde, dessarte, como 

mais um destino a paulistas e portugueses em busca da fortuna, estes chegados em tão 

grande número às minas que o Conselho Ultramarino temeu a despovoação do reino. 49
 

 

 

 

 

 

                                                 

47
 “Refulgiu pelo ouro da terra, e pela fé, pela cultura e pelo civismo de seus filhos”. Inscrição no obelisco 

de pedra comemorativo do bicentenário da fundação do Arraial de São Cipriano.  BRASIL. Ministério das 

Comunicações. Os Correios ... p.91. VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza, vol I... p.30. 
48

 SOUZA, Vera Lúcia do Lago. op. cit. passim. 
49

 E com razão,  uma vez que “viu-se em pouco tempo transplantado meio Portugal para este (o de Minas) 

empório”, Cf. VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza, vol. I... pp.14 e 68.  
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Figura 1 – Mapa  da Bacia do Rio Verde, área mineradora da região da Campanha 

do Rio Verde, tendo origem na Serra da Mantiqueira. 

 

Fonte: Governo de Minas Gerais. Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(2010).  

 

  Ao que denotam os primeiros documentos oficiais que citam o 

povoamento, foi a sanha mineradora que conduziu à região da Campanha do Rio Verde 

os seus primeiros habitantes, homens que lá se estabeleceram livremente, sem qualquer 

auxílio ou ciência por parte da Coroa. Esclarece Marcos Ferreira de Andrade que “as 

Minas do Rio Verde, descobertas por paulistas nas primeiras décadas do século XVIII, 

foram mantidas na clandestinidade até 1737, quando uma expedição militar, chefiada 

pelo ouvidor da vila de São João Del-Rei, Cypriano José da Rocha, fundou o arraial e 

tomou posse da região” 
50

. De fato, assim noticiaram as correspondências enviadas pelo 

ouvidor ao Governador da Capitania. Na primeira destas cartas, datada de 4 de outubro 

de 1737, Cypriano José da Rocha narrou que chegou “a este descobrimento aos dois do 

                                                 

50
 ANDRADE, Marcos Ferreira de. op. cit.. p.35 
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corrente” 
51

 e que as “terras destas minas é uma dilatada campanha, do Rio Lambary 

para dentro”.  Na segunda das missivas
52

, datada de 9 de dezembro de 1737, informou 

que no sítio “em todos os córregos e ribeiros se acha ouro que entra pela terra, pelo que 

promete duração”. 

  
Conforme Amadeu de Queiroz, o povoado foi designado “Santo Antonio 

do Rio Verde” pelos primeiros moradores, mineradores que o mantinham longe dos 

olhos da Coroa e de curiosos, tarefa facilitada pelas lendas que narravam existir, no 

lugar, criminosos e quilombolas salteadores. O quadro de descoberta passou pela nova 

política de D. João V, destinada a fortalecer a fiscalização das minas, o que levou 

Cypriano José da Rocha a empreender diligência de reconhecimento “das temerosas 

terras minerais do Rio Verde”. Isso feito, eis então que 

 

o Ouvidor lá encontrou o espanto: uma povoação com ruas alinhadas, 

pacífica, organizada e administrada, prosperando em ordem, 

centralizando a mineração de uma zona de vinte léguas em circuito.  

Diante de tal acontecimento, Cypriano Rocha soube tirar o seu partido.  

Proclamou ter descoberto as minas chamadas do Rio Verde, espalhadas 

pelas campanhas que se estendem entre esse e o rio Sapucaí, e concluiu 

arvorando-se em fundador da Vila de S. Cypriano, no povoado de Santo 

Antonio, o que não passou, por fim, de simples troca de um orago por 

outro
53

. 

 

  Deste modo, o nome de São Cypriano durou pouco tempo “ou não 

chegou mesmo a ser adotado, pois o povoado já se denominava Santo Antonio, ou Santo 

Antonio do Rio Verde, desde antes de sua descoberta” 
54

.  Fato é que o descobridor, 

Cypriano José da Rocha, ordenou “que quem quisesse entrar na repartição das terras 

minerais desse a rol os negros que possui” e que “foram quase sete mil negros a que se 

repartiram terras” 
55

.  Deixou o ouvidor expressamente consignado que nenhum lucro 

material obteve da empreitada, já que as datas que lhe tocavam ordenou que se 

                                                 

51
 A primeira carta está transcrita em VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza, vol.I... pp. 249-251. 

52
 A segunda carta está transcrita em VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza,  vol.I... pp. 246-248. 

53
 QUEIROZ, Amadeu de. Catas. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais. 1956. pp.37-38. 

54
 BRASIL. Os Correios ... p.41. 

55
 Segunda carta, transcrita em VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza,  vol.I... pp. 246-248. 
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“juntassem às da Fazenda e se rematassem para a mesma” e  não tirou “salário algum da 

repartição, nem coisa alguma dos povos” por remuneração dos dias que dispendeu em 

toda a jornada e estada. Reafirmou que assim agiu “por entender que fazia bons serviços 

a Sua Majestade, sem mais interesse que dar-se o mesmo” 
56

. Isso estabelecido, para o 

local seguiu uma população nômade, vinculada à mineração.  Prossegue Amadeu de 

Queiroz: 

As populações daquelas terras, sujeitas às eventualidades da mineração, 

tornavam-se quase nômades. Transportando-se continuamente de um 

lugar a outro, chegavam algumas vezes a tornar ao ponto de partida: a 

terra ora farta de outro, ora improdutiva, os atraía ou afastava. (...) 

Existia, na vasta região das Minas do Rio Verde, uma população 

uniforme, flutuante pelos povoados.  Atraídos pelas extraordinárias 

notícias que chegavam do Descoberto do Arraial de Santo Antonio a 

outros distritos da dilatada campanha, os comerciantes, lavradores e 

artífices, já desesperados de fortuna, procuravam um novo alento nas 

terras descobertas
57

. 

 

  Logo após a oficialização do povoado, um indício de que, no rastro do 

ouro  –  e da riqueza que ele propicia – , em breve tempo para lá também acorreram 

homens letrados e de posses, oficiais de altas patentes, sacerdotes, comerciantes e 

profissionais liberais, é encontrado no Livro dos Assentamentos dos Irmãos da 

Irmandade da Freguesia de Santo Antônio do Vale da Piedade do Rio Verde. Aberto em 

1745, o livro relaciona os nomes, títulos e valores de contribuição de cada um dos 

fundadores da irmandade, em informações lançadas pelos próprios, “numa letra firme 

de homens habituados ao manejo da pena” 
58

. 

                                                 

56
 Ibidem.   

57
 QUEIROZ, Amadeu de. op. cit.  pp. 151-152. 

58
 Conforme a avaliação de N. T. de Moraes Navarro, redator do Sul de Minas, que publicou o teor do 

livro na edição de 25 de abril de 1937, citado por VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza, 

vol.I...p.64. Este último anota que “os termos revelam ricos homens, sacerdotes, advogado formado, 

milicianos, mineradores etc.  Um quadro resplandecente, onde não há uma assinatura de cruz, onde firmas 

as mais perfeitas atestam o trato da pena.  Essa nota cultural, sem dúvida, não se divisa nos primórdios de 

quaisquer outras das povoações que então se formaram na Capitania de Minas Gerais”. Ver também: 

VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza, vol.III... p. 24. Esta singularidade pode ter origem na 

descoberta tardia das minas do Rio Verde e no seu grande potencial de extração aurífera e duração no 

tempo, como noticiado pelo ouvidor, em uma soma de atrativos aos <homens bons> , vindos de outras 

localidades com o propósito do enriquecimento propiciado pela mineração. Dentre estes, ganha relevo os 
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  Pretendendo os moradores da freguesia a sua elevação à categoria de Vila, 

com autonomia em relação a São João Del Rey, tiveram a pretensão acolhida pelo 

Alvará Régio de 20 de outubro de 1798
59

, do qual constou, dentre os seus consideranda, 

o “muito que se tem aumentado o Arraial da Campanha do Rio Verde, comarca do Rio 

das Mortes, que pelo crescido número dos seus habitantes e de outros mais lugares, que 

provam a vasta extensão do seu distrito, e se tem feito tão considerável, que é uma das 

povoações mais importantes da Capitania de Minas Gerais (…)”.  Segundo Marcos 

Ferreira de Andrade, os interesses dos “homens bons” da região da Campanha “foram os 

motivos centrais da reivindicação” de autonomia, “e suas origens remontam à 

Inconfidência Mineira”, posto que os focos de maior agitação na Comarca do Rio das 

Mortes receberam a atenção da Coroa nas suas pretensões de autonomia
60

. Desta forma, 

com o reconhecimento da relevância do povoado pela Coroa, nasceu a Villa da 

Campanha da Princeza (figura 2), nome que lhe foi concedido em homenagem à 

Princesa Carlota Joaquina
61

. 

  A grande extensão do território da Vila da Campanha da Princesa foi 

atestada pela Real Carta de Aviso que, do Palácio de Queluz, assinou Dom Rodrigo de 

Souza Coutinho em 7 de fevereiro de 1801. A extensão do termo “compreendia 

praticamente toda a área do que hoje se denomina Sul de Minas” 
62

 (figura 3).  Dentro 

dos primitivos limites do território campanhense, naquelas primeiras luzes do século 

XIX, estavam constituídos, em 1937, sessenta e seis municípios
63

.  O termo sofreu a 

mais expressiva perda de territórios entre os anos de 1814 e 1848
64

, permanecendo sob 

                                                                                                                                               

nomes de Alvarenga Peixoto e Bárbara Heliodora, titulares do direito de lavra em São Gonçalo da 

Campanha do Rio Verde. 
59

 Revista do Arquivo Público Mineiro , número 1, vol. 3. Campanha - jul./ set. 1896. Belo Horizonte: 

Imprensa Oficial, pp.466-467. Esse Alvará é considerado um marco na história da Campanha, merecendo 

transcrição em CASADEI, Thalita de Oliveira e CASADEI, Antônio, op. cit, pp.18-19, como também em 

VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza, vol.I..., anexos. 
60

 ANDRADE, Marcos Ferreira de. op. cit. p.40. 
61

 Princesa Consorte do Príncipe Dom João, que passou à Regência em 10 de fevereiro de 1792, a partir 

do laudo de demência de Dona Maria I. Cf. CASADEI, Thalita de Oliveira, CASADEI, Antônio. op. cit. 

p.18. 
62

 ANDRADE, Marcos Ferreira de. op. cit.. p.37 
63

 VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza. vol I... pp.197-198, trazendo a relação deles e a 

sentença: “constituídos para a glória da Campanha, todos esses municípios florescentes, de que foi ela a 

verdadeira  Alma Mater”. 
64

 CASADEI, Thalita de Oliveira, CASADEI, Antonio. op. cit. p. 48, mencionando, em ordem 

cronológica, o desmembramento dos municípios de Baependi, Jacuí, Pouso Alegre e Lavras, no primeiro 

reinado, e os São Gonçalo do Sapucaí e Três Corações, no segundo reinado. Os dados confirmam a 

afirmação de  Marcos Ferreira de Andrade sobre a primeira metade do século XIX em Minas Gerais ser 
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seus domínios, até os anos 1870, apenas as freguesias de Águas Virtuosas
65

, Lambari, 

Três Corações do Rio Verde, Espírito Santo da Mutuca e São Gonçalo
66

,   

correspondentes às atuais cidades de Lambari, Três Corações, Elói Mendes e  São 

Gonçalo do Sapucaí  

 

Figura 2 – Mapa do Termo da Vila da Campanha da Princeza, ca. 1800 

 

 

Fonte: Arquivo Público Mineiro, Fundo Seção Colonial, Notação Atual SC – 003. título completo - Mapa 

do Termo da Vila da Campanha da Princeza, Comarca do Rio das Mortes, que só serve para mostrar a 

extensão do mesmo termo, os lugares mais notáveis, distâncias entre estes, estradas principais que o 

atravessam. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

“marcada pelo desmembramento, pela supressão e criação de novos distritos, vilas e comarcas”. Cf.. 

ANDRADE, Marcos Ferreira de op. cit. p.44. 
65

VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul-Mineiro para 1874. Campanha: Thypographia do 

Monitor Sul Mineiro. 1874, p. 89. disponível para acesso em: 

http://memoria.bn.br/pdf/213462/per213462_1874_00001.pdf , informa que: “a lei n. 1121 de 21 de 

Dezembro de 1867, estabeleceu que a sede da freguesia do Lambary passava a ser nas Águas Virtuosas”.  
66

 Ibidem, p. 49.  

http://memoria.bn.br/pdf/213462/per213462_1874_00001.pdf
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Figura 3 – Mapa de toda a extensão da Campanha da Princeza,  ca. 1800 

 

 

 

Fonte: COSTA, Antonio Gilberto et al. Cartografia das Minas Gerais: da capitania à província. Belo 

Horizonte: editora UFMG, 2002. reproduzido por PINTO, Francisco Eduardo. Potentados e Conflitos nas 

sesmarias da comarca do Rio das Mortes. (Tese de doutoramento). Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, 2010. p.298. O original pertence ao acervo do Museu Regional do Sul de Minas – Campanha. 

Ao alto, a extensão do termo está delimitada pelo Rio Grande. 

 

 

  Desde estes primeiros momentos ocupou a Vila da Campanha da Princesa 

função centralizadora sobre o território sul-mineiro, o que ganhou realce após a 

constituição da Comarca do Rio Sapucaí, tendo a urbs como sede. O momento e a 

dinâmica desse processo foram bem apreendidos e sintetizados nos escritos de Juliano 

Custódio Sobrinho: 
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Em 1815, a administração da Vila de Campanha e o judiciário 

solicitaram a criação de uma nova comarca, tendo a vila como sede. 

Alguns povoados do sul mineiro haviam ganhado a condição de vila e 

para Campanha essas perdas só seriam recompensadas se ela se tornasse 

cabeça de Comarca.  Mantendo a centralidade e condução 

administrativa do Sul de Minas, a vila de Campanha da Princesa se 

tornaria “um polo de atração”, direcionando e escoando grande parte da 

produção para os mercados locais e interprovinciais.  Em 1833, 

Campanha da Princesa se tornou a sede da Comarca do Rio Sapucaí.
67

 

 

1.2.  Aspectos Sociais e Econômicos da Campanha 

 

  Nesse tópico, o primeiro enfoque a ser observado é o das relações sociais 

entre homens livres por nascimento, libertos, forros e escravizados, na busca dos pontos 

comuns entre os diferentes, em um mesmo quadro de espaço e tempo, e sobre o(s) 

agente(s) facilitador(es) da convergência.  Isso conduz ao círculo de encontro dentro do 

qual elementos distintos, sob o aspecto do estrato social, puderam no século XIX 

partilhar convicções, o que, pela sinonímia de signos e crenças, lhes franqueou acesso a 

relações de convívio.   

  Na Campanha do século XIX, um destes espaços de sociabilidade foi 

preenchido pela religião católica, terreno que se apresentou propício à percepção de 

identidades e à formação de um sentimento comum de pertencimento a dada 

comunidade, em amálgama composto pela comunhão de códigos e territórios e que 

melhor permitiu a inclusão do outro
68

, tomado na concepção habermasiana do termo, 

como sujeito de respeito.  

                                                 

67
 CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Sobre um tempo de incertezas: o processo de abolição e os 

significados da liberdade em Minas Gerais (1880-1888). Tese. São Paulo: Universidade de São Paulo. 

Departamento de História. 2014. p. 25 
68

 Na concepção de Jürgen Habermas: “o mesmo respeito para todos e cada um  não se estende àqueles 

que são congêneres, mas à pessoa do outro ou dos outros em sua alteridade.  A responsabilização do outro 

como um dos nossos  se refere ao nós flexível numa comunidade que resiste a tudo o que é substancial e 

que amplia constantemente suas fronteiras porosas. Essa comunidade moral se constitui exclusivamente 

pela ideia negativa da abolição da discriminação e do sofrimento, assim como da inclusão dos 

marginalizados – e de cada marginalizado em particular - , em uma relação de deferência mútua”. 

HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. trad. George Sperber et al. São 

Paulo: ed. Loyola, 2007.pp.7-8. 
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  Demonstram as obras materiais (construção de templos, instalação de 

Irmandades etc.) que desde a descoberta do povoado, no século XVIII, a aura católica 

permeou a sociedade sob estudo
69

.  Mencionou o Ouvidor de São João d'El-Rey, em 

suas cartas ao Governador da Capitania, que recomendou aos povos das Minas do Rio 

Verde a construção de um templo no Arraial de São Cypriano.  Iniciada desde o 

primeiro sopro de vida formal da povoação,  a tarefa de edificação prosseguiu de forma 

célere no curso dos anos seguintes, como se constata do fato de que a Campanha já 

contava, nos primórdios do século XIX, com seis igrejas católicas erigidas, sendo a 

Matriz - cuja pedra fundamental foi lançada em 1787 -, até os anos setenta do século 

XX,  o maior templo católico de Minas Gerais
70 

e um dos três maiores do país. 

  A influência do cristianismo não se restringiu, na Campanha, ao 

catolicismo, sendo certo que a partir de 1882 e até 1888 se fez notar naquela cidade a 

ação de Eduardo Carlos Pereira de Magalhães, pastor presbiteriano.  Cumpre dar 

destaque  à fecunda obra do reverendo durante a sua residência na cidade da Campanha, 

período em que fundou a Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos, publicou a obra 

“A religião christã em suas relações com a escravidão” 
71

 e redigiu vários textos para o 

Monitor Sul-Mineiro.  Analisando tais textos, Juliano Custódio Sobrinho concluiu que 

Eduardo Carlos utilizava os imaginários cristão e bíblico para condenar a instituição 

escravista
72

, estratégia argumentativa também empregada pelos republicanos no jornal 

Colombo, como será visto adiante. No que tange à imprensa, objeto imediato deste 

estudo, o pastor a conclamava a denunciar os males da escravidão: 

 

                                                 

69
 Elemento a ser considerado na avaliação cultural da sociedade em foco, em especial sob a ótica 

sociológica de Karl Mannheim, e que ganha destaque porque “com bastante frequência os historiadores 

têm considerado o catolicismo como uma abstração, quando se deve, realmente, considerá-lo como uma 

forma histórica concreta”, cf. COSTA, Emilia Viotti da.  Da Monarquia à República. - momentos 

decisivos. 3ª. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985, p.239.  Exemplo da compreensão do catolicismo 

como forma histórica concreta e integrante da vida cultural da sociedade em foco é encontrado na 

direcionada, contínua e intensa doutrinação anticlerical do Colombo, objeto de análise no capítulo III. 
70

 BRASIL. Ministério das Comunicações. Os Correios...p.83. Vide também: VALLADÃO, Alfredo. 

Campanha da Princeza. vol.I... p. 29. 
71

 PEREIRA, Eduardo Carlos. A religião christã em suas relações com a escravidão. São Paulo: Typ. A 

Vapor de Jorge Seckler & C., 1886. 
72

 CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Sobre um tempo... pp. 267 et seq.; Vide também: CUSTÓDIO 

SOBRINHO, Juliano.  Por que então a reserva, o silêncio medroso ante um crime tão grave?” – A 

atuação protestante no Sul de Minas Gerais no limiar da Abolição. Texto publicado no XXVII Simpósio 

Nacional de História ANPUH, Natal-RN, 22 a 26 de julho de 2013. 
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E' mister que a Imprensa clame e não cesse, que levante como trombeta 

a sua voz e denuncie ao povo a monstruosidade deste pecado nacional, 

que já não tem para o atenuar a ignorância dos séculos de trevas. É' 

mister que se diga com franqueza aos senhores de escravos o quanto há 

de ofensivo às leis de Deus e da humanidade, o quanto há de vil na 

vergonhosa exploração de uma raça que tem tanto direito, como 

qualquer outra, à liberdade que Deus lhe deu. Clamarei e denunciarei 

aos novos filhos de Israel esse crime que mancha ainda o seio das 

igrejas evangélicas do Brasil, com grandíssimo detrimento do 

Evangelho.
73

 

 

  Eduardo Carlos contrapôs o legislador nacional às normas da lei mosaica.  

Em um exemplo desse modelo de comentário, ao fazer citação da passagem bíblica 

constante de Êxodo, 21:16 - “Aquele que furtar um homem e o vender, convencido de 

crime, morra de morte” - o pastor sustentou que: 

 

Entretanto, os nossos legisladores legalizam o infame roubo e o 

hediondo tráfico de africanos.  Não é tudo: o art. 1º da Lei Saraiva-

Cotegipe, não exigindo a declaração de naturalidade da nova matrícula, 

decreta a escravização dos que são livres pela lei de 1831!  O contraste 

é doloroso: lá proclama a dignidade do homem criado à imagem de 

Deus; aqui destrói-se a obra do Criador, rebaixando suas criaturas 

racionais ao nível de coisas! 
74

 

 

  Em Eduardo Carlos, o discurso religioso seguiu absolutamente 

abolicionista, sem indenização pelo próprio escravo, pelo Governo ou pelo fundo de 

emancipação, afinal: “quando compramos um objeto roubado e o dono reclama, absurdo 

e ridículo seria exigir dele o valor do objeto, para lh'o entregarmos então. (...) Pois bem, 

o escravo é o dono que reclama de ti sua liberdade. Deves exigir que ele te dê o valor 

daqui1o que por direito natural lhe pertence?” De outra parte, “o governo é apenas 

administrador dos dinheiros públicos” e é dever do cristão deixar “o fundo de 
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emancipação aos que não se regem pelas normas sublimes do Evangelho” 
75

.  À luz do 

Novo Testamento, Eduardo Carlos Pereira expôs acerca do caráter abolicionista do 

princípio insculpido na Regra de Ouro (Mt 7, 12), uma vez que: 

 

Pondo o selo de sua autoridade divina na Lei e nos Profetas, prescreve o 

Senhor a seus discípulos: “Tudo o que vós quereis que vos façam os 

homens, fazei-o também a eles”. Agora pergunto: este preceito do 

grande Redentor, entendido na extensão em que deve ser, é ou não é, 

um preceito abolicionista? (...) E não é transgredir esse mandamento 

conservar meu próximo debaixo de um jugo que, em circunstância 

nenhuma, queria sobre mim? (...) Nada, pois, de contemporização ou 

coparticipação com o pecado social, que assaz tem prejudicado os vitais 

interesses da Religião. 
76

 

 

  Escrevendo a seus pares ou fazendo uso do púlpito da imprensa, para 

atingir um público mais extenso, isto em uma sociedade rural eminentemente católica e 

de economia escravista, fundada na produção de víveres para o abastecimento interno e 

interprovincial, Eduardo Carlos pregou no deserto aos escravistas, uma vez que,  de 

acordo com Emília Viotti da Costa, a ética protestante “que enfatizava a vontade 

individual, a responsabilidade, a disciplina, o ascetismo e a liberdade individual  –  

típica da classe média americana  –  não tinha a mesma atração para os latifundiários 

brasileiros”. No esclarecimento da autora, essa ética apenas mantinha coerência “para 

indivíduos que não encontravam lugar na ordem estamental tradicional e que lutavam 

para definir uma nova posição social”.  Deveras, fazia ela menos sentido “para aqueles 

que viviam numa sociedade onde uma minoria controlava os meios de produção e onde 

o poder político e o status social estavam institucionalizados”
77

 

  Retornando ao campo do catolicismo, insta acentuar que dentre as 

Irmandades locais figurava a de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma 

devoção que “parece ter vindo com os escravos da Costa d'África”, no entender de  
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Evaristo de Moraes
78

. Esta Irmandade, na Real Vila da Campanha da Princesa,  lançou 

em livro o seu compromisso aos 27 de outubro de 1814
79

 , sendo certo que a primitiva 

capela já estava erigida desde meados do Setecentos
80

, sinalizando que, desde aquela 

época, servia o catolicismo  –  a par do presumido sincretismo religioso  – , na Vila da 

Campanha, como meio de congregação de homens, fossem eles  livres 

(independentemente de suas características étnico-raciais)  ou escravos
81

.   

  Essa função social das irmandades religiosas é mencionada na 

historiografia campanhense, até porque tais irmandades “estavam ligadas às Santas 

Casas de Misericórdia das Vilas que as implantaram, davam apoio espiritual aos seus 

membros, providenciavam seu enterro, suas missas”, como salientado por Thalita e 

Antonio Casadei.  Nesse quadro,  “tornar-se membro de uma Irmandade era como fazer 

parte de uma associação de caridade, o que aproximava os homens”
82

. 

  Não foi ainda estudada, quanto à região da Campanha, se ocorreu ação 

dos  fratres das Irmandades no esforço de libertação de escravizados, como ocorreu na 

Corte e em São Paulo. No que tange à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, 

Evaristo de Moraes faz referência a iniciativas levadas a cabo pelos membros da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos, “uma 

das mais antigas do Rio de Janeiro”, anotando que do regulamento interno da irmandade 

constava norma determinando o dever de os Irmãos do Rosário saírem em socorro dos 

escravos, o que cumpriam galhardamente, na opinião do autor, posto que “além das 

alforrias, que obtinham publicamente, praticavam serviços secretos, subvencionavam a 

imprensa abolicionista, ajudavam frequentemente a José do Patrocínio” 
83

. Em São 
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Paulo, também Antonio Bento “aproveitou-se do cargo de provedor da Confraria de 

Nossa Senhora dos Remédios, para fazer dela poderoso instrumento de libertação” 
84

.  

  Na Campanha, os livros com os nomes dos fratres estão guardados nos 

arquivos da Cúria.  Consultando-os, Thalita e Antonio Casadei notaram que muitos 

membros das irmandades, em especial as de São Benedito e de Nossa Senhora do 

Rosário, eram analfabetos, eis que integravam as ordens “assinando em cruz”
 
nos 

registros de admissão
85

.  Ainda sobre o fato de a religiosidade local alcançar livres e 

cativos, atentaram para o fato de que são muitos os batizados e casamentos de escravos 

encontrados nos arquivos da Cúria campanhense
86

.   

  O quantitativo
87

 de matrimônios entre escravos e ex-escravos está 

consignado na resposta da Câmara da Vila da Campanha, datada de 1825, à quesitação 

do Governo Provincial.  Esclarece o documento que, apenas naquela Vila, se casaram, 

“segundo o cálculo mais aproximado em vista das informações dos Párocos, 468 

libertos, assim como se casaram 119 cativos”. Argumenta Clotilde Paiva que “a 

marcante participação dos forros na propriedade em cativos e no matrimônio 

consagrado pela Igreja indica o alto grau de integração destes nesta sociedade, até 

mesmo se configurando como uma das estratégias de manutenção da ordem escravista”. 

Reciprocamente, a integração na ordem familiar consagrada pela igreja católica também 

poderia ser almejada pelos cativos, tenha-se em vista que “o casamento e a formação de 

famílias constituíam uma parte importante das estratégias empregadas por escravos na 

sua busca pela liberdade”. 
88

 

  Dados coligidos em 1833
89

 para todo o termo da Campanha, 

consideradas as suas freguesias, uma vez descontados os quantitativos da população de 
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até 15 anos de idade, permitem verificar que entre livres maiores de 16 anos havia 6.798 

homens, sendo 4.017 casados e 2.781 solteiros, e 6.312 mulheres, sendo 3.806 casadas e 

2.506 solteiras.  Entre escravos maiores de 16 anos havia 4.509 homens, sendo 1.278 

casados e 3.231 solteiros e 2.875 mulheres, das quais 1124 eram casadas e 1.751 

solteiras. A retirada dos números pertinentes à população menor de 16 anos de idade 

objetiva aferir o grau de opção social pela realização do matrimônio entre a população 

adulta,  já que, fossem considerados na totalidade, os números relativos às crianças 

solteiras não permitiriam tal visualização. 

  Infelizmente os dados são insuficientes para estabelecer o percentual dos 

2.781 homens e 2.506 mulheres livres e dos 3.231 homens e 1.751 mulheres escravos 

que permaneciam solteiros sem geração de prole ou que constituíam famílias e geravam 

prole sem anterior vínculo matrimonial, como também para conhecer os quantitativos de 

união entre livres e escravos.  Permitem, entretanto, constatar que era considerável o 

número de matrimônios assumidos pelos escravos, entre si ou com livres, sendo maior a 

proximidade entre o número de mulheres escravas casadas e solteiras (1124-1751) do 

que entre os homens (1278 casados – 3231 solteiros). 

   O mesmo documento, elaborado pela Câmara da Vila, noticia que a 

população necessitada de medidas protetivas era composta de 64 expostos, 56 mendigos 

e, além destes, “mulheres velhas, que trazem na sua companhia meninos, e meninas 

avezados a pedirem pelas portas, que depois de crescidos dão uns em vadios e outras em 

meretrizes”. A assistência aos necessitados era realizada à custa da Câmara. Por sua vez, 

relatos sobre as despesas do ano de 1826 e sobre a previsão das despesas para o ano de 

1827, para controle orçamentário, relacionam os gastos com a criação de enjeitados e 

compra de remédios para presos pobres e mendigos
90

·.    

  Outro importante espaço de sociabilidade entre livres e escravos se 

encontrava nos meios de expressão cultural. Na Campanha permaneceram garantidas, 

pelos poderes públicos, as festas populares, religiosas ou não, algumas guardando raízes 

africanas.  Dentre estas comemorações, a mais expressiva era o congado, festividade 
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que chegava a reunir quatro mil pessoas
91

.   O número é significativo para a época.   

Também se mantinham vivas as tradições do jongo
92

·, do batuquinho
93

 e do cateretê
94

.  

Essas recreações permitiam o usufruto de um território comum de congraçamento e 

aproximação entre as pessoas, eis que “as festas religiosas eram momentos de 

integração: pobres, ricos, brancos e negros participavam. As manifestações culturais dos 

negros puderam se expressar mais livremente na cidade”, como assinala Maria Emília 

Prado
95

 quanto à cidade do Rio de Janeiro, mas em assertiva que se pode estender à da 

Campanha, eis que, por conceito universal, “onde a desigualdade mais depressa 

desaparece ou menos se observa, é na religião e no prazer”, como ressalta Ferreira de 

Rezende 
96

.  

  Intensificando esse caráter unificador, frequentemente se mostravam 

irmanados estes dois componentes  –  religião e prazer  –  , e o exemplo mais vivo desta 

conjunção era encontrado nas festas religiosas campanhenses em espaço público.  

Segundo o relato de Ferreira de Rezende, a mais alegre delas “era a festa dos negros; 

isto é, a de Nossa Senhora do Rosário ou como mais vulgarmente se dizia  –  a subida 

do Rosário (...), que consistia na “condução do rei e da rainha da sua casa para a igreja; 

os quais de coroa na cabeça e com um grande acompanhamento ia ali como os outros 

levar as suas joias”, festividade esta de grande alegria e longa duração, uma vez que “o 
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que era propriamente festa de igreja durava pouco e acabava cedo; mas a da rua 

prolongava-se pela noite adiante até a madrugada; e esta consistia em andarem eles toda 

a noite a percorrerem as ruas e as casas e nelas a dançarem e cantarem” 
97

. 

   Nesse contexto, será possível erigir a hipótese de que uma maior 

liberdade nos festejos e na difusão da alegria, por eles proporcionada, tenha favorecido 

a redução da violência, em decorrência do trato social. No ponto, e sem que possa ser 

atestada a fidelidade do conteúdo do documento histórico ou firmado qualquer 

anacrônico juízo de valor acerca das opiniões nele emitidas, cumpre sublinhar que do 

Relatório para o ano de 1853, apresentado pela cidade da Campanha ao Governo da 

Província, consta a informação de que “... os possuidores de escravos continuam a tratá-

los com humanidade e é de crer que continuem, não só por serem estes ainda 

necessários, como por serem impróprios do século e da nossa índole esses castigos 

desregrados que a experiência tem demonstrado de nada servirem” 
98

·. 

  No entanto, a aparente reduzida litigiosidade entre livres e escravos entra 

em contradição com um documento datado de 15 de junho de 1831, que demonstra a 

apreensão das autoridades quanto à promoção de distúrbios por escravos, durante os 

festejos juninos
99

. Cuida-se de Ata da Câmara Municipal da Vila da Campanha 

recomendando a todos os fazendeiros que tivessem escravatura “a cautela que devem ter 

com instrumentos de lavoura a fim de evitarem o assassinato que deles ou de outros 

possa ter traçado pelos próprios escravos”. A Câmara determinou que os agentes 

públicos empregassem “todo o zelo na estrita observância, vigilância e execução das 

leis existentes, que proíbem o uso de armas e principalmente a escravos, fazendo-os 

vigiar” 
100

.  O documento revela o medo de insurreições e de assassinatos cometidos por 

escravos, temor este potencializado na década de 1830, uma época marcada pelo início 

de vigência do Código Criminal do Império (1830) e pela aprovação da lei de 10 de 

março de 1835
101

, diplomas normativos que agravaram as penalidades antes previstas a 

escravos revoltosos, inclusive permitindo a aplicação da pena capital.   
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  O movimento abolicionista, ainda incipiente nos anos 1830, representava 

a primeira grande movimentação da opinião pública em favor de mudanças estruturais 

com efeitos sócio-políticos significantes, de sorte que, naquela quadra, eventuais 

discursos abolicionistas assumiram extremado viés contramajoritário.   Foi na década de 

30 do século XIX que ocorreram as revoltas escravas de Malês, em Salvador-Bahia 

(1835) 
102

·, de Manuel Congo, em Paty do Alferes - Rio de Janeiro (1838) 
103 

 e de 

Carrancas, no curato de São Thomé das Letras - Minas Gerais (anos de 1831 e 1833), 

esta última detalhadamente estudada por Marcos Ferreira de Andrade ao analisar o 

universo social da família Junqueira e da Campania mineira
104

 durante a primeira 

metade do século XIX. 

  O alerta de junho de 1831, na Vila da Campanha, é absolutamente 

contemporâneo à primeira revolta escrava ocorrida no curato de São Thomé das Letras, 

então pertencente à freguesia de Carrancas, Comarca do Rio das Mortes.  Conforme 

consta do Relatório
105

 encaminhado pelo juiz de fora do Termo de São João Del-Rey, 

Francisco de Paula Monteiro de Barros, ao presidente da província, os escravos do 

padre Joaquim Leonel e do tenente Francisco Machado de Azevedo pretendiam matar 

seus senhores, acreditando que assim ficariam forros.  A incitação ao ato foi feita pelo 

vigário da freguesia, Joaquim José Lobo, valendo-se da intermediação de um forro, de 

nome Domingos. 

   Relatou o juiz de paz suplente de Carrancas, filho do Tenente Azevedo, 

também em carta dirigida ao presidente da província
106

, datada de 21 de julho de 1831, 

que o ajuste foi denunciado por outro forro, de nome Francisco, o qual testemunhara ter 

o vigário Lobo o solicitado a fazer insurgir os escravos da freguesia, “insinuando-lhe os 

meios por que isso se podia efetuar”.  Na avaliação de autoridades locais, o vigário 

Lobo teria cometido "um dos maiores atentados: aliciou a vários escravos dos 
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fazendeiros mais consideráveis seus paroquianos, dizendo-lhes que estão forros e que só 

faltava sublevarem-se contra seus senhores e que isto por ordem do ex-imperador” 
107

.  

Segundo a imputação, o vigário assim agira por motivações políticas, eis que teria se 

unido à facção restauradora, instalada desde a abdicação do Imperador, aos 7 de abril de 

1831.  

  Baldados os esforços de sublevação, sem qualquer vítima, o vigário Lobo 

e o forro Domingos foram pronunciados em 19 de julho de 1831
108

, mas por fim 

absolvidos.  O resultado do julgamento foi bastante criticado
109

, por conta da 

impunidade dos envolvidos, uma vez que, dois anos após, espocou na mesma localidade 

outra  revolta, desta vez sangrenta. 

  Aos 13 de maio de 1833 deu-se a Revolta das Carrancas ou massacre da 

Bela Cruz, seriados homicídios pelos quais, na forma das penas que lhes foram 

cominadas, morreram na forca o líder Ventura Mina e mais 15 escravos. A Revolta das 

Carrancas teve início com o assassinato de Gabriel Francisco de Andrade Junqueira 

pelos escravos Ventura, da nação mina, Domingos e Julião Congo. Em seguida, 

conforme consta do Processo Crime de Insurreição, ano de 1833, no acervo do Arquivo 

do Museu Regional de São João Del-Rey
110

, os revoltosos rumaram, em número de oito, 

para a Fazenda Bela Cruz, onde viram o grupo crescer para mais de 30 indivíduos, 

prosseguindo nos assassinatos. Na relação montada por Marcos F. Andrade: 

 

O total de pessoas assassinadas pelos escravos corresponde a nove 

integrantes da família Junqueira, a saber: Fazenda Campo Alegre - 

Gabriel Francisco de Andrade Junqueira, juiz de paz do Curato da Serra 

das Letras.  Fazenda Bela Cruz – José Francisco Junqueira e sua mulher 

Antonia Maria de Jesus; Manoel José da Costa e sua mulher Emiliana 

Francisca Junqueira e seus filhos José, de cinco anos de idade, e Maria, 

de dois meses. Ana Cândida da Costa, viúva de Francisco José 

Junqueira; Antonia, filha legítima de Manoel Villela, de 4 anos de idade.  
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Fazenda Bom Jardim – Francisco da Costa foi assassinado no caminho, 

quando parte da escravaria seguia em direção à dita fazenda
111

. 

 

  Repercutindo em toda a região, os acontecimentos nas fazendas Bella 

Cruz, Jardim e Campo Alegre deram ensejo a ofício da Câmara da Campanha dirigido 

aos vários distritos sob sua administração, vindo daí a resposta do juiz de paz do curato 

de Santa Ana comunicando que a vigilância se fazia redobrada nas fazendas e que havia 

mandado levantar “um bom pelourinho no largo da praça da matriz e são conservadas 

rondas dobradas todos os dias logo que escurece, dando ordens aos delegados para 

vigiarem sobre o procedimento dos negros dos seus distritos a fim de ser conservada a 

boa ordem e tranquilidade pública” 
112

. 

  As revoltas de 1831 e 1833 guardaram como pano de fundo a disputa 

política que agitou a província de Minas Gerais, desde o 7 de abril de 1831, entre 

liberais e restauradores. Já foi vista a suposta interferência do vigário Lobo (não 

provada) na frustrada tentativa de assassinato de senhores, em 1831.  Em abril de 1833 

os restauradores tomaram o poder na capital da província mineira, Ouro Preto, e as 

suspeitas de incitar o massacre da Bela Cruz recaíram sobre o fazendeiro Francisco 

Silvério Teixeira, por conta de contatos por ele mantidos com o escravo Ventura Mina, 

de depoimentos prestados por escravos quanto a Silvério ter visualizado, ao longe, a 

primeira morte, do “senhor-moço”; e, por fim, do possível objetivo de promover a 

revolta com a finalidade de “dificultar a formação da milícia que iria combater os 

sediciosos de Ouro Preto”
113

.  As alegações restaram incomprovadas, permanecendo 

hoje, como antes, no mero campo das hipóteses. 

  Como bem observou Marcos Andrade, a razoável probabilidade de que 

tenha ocorrido móvel político não permite supor uma “manipulação” dos agentes a 

ponto de praticarem homicídios, mas antes determina que o concurso de vontades se 

mostrou  presente, afinal “a menor alusão à expectativa de liberdade já constituía 

motivo suficiente para que os escravos ensaiassem tentativas de revoltas. Certamente os 

escravos possuíam seus meios de ficar a par das dissensões políticas que assolavam a 
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província e de procurar se aproveitar da situação”
114

.  Disso cientes, os detentores do 

poder político, pondo-o a serviço dos interesses escravocratas, e sob o pálio da 

manutenção da ordem, expediram mandamentos aos agentes de vigilância para que 

redobrassem os seus cuidados (e.g., realizando rondas, proibindo o trânsito de pessoas, 

apreendendo ferramentas de metal etc.) e materializassem medidas de valor simbólico 

(erigindo pelourinhos), como serve de exemplo a Ata da Câmara Municipal da Vila da 

Campanha, supracitada.  

  Já transitando do tópico das relações sociais para o da economia, é ponto 

de importância para a compreensão da sociedade da época saber que a atividade 

mineradora permitiu o enriquecimento de ex-escravos.  Isso exerceu grande poder sobre 

livres, forros e cativos, fossem eles homens ou mulheres, como foi apurado por Clotilde 

Paiva e Douglas Libby: 

 

É possível que, na segunda metade do século XVIII, em nenhuma outra 

região da Colônia a proporção da população livre e de cor tenha sido tão 

grande quanto à da Capitania de Minas Gerais. Embora seja certo que, 

desde o início do século, o chamariz do ouro e das pedras preciosas 

atraiu forros e gente de cor nascida livre oriundos de outras partes do 

Brasil, é igualmente certo que o grande leque de oportunidades que a 

economia de mercado (Luna & Costa, 1982; Paula, 1988) daquela 

sociedade “movediça” oferecia aos escravos frequentemente conduzia à 

compra da liberdade.
115

 

 

  No que respeita a Campanha, esta hipótese da sociedade movediça, 

presente em Libby e Paiva, foi atestada por Thalita e Antonio Casadei, no exemplo de 

Domingos da Costa Sousa, casado com Luíza Gonçalves Correia, ambos forros, que em 

testamento de 1760 “deixaram livres vários escravos, além de aquinhoá-los com quartas 

e oitavas de ouro”. Por aí se vê, prosseguem os pesquisadores, que: 

 

ao lado do negro escravizado, havia o negro liberto, muitas vezes rico, 

como nos informam documentos do século XVIII. Na lista de 
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moradores da Campanha sobre que deveria recair a derrama, 

destacamos ao lado de padres e outras pessoas categorizadas, os nomes 

de Josefa Garcia, preta forra, Caetano da Rocha, preto forro, Francisco 

Gomes de Lima, preto forro, Rosa, preta forra, Maria Bernarda, preta 

forra, Ventura Fernandes, preto forro. Havia, portanto, uma 

possibilidade de se conseguir a liberdade por meio de alforrias 

compradas ou ofertadas e ainda de enriquecer através da mineração “
116

. 

 

  Nesse contexto,  considerando a característica de mobilidade social 

própria ao arraial, desde o seu nascimento, parte o presente estudo a reunir os dados 

econômicos sobre a região mineradora em causa, privilegiando o critério cronológico 

para melhor visualização do processo de mutação das atividades econômicas na 

Campanha do Rio Verde, tomada em sua mais vasta extensão territorial, na qual 

inseridas a Vila e as demais freguesias que a circundavam.  É o que será adiante feito, a 

partir do tempo de formação da Vila, e, após, alcançando o de implantação da imprensa 

e até os anos 70 e 80 do século XIX, período no qual situado o estudo. 

  Um dos primeiros documentos históricos que anota a principal atividade 

lucrativa  –  aquela que atraiu homens às margens dos rios e ribeirões, dando origem às 

primeiras populações  – , ou seja, a carta subscrita pelo Ouvidor de São João d'El-Rey 

ao Governador da Capitania, no ano de 1737, menciona a pujança da atividade 

mineradora.  Por força dessa atividade, na região das Minas do Rio Verde “vai entrando 

muita gente, tem mantimentos em abundância e bom cômodo, e continuamente estão 

entrando carregações”
 117

, como narra o redator. 

  Constata-se o impacto real da mineração na região das Minas do Rio 

Verde pela força de trabalho lá presente. Já foi visto que, no momento da descoberta das 

minas, em 1737, lá se encontravam aproximadamente 7.000 escravos, como informado 

por Cypriano José da Rocha.  É alto o número de escravos referido pelo Ouvidor, tendo 

em conta que estatísticas revelam para toda a Comarca de Rio das Mortes, em 1735, o 

total de 13.713 escravos, dado este fornecido por Afonso E. Taunay em “História das 
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Bandeiras Paulistas”
 118

. Comparados esses números, vê-se que nos anos trinta do século 

XVIII a lavra clandestina na região do Rio Verde abrigava um quantitativo de escravos 

equivalente à metade de todo o contingente da comarca. 

  Seguindo para o início do século XIX, uma evidência do imenso declínio 

sofrido pela atividade mineradora naquela quadra é fornecida pelo número de escravos  

em 1737 e os citados, em 1814, por Von Eschwege, no Pluto Brasiliensis, mapa no qual 

relacionados  mineradores, lavras, produção aurífera e escravos envolvidos. Von 

Eschwege encontrou apenas 424 escravos trabalhando na extração de ouro em toda a 

região da Campanha
119

.  Outro demonstrativo da decadência da mineração e do 

quantitativo de escravos na região, no início do século XIX, é extraído dos autos do 

processo pela disputa da posse da Fazenda Boa Vista
120

,  na hoje São Gonçalo do 

Sapucaí, outrora situada nos limites territoriais da Campanha.  Na Fazenda Boa Vista, 

Ignácio José de Alvarenga Peixoto mantinha duzentos escravos por ocasião da 

Inconfidência. Das minas da Boa Vista foram retiradas, no período de dezembro de 

1797 a novembro de 1798, 2.473 oitavas de ouro. Contudo, em 1815 se encontravam 

nessas minas, a serviço da viúva Bárbara Heliodora, 15 escravos, número notoriamente 

reduzido em relação ao anterior
121

, malgrado tivesse a “Heroína da Inconfidência” 

permanecido em poder apenas da meação que lhe cabia dos bens do casal, ante a 

apropriação da parte de Alvarenga Peixoto pela Coroa, por força da sentença 

condenatória que também o levou ao degredo
122

·.   

  No geral, e para o ano de 1821, Raimundo José da Cunha Matos lançou o 

quantitativo de 138.517 pessoas livres e de 71.147 escravas em toda a Comarca do Rio 

das Mortes, sendo que na Campanha havia 29.317 livres e 9.595 escravos
123

, ou seja, a 

terça parte da população se constituía de escravos.  Em vista do declínio da atividade 
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mineradora, evidencia-se a migração do braço escravo para atividades econômicas 

diversas e que, por efeito, mantiveram ativa a economia local, afinal, como salientam 

Douglas Libby e Clotilde Paiva, “a proporção de escravos é, geralmente, um bom 

indicador do nível da atividade econômica regional” 
124

·. 

  Permanecendo no início do século XIX, um quadro geral das condições 

econômicas da Campanha da Princesa, no ano de 1825, é dado pelo mesmo ofício de 

resposta da Câmara da Vila às indagações do Governo da Província de Minas Gerais, 

acima descrito.  Por ele é possível verificar: que a maior parte das posses de terras 

estava sem culturas ou benefício algum, vez que “de ordinário os dominadores fazem 

estanque de 2, 3 e 4 léguas de terras e já mais não podem aproveitar por falta de braços 

e meios para sua cultura; sendo os ricos os que abrangem maior terreno, em despeito 

dos pobres, que comumente mais trabalham”; que as culturas mais em uso eram as do 

milho, feijão, arroz, cana, fumo, mandioca e cará; que passava por processo de 

naturalização o café, “... cuja plantação se tem aumentado há poucos anos no termo 

desta Vila com algum progresso, mas ainda não tanto que chegue para o consumo do 

termo, porque os moradores deste País entendiam ele incapaz de progredir aqui pelas 

muitas geadas, mas a experiência tem mostrado que ele escapa nos altos, especialmente 

na parte do Poente”
 125

. 

  A criação mais usual era a de gado vacum, “de que há muita abundância, 

não só para o consumo do termo, como para serem exportados para a Corte do Rio de 

Janeiro e para o interior da Província e para a de São Paulo”; e havia muitos engenhos 

de açúcar em atividade, mas poucos em progresso, “não só pelas geadas, que matam as 

canas em muitos lugares, como porque seus donos, possuindo poucos escravos de 

serviços, como dois, três, quatro ou cinco, conservam o Engenho para manter o 

privilégio, e ao mesmo tempo tratam da agricultura e plantação do fumo, mineração e 

criação de porcos e gados”
 126

. 

  Justamente essa vocação para a produção de alimentos, plantação de 

fumo, manutenção de engenhos e criação de animais foi constatada nos estudos de 

Marcos Ferreira de Andrade em um universo 475 inventários, no período de 1802 a 
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1865
127

.  Os dados coligidos, alusivos às culturas de milho, feijão, arroz e mandioca e à 

criação de gado vacum e cavalar, bestas, porcos e carneiros, estão totalmente 

compatíveis com os fornecidos pela Câmara da Vila da Campanha da Princesa no ofício 

supra.  Quanto aos engenhos de cana de açúcar e aguardente, Marcos Andrade 

encontrou 74 proprietários inventariados, número aproximado ao de 86 engenhos, 

constante do Relatório de 1836, analisado por Clotilde Paiva e Herbert Klein
128

.   

  Todos os documentos reunidos atestam que a região sul de Minas Gerais 

era responsável por grande parte do abastecimento da Corte após 1808, como 

demonstrado por Alcir Lenharo
129

.  Tal circunstância refletia na formação de fortunas e 

de investimentos na praça mercantil do Rio de Janeiro e alimentava interesses dos 

grandes produtores rurais e do escravismo.  Em 1819,  Minas Gerais “detinha 632 mil 

habitantes, dos quais 168.500 escravos, fato que transformava essa Capitania na maior 

concentração de cativos do Brasil, detendo 15,2% do total de sua escravaria” 
 130

.  

Permanecendo nas estatísticas demográficas, visualiza-se a ascensão da economia de 

base escravista ao longo dos primeiros anos do século XIX, porquanto uma população 

escrava, em Minas Gerais, que alcançava 26,7% do total em 1819,  passou a 33,6%  em 

1823
131

.   

  Nesse quadro, o que ocorreu foi um reagrupamento da economia mineira, 

por força da queda da mineração, disso resultando um incremento populacional 

significativo. No período de 1776 a 1821 a Comarca do Rio das Mortes passou de 

82.781 para 213.617 habitantes, crescimento demográfico da ordem de 158.0%, 

deixando de “concentrar 25,9% da população de Minas, como ocorria em 1776, para 

deter 41,6% do total de habitantes da Capitania” 
132

, conforme verificou João Luis 

Ribeiro Fragoso. No âmbito desse novo rumo, impulsionado pela chegada da Corte ao 
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Rio de Janeiro
133

, válido anunciar a relevância capital que assumiram lavouras como a 

do milho, produto utilizado para a alimentação da criação, inclusive na forma de 

silagem, durante os períodos de seca, de sorte que se não fosse exportado diretamente a 

outras províncias seguiria ao ponto de consumo “em lombo de porco”, na linguagem de 

Robert Slenes
134

. A respeito, garante Lenharo que “as condições de produção da 

pecuária sul-mineira denotavam um tipo de organização econômica preparada para 

produção em escala mercantil” e que foi justamente esse caráter mercantil da produção 

o que “permitiu à economia do Sul de Minas assimilar o fluxo migratório das áreas 

mineradoras em crise” e fez, da mesma forma, que a região recebesse “um impacto 

positivo dos capitais deslocados da mineração.  Isso explica, em grande parte, o desvio 

de escravos, remanejados para a produção agropastoril”
135

. 

  Significativo de que a economia campanhense se adaptou às exigências 

do momento e assimilou as oportunidades surgidas é o fato de que no ano de 1808, com 

a notícia da chegada da Corte ao Brasil, a Campanha enviou à cidade de São Sebastião 

do Rio de Janeiro uma oferta de cavalos mansos, bestas muares e víveres
136

. Em relação 

a uma destas viagens, o documento “Itinerário seguido com a condução de 80 animais 

oferecidos a Sua Alteza Real, em 1808, pelo povo da Vila da Campanha”, arquivado na 

Cúria da cidade da Campanha, consultado por Thalita de Oliveira Casadei, fornece 

informações detalhadas sobre o caminho seguido pelos tropeiros até a Corte, as 

paragens, as despesas e o tipo de alimentação que usavam na viagem. Pelo documento, 

atenta-se para o fato de que o itinerário dos tropeiros passava pela Serra da Mantiqueira, 

Bananal e Piraí, seguia pelo Vale do Rio Paraíba do Sul até as baixadas litorâneas e a 

fazenda de Santa Cruz, encontrando destino final no Engenho Novo.   

  Sobre este fato, um dado numérico citado por Lenharo merece destaque: 

em ofício datado de 8 de março de 1808, o governador da Província de Minas Gerais 

mencionou “terem já setenta e tantas cabeças de gado vacum, 250 porcos e outros 

gêneros mais”, separados para remessa à Fazenda de Santa Cruz. Sendo assim, 
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considerado o grupo de animais de maior porte, verifica-se a proximidade numérica 

entre as “setenta e tantas cabeças de gado vacum” selecionadas pelo governo provincial 

e as 80 cabeças de gado cavalar e muar ofertadas apenas pela população da Vila da 

Campanha da Princesa à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro . 

  Respeitados os parâmetros de comparação, assim como  Lenharo aponta 

as cidades de São João Del-Rei e Barbacena como os mais importantes entrepostos 

comerciais de interligação entre Minas Gerais e a Corte, considera Marcos Ferreira de 

Andrade que a cidade da Campanha há de ser compreendida como integrante deste 

circuito, “sobretudo pela sua importância estratégica e econômica no período em estudo” 

e mesmo porque “no final da primeira metade do século XIX, era um dos principais 

entrepostos comerciais localizados mais ao sul da comarca do Rio das Mortes”
 137

. 

  No que importa à distribuição da riqueza, merece exame o nível de 

concentração da propriedade escrava, a partir de inventários.  Na Campanha, estudo 

deste porte foi realizado por Marcos Ferreira de Andrade, abrangendo o período de 1802 

a 1865, tendo o pesquisador encontrado 499 proprietários para 5.157 escravos, 

escalonados em 5 faixas, consoante o quantitativo da escravaria.  Nesse quadro, 222 

proprietários detinham de 1 a 5 escravos; 216 proprietários, de 6 a 19; 35 proprietários 

possuíam de 20 a 29 escravos; 15 proprietários, de 30 a 49 escravos e 14 proprietários 

detinham mais de 50 escravos (tabela 1). 

Tabela 1.  Estrutura de posse de escravos na Campanha (1802-1865). 

 

Faixas de es-

cravaria 

nº de proprietários  % nº de escravos % 

1 a 5 222 44 611 12 

6 a 19 216 43 2.189 42 

20 ou mais 64 13 2.357 46 

Total 499 100 5.157 100 

 

Fonte: CEMEC-SM, inventários post mortem de Campanha, dados coligidos por Marcos Ferreira de 

Andrade e publicados in. Elites regionais e a formação do estado imperial brasileiro: Minas Gerais – 

Campanha da Princesa (1799-1850). 2. ed. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014, p.49. 

                                                 

137
 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites ... pp.69-70. 



50 

 

  Para melhor compreensão da concentração da propriedade escrava na 

região da sul-mineira Campanha, serão postos esses dados em confronto com os 

encontrados  por Ricardo Salles para a cidade fluminense de Vassouras, no período de 

1821 a 1865, usada como paradigma em razão de possuir a mesma estrutura de 

economia agropecuária. Para tanto, parte-se do entendimento de que a pequena 

diferença quanto às datas de início das pesquisas em comparação (1802 e 1821) não 

abala as muitas similitudes entre elas, em vista do longo período abordado, do igual ano 

de término e da mesma metodologia de investigação em inventários. 

    Como se observa  da  tabela 2, Salles concebeu cinco grandes grupos de 

proprietários de escravos, “a partir da análise dos dados obtidos sobre os tamanhos de 

plantéis de escravos que constam da coleção de inventários post-mortem ainda 

existentes”.  A distribuição da propriedade escrava na cidade de Vassouras estava 

dividida entre os microproprietários, que possuíam até 4 escravos; os pequenos 

proprietários, de 5 a 19 escravos; os médios proprietários, de 20 a 49 escravos; os 

grandes proprietários, de 50 até 99 escravos; e os megaproprietários, com mais de 100 

escravos
138

. 

 

Tabela 2.  Estrutura de posse de escravos em Vassouras (1802-1865). 

 

Fonte: CDH, Inventários post-mortem. Dados coligidos por Ricardo Salles e publicados in E o Vale era o escravo.  

Vassouras – século XIX. Senhores e escravos no coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

                                                 

138
 SALLES, Ricardo. E o Vale era o escravo.  Vassouras – século XIX. Senhores e escravos no coração 

do Império. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2008.  

Período        1821-35           1866-80

Tipo % de prop. % de escravos % de prop. % de escravos

1 a 4 15,94 1,54 10,45 0,57

5 a 19 49,28 25,17 34,33 7,62

20 a 49 26,09 38,79 26,12 17,58

50 a 99 4,35 11,48 17,91 24,38

100 ou + 4,35 23,02 11,19 49,85

Período        1851-65           1866-80

Tipo % de prop. % de escravos % de prop. % de escravos

1 a 4 16,39 0,96 19,77 1,29

5 a 19 36,13 9,12 43,35 12,95

20 a 49 25,21 17,72 16,73 15,52

50 a 99 12,61 21,29 11,02 22,46

100 ou + 9,66 50,91 9,13 47,78
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  Uma vez adaptados os números a uma classificação única dos grupos de 

proprietários, situando-os em grupos menores ou maiores de 20 escravos, e respeitada a 

data de término da análise comparativa no ano de 1865, colhe-se da sobreposição de 

tabelas que na Campanha, período de 1802 a 1865, 87% dos proprietários detinham até 

19 escravos, em quantitativo correspondente a 54% do total de escravos e 13% dos 

proprietários possuíam mais de 20 escravos, respeitantes a 46% do total de escravos.  

Por sua vez, em Vassouras, período de 1821 a 1865, 54,17% dos proprietários detinham 

até 19 escravos, em número equivalente a 14,99 %  do total dos escravos e 45,83 % dos 

proprietários possuíam mais de  20 escravos, referentes a 85,01% do total de escravos.   

  Estes dados registram que quase metade de todo o quantitativo de 

escravos da Campanha cabia a apenas 13% dos proprietários, mas que, em Vassouras, o 

significativamente maior percentual do número de escravos (85%) era mantido no poder 

de 46% dos proprietários. A discrepância dos números sugere uma divergente 

distribuição da riqueza nos ambientes rurais em causa.  Tendo em conta que mais 

proprietários, em Vassouras, detinham grupos superiores a 20 indivíduos, a proposição 

inicial é a de que havia maior riqueza circulante em Vassouras e que, ademais, estava 

ela melhor distribuída entre os proprietários das maiores escravarias. Por sua vez, na 

Campanha, a reunião das maiores escravarias em poder de reduzido percentual de 

proprietários sugere que, enquanto era menor a riqueza circulante, havia maior  

concentração de capital. 

  Sendo estes, em breve síntese, os principais aspectos da vida social e 

econômica da Vila até os anos 60 do Oitocentos, releva de momento seguir para as 

décadas de 70 e 80, recorte temporal estabelecido pela pesquisa para a avaliação do 

comportamento dos republicanos sul-mineiros envoltos no projeto abolicionista 

encampado pelo Colombo. Neste novo período, em meio a um debate nacional no qual 

circularam as ideias republicanas e abolicionistas, a região da Campanha do Rio Verde 

conheceu condições sociais e econômicas ímpares. Isto porque a atividade mineradora –  

razão da existência dos povoados que compunham os vastos domínios do termo  –  

agonizava com a brutal redução dos veios auríferos, como visto alhures, e a vocação 

para a exploração dos recursos naturais conduzia os seus habitantes a atividades 

diversas.  Nesse passo, cidade e freguesias voltaram-se para antigas e novas culturas, 
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realizando experimentos agrícolas e de pequena indústria
139

, floresceram os 

micronegócios e uma burguesia voltada para a prestação de serviços e para o comércio.  

A economia, antes tributária da extração do ouro, com o fim da atividade se redesenhou 

em busca da sobrevivência, porquanto distante do antigo brilho. 

  Nesse sentido, o Almanach Sul-Mineiro para 1874, organizado, redigido 

e editado por Bernardo Saturnino da Veiga, impresso na tipografia do Monitor Sul-

Mineiro, publicou informes a respeito da cidade da Campanha e suas freguesias: Águas 

Virtuosas, Lambari, Três Corações do Rio Verde, Espírito Santo da Mutuca e São 

Gonçalo
140

.    

  Noticiou o Almanach que em Águas Virtuosas da Campanha, atual 

Lambari, as fontes aquíferas minerais, então de uso corrente da população, foram 

analisadas “por uma ilustrada comissão científica que preconizou seu uso para muitas 

enfermidades, julgando essas águas as melhores que no seu gênero existem”
 141

.  O 

veredito deu ensejo a uma rota turística que por muitos anos  abasteceu a economia 

local,  favorecida pela posterior inauguração da estrada de ferro ligando a Corte ao Sul 

de Minas, em 1884.  

  Informou que ao ramo da construção civil eram destinadas madeiras 

nobres, fartamente encontradas no solo sul-mineiro, tais como: ipê, jacarandá, canelas 

preta e parda, amoreira, ingá, peroba, cedro, maçaranduba, sassafrás, pinheiro, aroeira, 

bálsamo, candeia, pereira, subraji, sucupira, tiriba, cedro do brejo, canjerana e muitas 

outras.   Acresceu que a principal cultura àquela época era o fumo, e que se plantava 

também mandioca, milho, feijão, arroz, batatas, inhame, trigo, centeio, café, algodão e 

cana.  No ramo da pecuária, afirmou que tamanho era o excedente de cabeças, “tão 

superior às necessidades da população que são esses animais vendidos por ínfimo 

preço”
142

 e que “a máxima parte desses produtos, e particularmente o milho, feijão, 

arroz, gado cavalar, muar etc., cultiva-se e cria-se para o consumo local, sendo portanto 

exclusivamente objeto de comércio interno”.  Os produtos exportados a outras regiões 

eram: fumo, café, algodão, aguardente de cana (porção diminuta), gado vacum, suíno e 

                                                 

139
 Por exemplo, a fábrica de vinho, de Adolpho Lion Teixeira; a de sinos e artigos de metal; a de chapéus, 

mantida pelo barão do Rio Verde; ou do medicamento hesperidina, de propriedade de Saturnino Oliveira, 

todos anunciantes no jornal Colombo. 
140

 VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul-Mineiro para 1874... p. 49.  
141

 Ibidem , p. 27. 
142

 Ibidem, p.28. 



53 

 

lanígero, queijos e vinho  –  com o registro da produção de 200 barris em uma única 

safra pelos produtores locais
143

. A importação recaía sobre o sal, bebidas, fazendas e 

gêneros estrangeiros, especialmente norte-americanos e europeus 
144

. 

  A atividade de mineração estava “quase abandonada” remanescendo, de 

forma artesanal e métodos antigos, nas lavras de Ouro Fala e Santa Luzia. Na 

Campanha, havia extração de argila por motor hidráulico, em olaria, e fábricas de 

relógios e de chapéus, estas nas localidades de São Gonçalo da Campanha e Mutuca
145

, 

além de fundição de metais. Das cinco oficinas tipográficas do Sul de Minas, todas 

particulares, três estavam localizadas na cidade da Campanha, uma em Pouso Alegre e 

outra em Itajubá 
146

. Em 1874, as tipografias campanhenses imprimiam os periódicos 

Monitor Sul-Mineiro, Colombo, Sexo Feminino e Monarchista
147

. 

  Uma grande extensão de terras permanecia inculta, como relatou o 

Almanach Sul-Mineiro, fato que o redator atribuiu “à desproporção notável que há entre 

a população e superfície do solo”, pontuando com a observação de H. Gerber quanto “a 

certa prevenção contra o trabalho agrícola, injustamente julgado por muitos como 

próprio unicamente do escravo”, mentalidade esta que não haveria de resistir aos novos 

tempos, acreditava, uma vez que: 

 

Felizmente uma reflexão mais esclarecida a este respeito vai dando 

melhor direção aos espíritos.  Este fato lisonjeiro e as disposições 

humanitárias e cristãs da lei de 28 de setembro de 1871, hão de levar a 

todos os ânimos não só a crença  de que é o trabalho agrícola uma das 

mais honrosas ocupações do homem, como também a convicção de que 

esse trabalho, glorificado outrora em Roma, constitui sem dúvida e 

constituirá ainda  por muito tempo no Brasil o elemento fundamental da 

riqueza pública.
148

 . 

 

  O Almanak Sul-Mineiro para 1884, também organizado e editado pelo 

mesmo redator e impresso na tipografia do Monitor Sul-Mineiro, fez referência a poucas 
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 Ibidem, pp. 31-32 
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 Ibidem, p.35. 

145
 Ibidem, p.33. 
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 Ibidem, p.34. 

147
 Ibidem, p.37 

148
 Ibidem, p.30. 
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alterações na vida econômica da cidade da Campanha e suas freguesias. Bernardo 

Saturnino da Veiga narrou que as minas de ouro permaneciam em funcionamento na 

cidade  e que o cultivo do café, se “estava quase que em ensaio” no Sul de Minas em 

1874, em uma década tinha obtido extraordinária expansão, de sorte que já constituía, 

em 1884, “o mais importante produto de nossa lavoura”
149

.   

  Em 1884, os campos férteis se expandiam à custa do desmatamento a 

olhos vistos. Saturnino da Veiga denunciou as derrubadas de matas em curso, praticadas 

para a expansão das fronteiras agrícolas.  O inconformismo do editor do Almanak 

traduziu-se em rara, para a época, demonstração de uma consciência ambiental ainda 

embrionária no país e de compreensão quanto ao compromisso intergeracional de 

manutenção do meio-ambiente ecologicamente equilibrado, pelas populações presentes,  

em favor das futuras. 

 

(...) sentimos, entretanto, ter de notar que os mal calculados trabalhos de 

derrubadas têm sacrificado matas riquíssimas em muitos pontos, sob a 

triste justificação da necessidade de terrenos para o plantio de cereais, 

lançando-se fogo a madeiras preciosas, que já são dificilmente 

encontradas em muitas de nossas povoações, onde só excepcionalmente, 

como notamos nos referidos lugares, existem fazendeiros previdentes 

que têm plantado madeira de lei, inspirados no interesse que de seu 

trabalho provirá, nos dias do futuro, para a prole que idolatram
150

. 

 

  No plano comparativo entre os anos de implantação da imprensa 

campanhense e os de primeira circulação do jornal Colombo (1832-1873), o ritmo do 

crescimento populacional na região campanhense pode ser apreciado através dos dados 

extraídos do Almanak Sul-Mineiro para 1884, alusivos ao Censo de 1872, apurado em 

1873
151

, quando sobrepostos aos do Mapa produzido pela Câmara da Villa da 
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VEIGA, Saturnino da. Almanak  Sul Mineiro para 1884.. Campanha: Thypographia do Monitor Sul 

Mineiro. 1884.. pp. 42-45. disponível para acesso em: 

http://memoria.bn.br/pdf/213462/per213462_1884_00002.pdf 
150

 Ibidem, p.44. 
151

 Ibidem, p.47: “Segundo o recenseamento feito em 1 de Agosto de 1873, a população de 72 freguesias 

do Sul de Minas era de 383,393 almas, divididas do seguinte modo: Campanha, 7.546 almas; Águas Vir-

tuosas 2.823; Lambary, 2.408; Mutuca, 4.513; Rio Verde, 3.134” v. 

http://memoria.bn.br/pdf/213462/per213462_1884_00002.pdf 
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Campanha para o Conselho do Governo, no ano de 1825, e que estão expressos na 

planilha abaixo: 

 

Tabela 3 – Mapa das freguesias do Termo da Vila da Campanha da Princesa em 

1825: suas extensões, numeração e sexo dos moradores das mesmas 

 

 

 

Fonte: Revista do Arquivo Público Mineiro número 1, vol. 3. p. 637. O “Mapa das freguesias do termo da 

Vila da Campanha da Princesa: suas extensões, numeração e sexo dos moradores das mesmas” está 

contido na “Resposta que dá a Câmara da Vila da Campanha da Princesa aos quesitos remetidos pelo 

ofício de 23 de junho de 1825 , por ordem do Exmo. Conselho do Governo acerca dos objetos abaixo 

declarados”. 

 

 

  Ao cotejo analítico importa, em vista da amplitude dos números contidos 

na planilha acima, abrangente de todo o território sul-mineiro, realizar um primeiro 

recorte espacial quanto à extensão da específica área considerada para a Vila da 

Campanha da Princesa no Mapa de 1825, e frente à qual o aludido censo chegou ao 

quantitativo de 8.587 habitantes naquele ano.  Excluída a freguesia de São Gonçalo, 

como tinha feito o Mapa de 1825, constata-se que em 1872 este mesmo território 

alcançava a Vila  –  então elevada à categoria de cidade  –  e as suas freguesias de  

Águas Virtuosas, Lambari, Três Corações do Rio Verde e Espírito Santo da Mutuca, 

conforme já visto. 

   Considerado o mesmo território da antiga Vila,  chega-se ao número de 

20.444 indivíduos nele residentes em 1872, livres ou escravos, assim divididos: 

Campanha  (7.546 habitantes), Águas Virtuosas (2.823),  Lambari (2.408), Mutuca 

(4.513) e Rio Verde (3.154), como publicado no Almanak. 

  Sabendo que “em Minas a população livre era de 425 mil pessoas em 

1823, e de 1.669.276, em 1872”, aumento este devido, “em parte ao crescimento 
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vegetativo, em parte à imigração interna, outro tanto à imigração estrangeira e às várias 

formas de emancipação do escravo ocorridas nesse período”, segundo Emília Viotti da 

Costa
152

, constata-se que, em números absolutos, a população livre na província esteve 

perto de quadruplicar entre 1825 e 1872, ao passo que nos estritos limites da antiga Vila 

da Campanha a população livre e escrava pouco mais do que duplicou ao longo destes 

quarenta e sete anos. 

  Os dados servem de parâmetro quanto à densidade demográfica, 

evidenciando o acerto de Saturnino da Veiga ao asseverar que a principal deficiência 

econômica regional derivava da desproporção entre a população campanhense e a 

superfície do solo. 

  Sob outro enfoque, a população total do termo da Campanha (46.514) em 

1825, segundo documento da Câmara da Villa da Campanha, é superior à encontrada 

pelos pesquisadores do CEDEPLAR-UFMG para os anos de 1821 (38.912), 1832 

(30.340) e 1833-1835 (36.465) conforme Tabela 4
153

, adiante.  Estudos posteriores 

poderão determinar se houve imprecisão quanto às respectivas bases territoriais 

lançadas nas fontes sob exame ou, caso comprovado o teor do documento oficial 

expedido pela Câmara da Vila, se foi ainda maior o dinamismo econômico na região da 

Campanha naquela quadra, em relação a toda a Comarca do Rio das Mortes.    

  Os números obtidos em relação à Vila da Campanha da Princesa sugerem 

a importância daquela localidade, em destaque na Comarca, o que pode ter contribuído 

para a decisão administrativa do seu desmembramento, instrumentalizada pela 

Resolução do Conselho da Província, de 30 de junho de 1833, que criou a Comarca do 

Rio Sapucahy, tendo por cabeça a Vila da Campanha (Figura 4)
154

 . Anota Marcos 

Andrade que “até 1833, a comarca do Rio das Mortes compreendia oito termos: 
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 COSTA, Emília Viotti da.  Da senzala ..., p.255 
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 Dados a que chegou o CEDEPLAR pela integração das fontes consistentes na obra Corografia 

histórica da província de Minas Gerais (1837), vol. 2, de Raimundo José da Cunha Matos, já citada; na  

lista nominativa dos habitantes de alguns distritos do termo de Campanha e Baependi (1831-32); e nos 

mapas de população (1833-35), documentos pertencentes ao Arquivo Público Mineiro, compilação de 

dados reproduzida por ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites... pp.45-46 e p. 304, na montagem da 

tabela 2 de p.45. 
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 A Comarca do Rio Verde foi criada pelo § 2.° do art. 5 da lei n. 131, de 16 de Março de 1839; suprimi-

da pela lei n. 1.266, de 22 de Dezembro de 1865; e restaurada pela lei n.1.606, de.16 de Setembro de 1870. 

Compunha-se dos municípios da Campanha (sede) e da Cristina. Quanto à cidade da Campanha  “cabeça 

do termo deste nome e sede da Comarca do Rio Verde”,  na dicção do Almanach Sul-Mineiro para 1874 ... 

pp. 49-51., era integrada pelas freguesias de Águas Virtuosas, Lambarí, Três Corações do Rio Verde , 

Espírito Santo da Mutuca e São Gonçalo.  
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Barbacena, Queluz, São José Del-Rey (Tiradentes), São João Del-Rey (cabeça de 

comarca); Baependi, Campanha, São Bento do Tamanduá e São Carlos do Jacuí”
155

.  

Em 1839 ocorreu um novo desmembramento pelo qual a cidade da Campanha passou a 

sede da recém-criada Comarca do Rio Verde, ao passo que a Comarca do Sapucaí 

recebeu por nova sede a cidade de Pouso Alegre 

 

Figura 4 – A  Comarca do Rio Sapucay, criada em 1833 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica do Cedeplar/UFMG no âmbito da 

pesquisa “Desenvolvimento urbano e formação do mercado interno em Minas Gerais: 1830-1930”, 

coordenada pelo Prof. João Antonio de Paula. disponível  em http://www.queluzdeminas.com.br/  , 

acessado em 05 de novembro de 2017. 

 

 

  Estes números devem ser avaliados em conjunto com os constantes no 

Mapa da população do município da Campanha para o ano de 1834, já citado.  Se no 

ano de 1821 havia na Campanha uma população total de 38.912 pessoas, sendo 29.317 

livres e 9.595 escravas 
156

, como refere Raimundo José da Cunha Matos, o mapa para o 
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 ANDRADE, Marcos Ferreira de., Elites.... p.44 
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 MATOS, Raimundo José da Cunha. Corografia histórica , apud ANDRADE, Marcos Ferreira de. 

Elites..., p.45. Marcos Andrade situa estes mesmos dados em tabela que segue ao ano de 1835, coligindo 

http://www.queluzdeminas.com.br/
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ano de 1834 enuncia, a seu turno, uma população total de 34.671 pessoas, composta por 

23.924 livres e 10.747 escravos.  Os números divergem pouco dos encontrados pelos 

pesquisadores do CEDEPLAR-UFMG, coligidos por Marcos Ferreira de Andrade, 

conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 4. População livre e escrava da Comarca do Rio das Mortes e  

dos Termos de Campanha e Baependi (1821-1835). 

 

 

Ano 

 

Área  

Livres 

no                % 

Escravos 

no                % 

Total 

1821 Comarca do Rio das 

Mortes 

Campanha 

Baependi 

  138.517                 66,1 

 

   29.317                  75,0 

   19.012                   64,0 

71.147             33,9 

 

  9.595             25,0 

10.523             36,0 

 

209.664 

 

38.912 

29.535 

 

1832 Campanha 

Baependi 

  19.667                   65,0 

  10.199                   56,0 

10.673              35,0 

  7.987              44,0 

30.340 

18.186 

1833-35 T. de Campanha  

T. de Baependi  

  25.130                   69,0 

  26.240                    60,0 

11.335             31,0 

17.767              40,0 

36.465 

44.007 

 

Fonte: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do estado imperial brasileiro: 

Minas Gerais – Campanha da Princesa (1799-1850). 2. ed. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014, p.45 

 

  Na conclusão de Marcos Andrade, “os dados apresentados na tabela 

acima, elaborada com base em várias fontes, indicam que, na primeira metade do século 

XIX, houve um crescimento significativo da população na área, confirmando o 

dinamismo socioeconômico da comarca do Rio das Mortes, já apontado em vários 

trabalhos”
157

.  
 
Em adendo a esta pesquisa, parece que o Mapa da população do 

município da Campanha no ano de 1834
158

, quando visto em paralelo aos números do 

censo de 1821, demonstra que no curso destes treze anos houve uma redução da 

                                                                                                                                               

os encontrados pelos pesquisadores do CEDEPLAR-UFMG, sob a coordenação de Clotilde Andrade 

Paiva. 
157

 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites...pp.45-46. 
158

 BRASIL, Arquivo Público Mineiro.  Mapa da população do município da Campanha (1834) 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/mapas_populacao_docs/photo.php?lid=60675, acesso em 

17 de outubro de 2015. 



59 

 

população livre  – fuga possivelmente derivada do declínio da mineração –  

acompanhada de uma ampliação da população escrava, o que revela que a sobrevivência 

da economia local, órfã de uma atividade esgotada, se deu a partir do incremento das 

atividades agrícolas baseadas em mão-de-obra cativa. 

  Os Mapas de População disponíveis para consulta no Arquivo Público 

Mineiro anotam, apenas para a Vila da Campanha do Rio Verde (não confundir com o 

termo, abrangente das freguesias várias), no ano de 1831
159

, uma população de 5.499 

habitantes, sendo 3.625 livres e 1.874 cativos.  O documento consultado traz, com 

extrema precisão, nome, qualidade (cor da pele), condição (livre ou cativo), idade, 

estado civil e ocupação de cada habitante dos 266 fogos relacionados, ou seja, um 

número significativo de variáveis. 

  Os dados censitários de 1831 na Província de Minas Gerais são 

conhecidos e foram estudados por Clotilde Paiva e Marcelo Godoy
160

. Para uma visão 

comparativa da população da Vila em relação às freguesias ou curatos que compunham 

o termo da Campanha, exemplificativamente, São Sebastião e São Roque do Bom 

Retiro possuíam 574 habitantes, sendo 419 livres e 155 escravos, distribuídos em 82 

fogos
161

; Espírito Santo da Mutuca possuía 2.165 habitantes, sendo 1.429 livres e 735 

escravos, distribuídos em 302 fogos
162

; Sagrados Corações de Jesus, Maria e José do 

Rio Verde 1.842 habitantes, sendo 1.124 livres e 718 escravos, distribuídos em 254 

fogos
163

; Santa Catarina
164

 2.541 habitantes, sendo 1.770 livres e 771 escravos, 
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 MINAS GERAIS (Estado). Arquivo Público Mineiro. Mapas de População. Atual município da 
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distribuídos em 370 fogos; Senhor Bom Jesus das Antas
165

 1.603 habitantes, sendo 

1.433 livres e 170 escravos, distribuídos em 304 fogos; São Gonçalo
166

  3.569 

habitantes, sendo 2.280 livres e 1.289 escravos, distribuídos em 598 fogos; São 

Sebastião da Capituba
167

1.454 habitantes, sendo 1.041 livres e 413 escravos, 

distribuídos em 220 fogos e São José do Campo da Formiga
168

 2.022 habitantes, sendo 

1.626 livres e 396 escravos, distribuídos em 348 fogos. 

  Sem ter à disposição números fidedignos, como alertou, e partindo de 

cálculos próprios, o redator dos almanaques sul-mineiros para os anos de 1874 e 1884 

acreditava que, da mão de obra ativa na região sul-mineira, 50% atuava na agropecuária; 

34% no comércio, mineração e transportes; 13% nas artes mecânicas e indústria fabril e 

3% no funcionalismo público ou outras atividades, percentuais lançados na publicação 

de 1874 e mantidos na de 1884.   

  Com crítica ao grande número de desempregados, Saturnino da Veiga 

abordou a questão do “elemento servil”, relatando as impressões da viagem que 

empreendeu por todo o Sul de Minas, durante a fase de coleta de informações para a 

elaboração do Almanak  Sul-Mineiro para 1884: 

 

Os fazendeiros do sul, naturalmente prejudicados, como todos os outros, 

pela multidão ociosa que só prejuízos determina à sociedade, 

frequentemente nos manifestaram suas ideias generosas a respeito da 

questão da emancipação do elemento escravo, e com satisfação igual à 

que tivemos em ouvi-los registramos aqui o generoso pensamento por 
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muitos deles externado de que constitui este fato um melhoramento 

indispensável ao país
169

. 

 

  A impressão pessoal de Saturnino da Veiga vai ao encontro da expressa, 

anos antes, pelo Presidente da Província de Minas Gerais no Relatório do ano de 1872, 

quanto ao impacto causado pela Lei do Ventre Livre.  No documento, apresentado ao 

Vice-Presidente da Província, por conta de transmissão de cargo, assinalou Joaquim 

Pires Machado Portella: “É-me hoje sumamente grato assegurar a V.Exa., tendo em 

vista muitas respostas de diversas autoridades às circulares expedidas, que essa lei tem 

sido bem aceita geralmente, e em alguns pontos houve verdadeiro entusiasmo pela sua 

adoção”
170

 .  Sem embargo do sentimento expresso pela sociedade sul-mineira, fica 

claro que, na espécie, ou havia distância entre intenção e gesto ou a vox populi não se 

fazia representar pelos parlamentares do Império. 

  Em 1884 estavam “matriculados na coletoria da Campanha, 5.392 

escravos, sendo 2.865 homens e 2.527 mulheres”.  Os ingênuos eram em número de 

1.511, dos quais 748 do sexo masculino e 763 do feminino
171

.  Quanto às libertações, 

narra Saturnino da Veiga que “pelo fundo de emancipação têm sido libertados 66 

escravos; por liberalidade particular e a título gratuito 425 e onerosamente 48” 
172

.  

Comparados esses números com os constantes do mapa antes apresentado, respeitante 

ao ano de 1825, percebe-se que o aumento no quantitativo de escravos (1280 vs. 2.865 

homens e 1132 vs. 2.567 mulheres) foi acompanhado do equilíbrio numérico entre os 

gêneros, ou seja, da relação de masculinidade. 

  Ainda em 1884 foi aberto o tráfego da primeira via férrea do Sul de 

Minas: a estrada de ferro Minas-Rio, ligando a estação D. Pedro II, na Corte, à estação 

de Três Corações, Minas Gerais, com baldeação em Cruzeiro, província de São Paulo. A 

linha férrea era uma antiga reivindicação da população sul-mineira. Bernardo Saturnino 

da Veiga, o redator do Almanach Sul-Mineiro, deixou expresso na apresentação do 
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primeiro volume da sua obra, lançada em 1874, o desejo de progresso e as expectativas 

depositadas na construção da estrada-de-ferro pela população local: 

 

Quando se realizarem as estradas de ferro que tem de atravessar 

diversos pontos da Província de Minas; quando por este modo, pelo 

estabelecimento do fio elétrico e pelo aproveitamento de tantos rios 

navegáveis que possuímos, desaparecerem entre nós as distâncias, 

tornando-se fácil e cômoda uma viagem por meio de nossas montanhas, 

terá chegado este risonho porvir – principal objeto de nossas esperanças, 

termo de nossas aspirações
173

 . 

 

  Embora confiando em um futuro melhor, fruto do progresso e da 

opulência do solo sul-mineiro, Saturnino da Veiga não deixou de denunciar as mazelas 

daquele rincão, que via como um mísero  pobre, “extremamente pobre, no meio de 

imensos tesouros”, eis que “em Minas, dorme a riqueza sono profundo, aos pés da 

pobreza acordada”
174

. Acreditava que uma das razões para a discrepância devia-se ao 

fato de que “a proporção dos habitantes com a superfície do solo, e a perfeição dos 

meios de transporte, facilitando a produção de um país agrícola, é o que pode 

determinar antes de tudo o desenvolvimento do seu comércio”
175

.   

  Em parte as expectativas positivas se cumpriram a partir da inauguração 

da via férrea, já que um novo impulso recebeu a economia da região.  Em referência 

àquele tempo,  afirma Alfredo Valladão que: 

 

O Sul de Minas progride, se engrandece, sob todos os aspectos.  

Incrementa-se a pecuária. Cria-se a lavoura cafeeira, com produção 

copiosa, e apresentando o melhor café até hoje aparecido nos mercados 

do Rio de Janeiro e de Santos.  Desenvolvem-se as cidades, e outras se 

fundam.  As estações de águas minerais regurgitam de frequentadores 

(…). Em suma, extraordinário progresso econômico e social se espalha 

por todo o Sul de Minas
176

. 
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  No campo educacional, desde cedo o valor da instrução foi reconhecido 

pelos pioneiros campanhenses. Em janeiro de 1800, e uma vez que “não deixaria de ser 

do Real Agrado de Sua Alteza Real”, foram instituídas na Vila as “Cadeiras de Ler e 

Escrever e Gramática Latina para a boa educação da mocidade desta vila” 
177

, como 

sugerido pelo Juiz de Fora, Miranda e Costa
178

. Sendo esta a primeira iniciativa de 

instalação de cursos na localidade, depreende-se que rendeu ela bons frutos porquanto 

os colégios que posteriormente se instalaram na cidade tornaram-se tradicionais na 

região. A Vila da Campanha foi ponto ao qual afluíram moradores de outras localidades 

próximas
179

·. 

  Durante o século XIX, em que pese a redução dos veios auríferos, 

Campanha “manteve por muito tempo a liderança de centro de instrução e cultura de 

toda a região sul-mineira. Foi ainda sede administrativa e judiciária do Sul de Minas, a 

primeira por quase um século, e a segunda por mais de cem anos”.  Em 1830, a Nobre e 

Leal Vila da Campanha da Princesa, denominação que desde 1801 passara a utilizar em 

seus papéis oficiais, contava com o ensino particular de Latim, Francês, Filosofia, 

Retórica, Geografia e História
180

.  Determinante da importância dada ao 

desenvolvimento intelectual pela elite campanhense do início do século XIX é a 

constatação de que, no primeiro ano de instalação das Arcadas, a Faculdade de Direito 

de São Paulo, em 1828, dos quatro alunos originários de toda a província de Minas 

Gerais três deles eram campanhenses
181

. 

  No início do século XIX, destarte, já estava estabelecida na Vila uma 

sociedade formada por nascidos em Portugal e no Brasil. Da relação de 66 nomes, 

encontrada por Antonio e Thalita Casadei, datada de 13 de novembro de 1815, 20 deles 

são de nascidos em Portugal, 24 de nascidos na Campanha da Princesa e 22 vindos de 

outras regiões de Minas Gerais ou de São Paulo
182

. Essa sociedade demonstrava vivo 

interesse pelos acontecimentos nacionais e, quanto a eles, comunicava à Corte o 

posicionamento político da Vila
183

.  Em 1831, foi fundada a Sociedade Filantrópica 
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Campanhense, aquela que, segundo Valladão, foi a “primeira sociedade cultural que 

existiu em Minas Gerais” 
184

, integrada por 250 sócios, com agências em todas as 

freguesias da Vila, destinada a obras de assistência e de fomento à educação. 

  Partindo para os anos de circulação do jornal Colombo, o que se observa 

é que a vida cultural ganhava corpo na Campanha, durante a segunda metade do século 

XIX. Realça Valladão que, em 14 de março de 1863,  foi fundada na cidade a associação 

“Palestra Campanhense”, destinada a produzir sessões semanais para a discussão de 

“temas referentes à cultura geral e a interesses sociais imediatos, e em sessões 

virtualmente públicas”, assim designadas por Valladão porque “os salões ficavam 

abertos a quantas outras pessoas, interessadas nos assuntos, quisessem ouvir os 

conferencistas”
 185

. 

  Os títulos das palestras literárias vinham elaborados em forma de 

indagações acerca de assuntos diversos, como servem de exemplo: “O estudo da língua 

portuguesa dispensa para os brasileiros o estudo da gramática portuguesa?”; “Quais as 

bases fundamentais do direito de propriedade?”; “Tem a América necessidade de um 

direito internacional diferente do da Europa?”; “Música é arte ou ciência?”; “Possuindo 

o Homem ampla liberdade tem ele o direito de suicídio?”; “O que é liberdade no sentido 

filosófico e político?”; “O poder temporal é condição essencial para a independência do 

poder espiritual do chefe da igreja?”, e temáticas congêneres, versando sobre a 

colonização do Brasil; filosofia e poder social; formas de governo; direito criminal etc. 

186
  Participaram das Palestras vultos de destaque no cenário provincial e que, 

mais tarde, se projetariam no cenário nacional, caso de Américo Lobo (senador e 

ministro do Supremo Tribunal Federal), Sá e Benevides (professor da Faculdade de 

Direito de São Paulo); Xavier da Veiga (organizador do Arquivo Público Mineiro) e 

Rocha Leão (presidente da província do Rio de Janeiro)
187

.  Tiveram curta duração as 

                                                                                                                                               

casamento de D. Pedro de Alcântara com Carolina Josefa Leopoldina; do nascimento da Princesa da Beira, 

D. Maria da Glória; do Dia do Fico; da Independência do Brasil; da Aclamação de D. Pedro I; da 

instalação da Assembleia Constituinte e Legislativa do Império; ou de adesão aos deveres cívicos, como 

nos tempos de guerra, na formação dos batalhões de “voluntários da Pátria”. v. documentos publicados na 

Revista do Arquivo Público Mineiro número 1, vol. 3. pp. 561-579. Sobre os 128 voluntários da Pátria, 

oriundos da Campanha, que partiram para a guerra em 1865, vide CASADEI, Thalita de Oliveira, 

CASADEI, Antonio, op. cit. p.115. 
184

 VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza. vol.III...p.41 et seq. 
185

 Ibidem,  p. 91. 
186

 Ibidem,  p.93 
187

 Ibidem, p.94. 



65 

 

Palestras, não logrando os memorialistas situar o termo desses eventos, com 

possibilidade de que tenha ocorrido no mesmo ano de 1863. 

  Outra iniciativa seria criada onze anos após, em 1874, com o nome de 

“Conferências Públicas”, já então nitidamente sob os eflúvios das Conferências da 

Glória.  Estas ocorreram na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, inauguradas em 

23 de novembro de 1873 pelo futuro fundador da Associação Promotora de Instrução, o 

Conselheiro Manoel Francisco Correa.  As Conferências, na Corte, “tiraram aquele 

nome do edifício em que se realizavam, o da Escola da Glória” e “constituíram um 

grande acontecimento cultural no Brasil; fizeram época”
188

. 

  As “Conferências da Glória” foram detalhadamente estudadas por 

Karoline Carula
189

 e  giraram em torno de temáticas nos campos da história; geografia; 

latim; língua portuguesa; direito; literatura; pedagogia, economia política; literatura; 

biologia; medicina, filosofia; política; positivismo; educação, em especial da mulher, 

voltada para a família
190

; colonização; civilização americana; agricultura; darwinismo e 

imigração, dentre outras áreas de interesse à época 
191

. 

  De acordo com Karoline Carula, Manoel Correa “acreditava na 

incumbência civilizadora de determinada parcela da sociedade”, aquela que, nas 

palavras do conselheiro, “têm a fortuna de distinguir-se na sociedade pelos mais 

elevados dotes do espírito e do coração”, competindo-lhes  “instruir as classes menos 

favorecidas”. Na visão do fundador das Conferências da Glória, “a propagação da 

instrução era essencial, seria ela a força motriz que faria o país progredir”, eis que “a 
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desigualdade humana era natural” mas, sem embargo das diferenças, “todos seriam 

capazes de alcançar a civilização”. Nesse rumo, “as Conferências, na interpretação de 

Correia, exerciam também um papel civilizador, que seria o de levar o conhecimento 

científico à camada letrada da sociedade, para que esta o levasse aos outros estratos 

sociais”
192

 , ou seja, um papel relevante incumbido aos participantes:  de agentes 

propagadores do saber. 

  Nesse desiderato, “as Conferências Populares da Glória se constituíram 

como um importante espaço formador de opinião pública, que reverberava em outro, 

que era a imprensa”.  Naquelas Conferências, dentre os oradores mapeados, “médicos e 

bacharéis em direito constituíam a maioria”, possuindo os médicos a maior frequência 

na tribuna (39,5%) 
193

, seguidos pelos advogados (30,2%). O caso campanhense mostra 

simetria ao da Corte, haja em vista que os palestrantes relacionados por Valladão 

exerciam, predominantemente, as mesmas profissões, e que tanto as Palestras quanto as 

Conferências encontraram repercussão na imprensa local e foram abertas ao público 
194

. 

  Na Campanha, os estabelecimentos públicos de ensino passaram a 

funcionar nos anos de 1872 e 1873  –  o Externato Oficial (com cadeiras nas disciplinas 

de latim, francês, inglês, matemáticas, história e geografia) 
195

 e a Escola Normal, 

respectivamente
196

. Esta última foi criada nos moldes da Escola Normal de Niterói, a 

primeira do Brasil, instalada em 1835
197

. Desta maneira, movimentava-se a sociedade 

campanhense na busca da instrução.  Um homem daquele tempo, Bernardo Saturnino da 

Veiga, relatou que os campanhenses estavam “convictos, enfim, de que na difusão das 

luzes repousa o engrandecimento do país”, razão pela qual “mostram querer legar a seus 

filhos melhor cópia de conhecimentos do que lhes coube, em herança de seus 

antepassados” 
198

. Do Almanak Sul-Mineiro para 1884 consta que, de 1874 a 1884, 
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formaram-se 69 jovens filhos de Minas Gerais em graus superiores e, destes, 17 eram 

campanhenses
199

. 

  Sendo pela historiografia reconhecida “a importância do termo de 

Campanha no cenário econômico e sociopolítico da província de Minas Gerais e do 

Império” 
200

 e uma vez demonstrado que ao longo de todo o século XIX a cidade da 

Campanha funcionou como o principal centro irradiador de instrução e cultura do Sul de 

Minas, primando pela qualidade dos seus colégios, resta anotar que, dentre estes, 

fundado  antes  de  1870,  o  Colégio  Marianno funcionou  durante  quase  meio  século 

 

com internato e externato para moças, sendo mesmo o melhor 

estabelecimento do sul de Minas, frequentado por alunas de toda essa 

vasta região. Compreendia o seu programa o mais completo ensino da 

época, que era Português, Francês, Geografia, História, Aritmética, 

Música, Trabalhos concernentes à educação feminina e Instrução 

Religiosa
201

. 

 

  Ainda no tocante ao universo cultural, em 1874 foi aberta a Biblioteca 

Pública da cidade da Campanha, com um acervo inicial de cerca de 3.000 obras.
202

, 

dando o poder público continuidade ao projeto de divulgação do saber iniciado, décadas 

antes, pelos irmãos Bernardo e Lourenço da Veiga, quando da fundação da primeira 

livraria da cidade, nos moldes das mantidas na Corte pelo pai, Francisco Luiz Saturnino 

da Veiga, e pelo irmão, Evaristo Ferreira da Veiga, como será visto à frente. 

   A busca da instrução e o estudo dos acontecimentos locais lançaram 

luzes sobre os fatos históricos que moldaram a tradicional cidade, tudo conduzindo a 

uma melhor compreensão dos reflexos, nela percebidos, dos acontecimentos que 
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agitaram a cena nacional
203

. Resultante disso, a Campanha do século XIX contribuiu 

para o Arquivo Público Mineiro e para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

através de sócios efetivos ou correspondentes, caso de Bernardo Jacintho da Veiga; 

Bernardo Saturnino da Veiga; Agostinho Marques Perdigão Malheiro e José Pedro 

Xavier da Veiga
204

, antes citados. 

 

1.3. A Imprensa na Campanha. 

 

  Embora se mostre inexato declarar, sem reservas, que a imprensa 

funciona como uma representação do mundo à sua volta, não será esta expressão 

distante da verdade, no caso do escravismo.  Conforme declarado por  Joaquim Nabuco, 

“quem chega ao Brasil e abre um dos seus jornais encontra logo uma fotografia da 

escravidão atual, mais verdadeira que qualquer pintura” 
205

. Desta forma, faz-se 

apropriada a adoção da imprensa como base de pesquisas sobre a escravidão
206

, como 

fizeram, dentre outros, Gilberto Freire em “O escravo nos anúncios de jornais 

brasileiros do século XIX”
207

; Lília Moritz Schwarcz em “Retrato em Branco e Negro: 

jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do século XIX”
208

 ; Humberto 

Fernandes Machado, em “Palavras e Brados: José do Patrocínio e a Imprensa 

Abolicionista do Rio de Janeiro”
209

 ou Marialva Barbosa, no capítulo sobre “Os jornais 

e o mundo dos escravos” em sua “História Cultural da Imprensa: Brasil, 1800-1900”
210

. 
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  Reconhece Alain El Youssef
211

 que o olhar historiográfico somente se 

voltou para a imprensa a partir da Nova História, na ampliação de temas e do conceito 

de documento, categorizando os jornais como fontes históricas
212

, o que permitiu o 

surgimento de trabalhos voltados para análises acerca da representação do negro na 

imprensa paulista
213

, ou do papel da imprensa no processo de independência do Brasil
214

 

ou, até mesmo, das linguagens e cultura política do Primeiro Império
215

. Demais disso, a 

abordagem dada por Marco Morel sobre a construção da noção de opinião pública no 

Império
216

 abriu novos horizontes às pesquisas históricas, multiplicando o interesse 

acadêmico a respeito. 

  Para Youssef, as primeiras pesquisas históricas sobre imprensa  –  caso de 

Rizzini
217

  –  focaram em demasia nos dados respeitantes aos periódicos analisados 

(redatores, período de publicação, ideias defendidas etc.) e, assim, deixaram de 

questionar o papel representado pelos periódicos na sociedade imperial, contribuindo 

para afastar a noção de opinião pública da perspectiva dos historiadores. Já os autores 

da Escola de São Paulo, prossegue, “procuraram analisar a questão do cativeiro no 

quadro econômico mais amplo da transição para o capitalismo”, a exemplo de Emília 

Viotti da Costa
218

. 

  Ocorre que não há como falar em imprensa de opinião sem considerar o 

seu principal agente intelectual - o jornalista -, aquele que, ciente das suas ações, dá 

origem ao pensamento político ou o reproduz, deliberadamente. Enquanto a lógica 

argumentativa do jornalista é primariamente transposta para o ambiente social no qual 

circula o periódico, com frequência o seu discurso extravasa os originais limites, 

fazendo-se corroborado por outra publicação, com diverso espectro de circulação,  

territorial ou social, ou pelos leitores em suas práticas de leitura. Decorre daí a 
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ampliação do raio de penetração das ideias e argumentos. Um dos modos de constituir a 

extensão do círculo de ação de dado periódico consiste em transcrever seus artigos 

publicados em um outro congênere. Essa técnica foi bastante utilizada por jornais da 

época, dentre os quais o Colombo, que, aliás, é expressamente referido como exemplo 

de periódico que a ela recorria com frequência
219

. 

  A respeito, malgrado considerasse importante mencionar o 

posicionamento historiográfico a seguir, mas em função da ausência de dados mais 

expressivos sobre o âmbito de circulação do periódico estudado, a pesquisa não 

ingressou no debate do qual participam Humberto Machado
220

, Matias Molina
221

, Maria 

Tereza Chaves de Mello
222

, Roger Chartier
223

, José Augusto dos Santos Alves
224

, Lúcia 
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Maria Bastos P. das Neves
225

, Marco Morel e Mariana Barros
226

, Wlamir Silva
227

 e 

Marialva Barbosa, dentre muitos, acerca do âmbito de abrangência dos periódicos. Na 

concepção de Marialva Barbosa,  uma vez criadas “as condições para a constituição de 

uma esfera pública que terá na imprensa
228

 o principal espaço de sua materialização”, o 

que ocorre no país a partir da segunda década do século XIX, os impressos propiciarão a 

difusão de ideias na sociedade, pelas práticas da oralidade, “mesmo que tenham sua 

leitura limitada, não só pelo número de habitantes (...), mas também em função da 

capacidade letrada de um público mais amplo” 
229

.   

  É possível falar, nesse diapasão, em um constante fluxo de pensamentos 

e conceitos, por meio do qual o conjunto de crenças e desejos de dado grupo político-

social é colhido pelo intérprete (o jornalista, o panfletário etc.), reelaborado à luz da sua 

bagagem intelectual e retransmitido à esfera pública pelo instrumento adequado.   No 

espaço de debate e de formação de consciências, depois de recebido o produto da 

depuração, é ele mais uma vez significado pelo(s) leitor(es), através das práticas de 

leitura.  Sobre esse novo sentido: 

 

Essas ideias, entretendo, ao sair do mundo da oralidade para o mundo 

do letramento, via publicação nos jornais, folhetos, panfletos, ganham 

novo sentido: tornam as discussões simbolicamente mais perenes, 
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agrupam pessoas que têm pensamentos similares, constituem grupos de 

discussão, e, sobretudo, dão notoriedade – transformando-os em 

personagens de relevo político – àqueles que são responsáveis por sua 

publicação 
230

. 

 

  Por seu turno, a visão da imprensa regional engajada a uma causa, e de 

um grupo de intelectuais a serviço dela  –  uma constante no presente trabalho  – , deve-

se ao fato de que, na conjuntura analisada, estavam os jornalistas cientes da função que 

exerciam: de divulgação e/ou denunciação de ideologias. Na observação de Humberto 

Machado, e que guarda essência a este estudo, “os intelectuais que militaram na 

imprensa durante o Império, em especial na campanha abolicionista, acreditavam que 

estavam dando sua contribuição para mudar os rumos do país” 
231

. 

  A Jurguën Habermas parece que “assim que a imprensa de informação 

evoluiu para uma imprensa de opinião (…) os jornais passaram de meras instituições 

publicadoras de notícias para, além disso, serem porta-vozes e condutores da opinião 

pública, meios de luta da política partidária” 
232

.  Nessa mesma linha, ao núcleo de 

redatores do Colombo, como será visto, o verbo é o poder e a pena o instrumento da sua 

materialização, sendo dever do jornalista transpor a sua opinião política para o espaço 

público. Também nessa ótica, sustenta Gramsci que, consciente da luta partidária, o 

ideólogo, regido pela ética da convicção (intelligenti) e certo da necessidade da ação  –  

no caso, o jornalista-ativista republicano e abolicionista, em tempos de monarquia e 

escravidão  –  está também ciente da representação que exerce na sociedade, fazendo 

dela uso para a construção do consenso.  Segundo  Gramsci: 

 

todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 

essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 

tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 
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dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 

campo econômico, mas também no social e político
233

. 

 

  O caminho de dado grupo social rumo à hegemonia segue facilitado pela 

formação do próprio corpo de intelectuais “orgânicos”, comprometidos com o 

respectivo grupo, e que procuram exercer atração sobre outros intelectuais autônomos, 

ou seja, tradicionais, sem vinculação ideológica, aos quais procuram cooptar. Estes 

deslocam os seus campos de interesse para a busca da síntese dos discursos extremos, 

enquanto aqueles procuram a concretização, no plano da realidade, das ideologias que 

esposam.  Os textos a seguir, o primeiro deles colhido em Norberto Bobbio, justapõem 

os posicionamentos: 

 

Mannheim propõe-lhes (aos intelectuais) uma tarefa simultaneamente 

teorética e prática.  A vida política de uma nação está caracterizada pelo 

fato de que nela coexistem várias ideologias, cada uma das quais 

representativa de um ponto de vista parcial.  Se não se deseja que estas 

ideologias contrastem entre si sem trégua, deve-se tentar a síntese, isto é, 

deve-se tentar alcançar uma visão compreensiva (dinâmica e não 

estática) dos vários pontos de vista em conflito.  Segundo Mannheim, 

esta síntese só pode ser obra de uma categoria que, diferentemente de 

todos os demais agrupamentos que produzem ideologias sociais, não 

tem uma composição de classe e está desancorada da sociedade, 

desvinculada de interesses e funções específicas: essa categoria, não 

classe, é a dos intelectuais, que ele chama, seguindo A. Weber, de 

freischwebende (livre-flutuante) 
234

. 

 

   Enquanto o livre-flutuante se despe dos interesses para obter a síntese,  

pela eliminação dos contrastes, a assimilação presta-se à obtenção da hegemonia pela 

predominância de um extremo, visto que “um intelectual que passa a fazer parte do 
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partido político de um determinado grupo social confunde-se com os intelectuais 

orgânicos do próprio grupo, liga-se estreitamente ao grupo” 
235

, fortalecendo-o. Na 

análise de Gramsci: 

 

Uma das características mais marcantes de todo grupo que se 

desenvolve no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela 

conquista “ideológica” dos intelectuais tradicionais, assimilação e 

conquista que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo em 

questão for capaz de elaborar simultaneamente seus próprios 

intelectuais orgânicos
236

. 

 

  A oficina do intelectual orgânico é dirigida ao objetivo do grupo social 

que integra, o que recomenda que sejam postas de lado eventuais, ainda que pequenas, 

dissonâncias, em nome de um interesse comum, prevalente sobre os demais 

(exemplificativamente, o abolicionismo, perante o objetivo maior dos republicanos). 

Isso certo, sob o aspecto da teoria política, válido se faz abrir um parêntese na exposição 

para observar que aos republicanos sul-mineiros do Colombo, no entanto, pareceu que a 

falta de sintonia que mantinham com a ambiguidade dos republicanos paulistas não 

traria prejuízo à causa pela qual combatiam nas páginas do hebdomadário 

(autointitulado órgão de divulgação do Partido Republicano), mas antes coerência a ela, 

o que será exposto em capítulo adiante.    

  Regressando aos intelectuais, no que respeita aos jornalistas, Gramsci 

pronunciou que “o tipo tradicional e vulgarizado do intelectual é dado pelo literato, pelo 

filósofo, pelo artista. Por isso, os jornalistas  –  que acreditam ser literatos, filósofos, 

artistas  –  creem também ser os <verdadeiros> intelectuais”. Estes, ao menos os novos 

intelectuais, hão de se transformar em persuasores permanentes. 

 

O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na 

eloquência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas 

numa inserção ativa na vida prática, como construtor, organizador, 

“persuasor permanentemente”, já que não apenas orador puro — mas 
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superior ao espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, chega à 

técnica-ciência e à concepção humanista histórica, sem a qual 

permanece “especialista” e não se torna “dirigente” (especialista + 

político) 
237

·. 

 

  A conceituação parece se ajustar aos jornalistas republicanos e 

abolicionistas naquele fim do século XIX que, mantendo-se firmes nos seus ideais e 

lançando as redes do convencimento, recolheram adeptos às suas causas e, eles próprios, 

em regime de recompensa e política de ocupação de espaços, vieram a assumir  –  

muitos  –  funções diretivas no novo regime. 

  Assim visto o papel político dos periódicos, e o perigo que representam 

para o statu quo, será mais fácil perceber as razões do lançamento do primeiro periódico 

campanhense  ter ocorrido apenas no ano de 1832.  De fato, antes de qualquer esboço de 

ideias a respeito da imprensa campanhense ou sobre o eventual tardio lançamento do 

primeiro periódico a circular no Sul de Minas, faz-se mesmo imperativo indagar sobre 

os motivos ensejadores desse atraso.  E a resposta está na eficácia dos escritos na 

divulgação de ideias propícias a romper regimes políticos, vinculação esta suficiente 

para dar causa ao surgimento tardio da imprensa de opinião no Brasil, com reflexos a 

nível provincial. 

  As razões da tardia divulgação do pensamento político no Brasil através 

de obras impressas ou manuscritas remontam ao século XVIII e à política da metrópole, 

voltada a manietar os que se propusessem a propagar ideias liberais na colônia. Com 

efeito, o período de transição do século XVIII para o XIX marca uma etapa que “se 

caracteriza por el despotismo ilustrado como ejercício de poder político y la Ilustración 

como soporte cultural de esse ejercício” 
238

.  Para melhor entendimento, tome-se por 

base o enunciado de Koselleck: “o movimento iluminista desenvolveu-se a partir do 

absolutismo, no início como sua consequência interna, em seguida como sua contraparte 

dialética e como o inimigo que preparou a sua decadência” 
239

.   
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  É importante também atentar para o fato de que o iluminismo conheceu 

sentidos e momentos diferentes, de sorte que não são coetâneos “os substantivos 

lumiéres, Aufklärung, enlightenment, lumi, ilustración, iluminismo” mesmo porque 

“várias dessas palavras são criações posteriores ao próprio fenômeno do Iluminismo, 

produzidas que foram ao longo do século XIX, sendo por conseguinte estranhas ao 

vocabulário do setecentos”, como alerta Francisco J.C. Falcon
240

.   Desenvolveu-se a 

expansão das Luzes em tão distintos processus quanto em tão diversos lugares e sobre 

específicos campos do pensamento. 

  Em Portugal, o desmantelamento do Antigo Regime não se deu em 

compasso com a cronologia europeia
241

.  No tópico da liberdade de difusão de 

pensamento, cumpre observar que “en Portugal se suprimió la libre discusión de la 

politica y temas ilustrados, y em 1768 se inauguró una Junta de Censores. En las 

cárceles del gobierno había centenares de presos políticos” 
242

, consoante K. Liss Peggy. 

Partilhavam os homens públicos, em Portugal, da concepção de que a alfabetização em 

massa constituía-se um perigo
243

, mesmo porque causaria o temível despovoamento dos 

campos e o abandono dos trabalhos penosos e vis
244

. 

   Para controle ideológico, a possibilidade da difusão das opiniões e 

conhecimentos sem o nihil obstat da Coroa foi prevenida pela criação da Real Mesa 

Censória, em 1768
245

, órgão que tinha por função examinar os livros, impressos ou 

manuscritos, nacionais ou estrangeiros, que poderiam circular no país, fiscalização 

estendida à atividade dos livreiros
246

. Nesse ambiente de censura, natural que a 

imprensa de opinião não encontrasse o seu melhor momento em Portugal e, por maiores 

razões, não florescesse nas colônias portuguesas, nomeadamente o Brasil, sobre o qual 
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estavam postos os atentos olhos da sede, ante a centralidade que a América passara a 

ocupar “dentro da dinâmica econômica do império” 
247

. 

  Por consequência, todo e qualquer gérmen de constituição da Imprensa 

no Brasil só haveria de nascer em solo peninsular, o que acabou ocorrendo com a 

Impressão Régia, com a Gazeta de Lisboa e com a tipografia da Casa do Arco do Cego, 

em Lisboa
248

, fundada em 1798, na qual foram impressos os onze volumes de 

Fazendeiros do Brazil, coletânea de obras e traduções feitas por brasileiros e destinadas 

ao progresso da economia rural da colônia. A rígida fiscalização portuguesa selecionava 

a filtragem de conteúdo, permitindo que por suas finas malhas passassem os relatos de 

avanços tecnológicos e ficassem retidos os de cunho ideológico, e “apenas após a 

Revolução de 1820 (do Porto)  há os primeiros ensaios de relativa liberdade de 

imprensa” 
249

.   

  No Brasil, foi apenas com a vinda da Corte e a criação da Imprensa Régia, 

em 1808, que teve início a impressão de obras particulares. Ocupou-se a Imprensa 

Régia, de 1809 a 1814, da tradução de obras técnico-científicas
250

, sendo certo que, por 

benefício do monopólio que então titularizava, competia-lhe a propriedade da única 

tipografia em funcionamento no Brasil. Esclarece Sacramento Blake que: 

 

 a nascente imprensa marchou com tão fortes peias, que em 1821 apenas 

contava o Brasil oito jornais, sendo no Rio de Janeiro a Gazeta já 

mencionada, o Conciliador, o Amigo do povo e do rei; na Bahia a Idade 

de ouro, o Diário constitucional e o Semanário cívico; e em 

Pernambuco a Segarrega e a Aurora pernambucana. Nenhum deles era 

propriamente instrutivo 
251

. 

 

  Apenas a partir de 1821 é que proliferaram as oficinas tipográficas 

particulares. Vencido o obstáculo, a voz represada de uma sociedade que ansiava por se 

expressar irrompe mais forte.  Com o fim da censura e a chegada dos prelos particulares 
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cria-se um espaço privilegiado para a difusão das ideias e participar 

desse debate é não apenas se sentir incluído, mas ser ator fundamental 

no processo de constituição das ideias em formação no país.  Ter a força 

da pena, por outro lado, é se tornar visível, reconhecido e distinguido.  

Muitas vezes, o jornalismo é o palco intermediário para se ingressar no 

patamar mais elevado e almejado: a política
252

. 

 

  O movimento literário era irreversível. Por ocasião da Independência já 

se multiplicavam os periódicos políticos pelo território nacional, espalhando os ideais 

que advogavam. De variadas matizes políticas e, muitas vezes, em tons panfletários, 

notabilizaram-se os liberais Reverbero Constitucional Fluminense, A Malagueta e 

Sentinella da Liberdade; ou os conservadores exaltados O Tamoyo e O Espelho; como 

também os moderados, caso do Aurora Fluminense
253

. Estava aberta a trilha através da 

qual as ideias políticas no Brasil chegariam, em um primeiro instante, ao restrito 

número de assinantes e leitores dos periódicos para, com estes e por estes, alcançar um 

vasto quantitativo de ouvintes e de debatedores, em vista da ampliação e da 

transformação dos espaços públicos, em curso nas cidades. Foi neste contexto que 

surgiram os primeiros impressos na Província de Minas Gerais e, particularmente, na 

Vila da Campanha da Princesa, em 1832. 

  O primeiro jornal campanhense, o Opinião Campanhense, circulou de 07 

de abril de 1832 a 05 de agosto de 1837
254

, fundado e redigido por Bernardo Jacintho da 

Veiga (Rio de Janeiro, 1802-1845)
255

, no modelo do Aurora Fluminense
256

, jornal 

mantido no Rio de Janeiro por seu irmão, Evaristo Ferreira da Veiga. Bernardo Jacintho 

chegou a Minas Gerais em 1818, na busca das águas minerais da região das Águas 
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Virtuosas da Campanha, ditas medicinais
257

.
 

Na Vila da Campanha contraiu 

matrimônio
258

 e, em comunhão de propósitos com o seu irmão mais moço, Lourenço 

Xavier da Veiga (Rio de Janeiro, 1806 - Campanha, 1863) 
259

, abriu uma livraria para 

comercializar os livros que recebia do Rio de Janeiro
260

, cidade na qual seus irmãos, 

Evaristo Ferreira da Veiga 
261

 e João Pedro da Veiga
262

 integravam o reduzido grupo de 

livreiros e jornalistas em atividade, assim como o patriarca da família, o português 

Francisco Luiz Saturnino da Veiga. 

  Do verbete sobre Bernardo Jacintho da Veiga, no  Dicionário 

Bibliográfico de Sacramento Blake, consta que : “Filho do Francisco Luiz Saturnino da 

Veiga e de dona Francisca Xavier de Barros da Veiga e irmão de João Pedro da Veiga e 

de Evaristo Ferreira da Veiga, nasceu na cidade do Rio de Janeiro a 20 de junho de 1802 

e faleceu a 21 de junho de 1845”.  Relata o dicionarista que Bernardo Jacintho “estudou 

por si mesmo a língua latina e a francesa, geografia, história, filosofia, aritmética e 

álgebra” e que “seguindo para a cidade da Campanha em Minas Gerais, aí se casou”.  

Trata dos cargos públicos que Bernardo Jacintho exerceu: deputado provincial e 

presidente da província de Minas Gerais, de 1838 a 1840 e em 1842, “prestando por esta 

ocasião valiosíssimos serviços em bem da ordem subvertida com a revolução mineira”. 

Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
263

. 
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  A família Veiga contribuiu para a transformação dos espaços públicos em 

ambientes de debates político-intelectuais, afinal, Saturnino da Veiga, o patriarca, foi “o 

fundador da primeira livraria que existiu no Rio de Janeiro” 
264

. Dele disse Joaquim 

Manuel de Macedo: “de 1807 a 1810 esse homem, português de nascimento, 

profundamente religioso e de austeros costumes, aí se estabeleceu (na Rua do Ouvidor 

nº. 40), abriu excelente escola de instrução primária, e nessa escola deu o ensino de 

primeiras letras e de noções da religião católica, creio que a todos os seus filhos e com 

certeza a Evaristo Ferreira da Veiga, um deles (…). Evaristo formou-se, doutorou-se por 

si na universidade da livraria do pai”
 265

. Todos os filhos de Saturnino da Veiga 

tornaram-se livreiros.  João Pedro e Evaristo da Veiga, na Corte, e Bernardo e Lourenço, 

na Campanha. Evaristo, Bernardo e Lourenço exerceram também o jornalismo.  

Homens de Letras, portanto. 

  Quanto ao papel do jornalista e do livreiro, é oportuno registrar a relação 

de poder que a palavra escrita condensa e expressa, em seus diversos meios de 

expressão.  Na análise de Marialva Barbosa, o jornalista: 

 

ao selecionar fatos, relegar outros ao esquecimento, escolher a forma de 

sua narrativa e definir o lugar da página a ser ocupado pelo texto, 

dirigindo o olhar subjetivo sobre o acontecimento, mantém como 

essencial a dialética lembrar e esquecer (…). Por outro lado, a escrita 

deve ser vista como elemento básico de construção seletiva da memória, 

que engendra, sobretudo, a questão do poder.  Percebendo-a como 

seleção e construção, é necessário ver os agentes ou os senhores dessa 

operação como detentores de poder
266

. 

 

  De outra parte, as livrarias eram “lugares de sociabilização” 
267

, na 

expressão de Marco Morel e Mariana Barros, e os livreiros assumiam posturas políticas, 

recusando-se, por exemplo, a vender publicações favoráveis à Monarquia, caso de “João 
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Pedro da Veiga, denunciado pela folha oficiosa Gazeta do Brasil por recusar-se a vender 

seus exemplares em 1827”.
268

 

  Os irmãos mostraram-se unidos no pensamento político
269

, mas não 

apenas por meio dos jornais, vindo a oferecer em suas livrarias as obras que melhor 

representavam os seus ideais liberais
270

. Analisando o acervo das livrarias dos Veiga na 

Corte, através de anúncios nos jornais de época, afirma Pedro Galdino Silva Neto que 

“... foi possível identificar que uma mesma obra era vendida, ao mesmo tempo, na 

livraria de Evaristo e na do irmão, na Rua da Quitanda. Algumas vezes eram noticiadas 

obras presentes nas prateleiras do pai e dos dois filhos”
271

. Também aponta Rodrigo 

Camargo de Godoi, em passagem sobre o comércio de livros na Corte em 1831, que 

“nas duas livrarias dos irmãos Veiga, na Rua dos Pescadores número 49, e na rua da 

Quitanda, esquina com a rua São Pedro, vendiam-se obras para os cursos jurídicos de 

São Paulo e Olinda”, além de “livros de autores como Adam Smith, Jeremy Bentham, 

Thomas Malthus, David Ricardo, entre outros, dirigidos ao público acadêmico” e os 

periódicos Grito da Pátria e Simplício Velho e o folheto Aparição Extraordinária e 

Inesperada do Velho Venerando ao Roceiro”.
272

  Tais estudos somam-se ao precedente, 

de Alfredo Valladão, examinando os  anúncios dos livros à venda na livraria de 

Lourenço da Veiga, na Campanha, a partir de jornais da época.  Relaciona Valladão  

livros anunciados: sobre literatura nacional, portuguesa, francesa, inglesa, italiana e 

alemã e obras científicas, de História, Geografia, Filosofia, Economia, Finanças e 

Direito
273

. 

  Bernardo e Lourenço da Veiga levaram à Vila da Campanha as ideias que 

circulavam no ambiente cultural da Corte, reproduzindo aquelas divulgadas no Aurora 

Fluminense
274

. Dentre os endereços onde o Opinião Campanhense podia ser subscrito 

incluía-se o de domicílio do irmão João Pedro da Veiga, no Rio de Janeiro. Essa 

identidade de ideias políticas foi garantida pelo filho de Lourenço, o historiador e 
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redator do Monitor Sul Mineiro, José Pedro Xavier da Veiga
275

, ao assinalar que o jornal 

fundado pelo seu tio Bernardo, o Opinião Campanhense: 

 

iniciou a sua publicação a 7 de abril de 1832, comemorando o primeiro 

aniversário da revolução gloriosa que firmou a independência e a 

liberdade nacional. Fraternizava em ideias políticas e aspirações 

patrióticas com o Aurora Fluminense, de Evaristo Ferreira da Veiga 

(Rio de Janeiro – 1828-1835), o que era natural, sendo os redatores de 

ambas estas folhas irmãos pelo sangue e pelos afetos
276

. 

 

  Ocorre que conhecer o posicionamento político do Aurora Fluminense é, 

por igual, conhecer o da Opinião Campanhense, irmanadas que estavam as duas folhas 

e investidas do mesmo propósito da contestação moderada e da construção da nação.  A 

síntese do pensamento político de Evaristo da Veiga acerca do ideal de pátria livre pode 

ser encontrada na transcrição feita por Joaquim Nabuco, na abertura de O Abolicionismo: 

 

Uma pátria respeitada, não tanto pela grandeza do seu território como 

pela união dos seus filhos; não tanto pelas leis escritas, como pela 

convicção de honestidade e justiça do seu governo; não tanto pelas 

instituições deste ou daquele molde, como pela prova real de que essas 

instituições favorecem, ou, quando menos, não contrariam a liberdade e 

desenvolvimento da nação.
277

 

 

   Quanto ao Aurora Fluminense, destaca Matias M. Molina que Evaristo 

da Veiga possuía um ideário “segundo o qual a formação política do país estaria 

ancorada na Independência, na monarquia constitucional, na liberdade individual e na 

liberdade de imprensa” 
278

. Defendia “o fim da escravidão, mas não abruptamente, a 

reforma agrária, o estímulo à educação e o fortalecimento do poder Legislativo” 
279

.  De 
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início, a linha editorial buscou a serenidade “num momento em que a predominância 

das ideias extremas poderia levar à deflagração de graves conflitos e à desintegração do 

país” 
280

.  No entanto, com o Partido Restaurador defendendo o retorno de D. Pedro I ao 

Brasil, o Aurora Fluminense passou a “uma linguagem extremamente agressiva” 
281

, 

que só cessou com a morte do Imperador.  Por tudo, Evaristo da Veiga, “ideólogo do 

liberalismo moderado” pode ser considerado “um formador de opinião” 
282

. 

  E formar opinião era, no Sul de Minas, o expresso objetivo do seu irmão, 

Bernardo da Veiga, como evidenciava o próprio nome do jornal que fundara  –  Opinião 

Campanhense.  Nesse propósito, o Opinião Campanhense foi, a um só tempo, “eco e 

guia do sentimento popular esclarecido”
283

, nas palavras de Xavier da Veiga.  Era 

impresso duas vezes por semana, às quartas e sábados
284

, e trazia por divisa a frase de 

Bonnin: “um povo não pode conservar uma forma de governo livre e a felicidade que 

resulta da felicidade, senão por uma adesão firme e constante às regras da justiça e da 

moderação”. Por conta dessa iniciativa de Bernardo Jacintho da Veiga, a Vila da 

Campanha se tornou a oitava localidade mineira a possuir a própria Imprensa
285

. 

  Mostra-se interessante observar o hiato de tempo decorrido entre o 

nascimento da Imprensa mineira e a fundação do Opinião Campanhense. Quanto a este 

campo de análise, Xavier da Veiga, em estudo já referenciado,  indica o Abelha do 

Itacolomy como o primeiro periódico mineiro na ordem cronológica, tendo circulado em 

Ouro Preto desde dia 14 de janeiro de 1824
286

. Em outra vertente, São Paulo teve o seu 

primeiro jornal, O Pharol Paulistano, fundado em 1827
287

. Da análise comparativa vê-

se bem o breve espaço de tempo que, nessa ordem, separa os lançamentos das pedras 

fundamentais das imprensas mineira, paulista e campanhense. Já a tardia instalação da 

imprensa em São Paulo é explicada na historiografia como reflexo da condição nacional, 

fator já analisado.  Acerca do tema, expõe Oscar Pilagallo que: 
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o atraso da imprensa paulista em relação à nacional reproduzia, em 

menor escala, a defasagem da imprensa no Brasil em comparação com a 

estrangeira.  O país desconheceu a invenção de Gutemberg enquanto 

durou a colônia, uma vez que os portugueses, sem interesse na 

circulação de ideias além da metrópole, proibiam a instalação de 

tipografias em seu território.   O primeiro jornal brasileiro passou por 

um prelo mais de dois séculos depois que os periódicos começaram a 

aparecer na Europa
288

. 

 

  Como visto, apenas cinco anos separaram o primeiro número do Pharol 

Paulistano do seu correspondente sul-mineiro  –  o Opinião Campanhense 
289

 – , de 

sorte que há maior aproximação temporal entre a fundação de periódicos em São Paulo 

e no sul de Minas Gerais do que entre esta última região e o restante da província 

mineira.  Sabendo que a imprensa campanhense surgiu nos anos 1830 pelas mãos de um 

homem vindo da Corte, o jornalista e livreiro Bernardo Jacintho da Veiga, nos moldes 

do Aurora Fluminense, de seu irmão, Evaristo da Veiga, vem daí uma indagação que, 

contudo, foge à linha de investigação da presente pesquisa: saber se o grau de influência 

exercido pela capital da província  –  Ouro Preto  –  sobre as localidades do território 

sul-mineiro alcançava elevação bastante a satisfazer os anseios de informação dos 

leitores, assim naturalmente dispensando o surgimento de outros periódicos regionais; 

ou, em razão oposta, se desde os primeiros decênios do Império as populações das 

Minas do Sul receberam maiores influxos culturais da Corte ou de São Paulo do que da 

capital da província.   

  Quanto a esta hipótese, no que toca ao início do século XIX, Alcir 

Lenharo sustenta que a influência da Corte sobre a região da Campanha viu-se reduzida 

a partir da morte de Evaristo da Veiga, dando-se a “virada de Bernardo Jacinto da Veiga 

para o lado conservador”, de sorte a se converter no “principal líder conservador 

mineiro”. Sendo assim, “após a morte de Evaristo da Veiga, desfez-se a conexão política 

de base entre os moderados na Corte e sua clientela interiorana. Desmantelava-se a rede 
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jornalística dos moderados na província” 
290

.  No que toca a São Paulo, segue o 

comentário de Oiliam José, limitado ao final do século XIX: 

 

O Sul de Minas, por sua posição geográfica e as vias de comunicação 

que possuía, estava, nos últimos decênios do Império, como ainda hoje, 

mais ligado social e politicamente a São Paulo que ao centro 

administrativo mineiro.  O mesmo ocorria no setor cultural.
291

 

 

  Em razão do papel irradiador de valores exercido pela imprensa, após a 

circulação do seu primeiro periódico mostrou-se crescente, na Vila da Campanha, o 

interesse de participação popular nas discussões políticas nacionais.  Por conta deste 

incremento, como observa Luciano da Silva Moreira, o Opinião Campanhense manteve 

em seus quadros “… uma pequena rede de correspondentes e possíveis correligionários. 

Eram homens envolvidos diretamente com a vida política, acostumados aos debates nas 

tribunas” 
292

. Esse envolvimento dos jornalistas com a vida pública encontra exemplo 

maior, em solo campanhense, na figura do próprio Bernardo Jacintho da Veiga, que após 

alcançar destaque na função de livreiro e jornalista ingressou na arena política
293

.  Sobre 

a visibilidade que o jornalista alcançou, através da imprensa, anota Alfredo Valladão: 

 

Por tal forma se recomendou Bernardo Jacintho nessa tribuna que, 

conquistaria sucessivamente a cadeira de deputado à Assembleia 

Provincial, à presidência de Minas em 1837, já não existindo Evaristo, e 

de novo em 1842, em momento dificílimo não só da vida política 
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mineira, como da vida política nacional, e por fim, a cadeira de 

deputado à Assembleia Geral.
294

 

 

  O exemplo é apropriado para o momento histórico. Naquela primeira 

metade do século XIX os periódicos eram agentes de uma dialética onde teses e 

antíteses se faziam publicadas com liberdade e verve, na construção da opinião pública. 

Mantinham, ademais, constante diálogo entre suas redações e, na defesa de suas 

posições políticas, valiam-se de recursos vários, próprios ao reforço da afirmação 

central, tais como a transcrição de textos publicados originariamente em outros 

periódicos e os comentários que lhes seguiam, por redatores ou leitores, guerreando ou 

apoiando o fragmento selecionado.  Mostra-se nesse exercício, já no campo da ação, a 

aplicação da concepção particular de ideologia.  Quanto ao emprego desta técnica, 

aplicada pelo Colombo, como dito, assevera Gabriela da Silva Ramos Fernandes que o 

Aurora Fluminense: 

 

muito se utilizava desse recurso. Em seus exemplares ele transcrevia 

trechos de jornais ingleses e franceses e passagens de livros e de 

revistas estrangeiras, sempre destacando aspectos que ele considerava 

relevantes para o Brasil no momento. Além disso, publicava textos de 

importantes autores como Benjamin Constant, Adam Smith, 

Montesquieu, entre outros.
295

 

 

  Some-se a isso o ponto determinante do território mineiro do qual o 

Opinião Campanhense se pôs a irradiar ideias. Durante o Oitocentos, a Vila da 

Campanha da Princesa exerceu papel central na atividade de divulgação das opiniões 

políticas em todo o Sul de Minas. Sobre ela, o memorialista Ferreira de Rezende 

testemunhou que tendo sido: 

 

por assim dizer, a mãe de quase todas as povoações que se foram 

criando e se estendendo por todo aquele abençoado vale do Sapucaí, ela 

pela sua grandeza, sua riqueza e, sobretudo pelo seu adiantamento 
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moral, tornou-se, de fato, e por muito tempo, o verdadeiro e luminoso 

lar da civilização de todo aquele canto de Minas, que hoje, já tão 

povoado, se prepara para as grandes conquistas do futuro
296

 

 

  Na historiografia, a demonstrar a centralidade da cidade da Campanha 

em relação ao sul de Minas, durante a primeira metade do século XIX, e, 

particularmente, o papel da sua imprensa na formação do pensamento político regional, 

tome-se o registro de Pérola Castro
 
quanto à imprensa campanhense ter sido “o principal 

agente divulgador da causa do separatismo sul mineiro”, eis que “naquela cidade foram 

impressos os principais jornais separatistas da região, como o Opinião Campanhense 

(1832), A Nova Província (1854) e o Sul de Minas (1859)”, todos pertencentes aos 

irmãos Bernardo Jacintho e Lourenço Xavier da Veiga 
297·.

 

  Com efeito, significativo da importância da imprensa campanhense foi, 

desde logo, o grande número de periódicos impressos nos domínios da urbs. No período 

de 1832 a 1870
298

, além do Opinião Campanhense (1832 a 1837), a Campanha da 

Princesa conheceu os jornais Nova Província, Sul de Minas, O Sapucaí, Planeta do Sul, 

Radical Sul Mineiro e O Conservador .  O Nova Província (maio de 1854 a junho de 

1855) teve por colaboradores efetivos Francisco de Paula Ferreira de Rezende, Antônio 

Ferraz da Luz, Antônio Simplício de Sales e Evaristo Ferreira da Veiga.  O Sul de Minas 

(julho de 1859 a novembro de 1863) 
299

 teve por editor proprietário José Pedro da Veiga 

Sobrinho, e por redatores Evaristo da Veiga, Antônio Dias Ferraz da Luz e Américo 

Leite Lobo Pereira. Ambos foram fundados por Lourenço Xavier da Veiga.  Já o 

Sapucahy (1864 a 1868) foi impresso por Cândido Ignácio Ferreira Lopes e teve por 

colaboradores Francisco de Paula Ferreira de Rezende, Antônio Ferraz da Luz e 

Evaristo Ferreira da Veiga. O Planeta do Sul (1865 a 1867), fundado por João Batista 

Jácome de Araújo, teve por colaboradores Américo Lobo Leite Pereira, José Antônio 

Martins e João Bráulio Moinhos de Vilhena. O Radical Sul Mineiro (1868 a 1869), 
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fundado por André Martins de Andrade, defendia as opiniões do Partido Liberal, ao qual 

pertencia o seu fundador e, por fim, O Conservador (1869 a 1871), semanário 

monarquista, foi fundado pelo português Francisco Luciano de Oliveira. 
300

 

  Chegando ao período histórico de circulação do Colombo, cumpre de 

início reiterar que são pouco estudadas as contribuições dos jornais sul mineiros para a 

formação de uma opinião pública regional favorável à República e, ao mesmo tempo, ao 

fim da escravidão. A imprensa oitocentista de Minas Gerais reclama maior atenção da 

historiografia, como também a região sul-mineira naquela quadra, malgrado venha se 

apresentando, nos últimos anos, um considerável aporte de pesquisas tendo por objeto 

“a forma como economia e trabalho aí se estruturaram no século XIX” 
301

.  Por tal razão, 

resta reiterar que o presente estudo procura lançar alguma luz sobre o tema, tendo por 

intuito o mapeamento dos discursos que giraram em torno do binômio republicanismo-

abolicionismo e elegendo por corpus a coletânea de edições do jornal republicano 

Colombo, em circulação na cidade da Campanha-MG, durante as décadas de 70 e 80 do 

século XIX. 

    Para melhor identificar a mutação de conceitos e o desenvolvimento do 

pensamento abolicionista no seio dos republicanos sul-mineiros,  a pesquisa abrangeu 

os anos 1870 e 1880, sendo certo que a segunda destas fases corresponde à ampliação 

dos debates abolicionistas em todo o país.  E esta ampliação ocorreu porquanto, na 

compreensão de Angela Alonso, os governos do Partido Liberal (1878-1884) toleraram 

manifestações no espaço público, razão pela qual “o abolicionismo deslanchou nas 

grandes cidades. Multiplicaram-se as associações, diversificou-se o perfil social dos 

ativistas, nacionalizou-se a campanha” 
302

. 

  O Colombo, jornal pesquisado, circulou nas duas décadas, o que certifica 

a sua razoável longevidade, sempre representando a corrente política que pretendeu a 

queda da monarquia. O semanário pesquisado desenvolveu discurso representativo das 

ideias que ganharam força a partir da chamada geração de 70, culminando com a 

Abolição da Escravidão, em 1888. Isso visto, no que respeita à primeira destas duas 

fases/décadas, cabe situar o jornal estudado em relação aos demais. 
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  O início dos anos 70 do século XIX correspondeu ao “ciclo mais 

luminoso da Imprensa na Campanha”, como aponta Alfredo Valladão
303

.   Naquela 

década, circularam na Campanha os jornais: O Conservador (1869-1871), Liberal 

Campanhense (1871), O Monarchista (1872 a 1878); Monitor Sul-Mineiro (1872 a 

1896); Sexo Feminino (1873-1874); Sete de Abril (1876- 1877), Minas do Sul (1876) e 

Atalaia do Progresso (1879-1880), além do Colombo, primeira fase (1873 a 1874) 
304

. 

Pondera Valladão que a coexistência de “quatro órgãos de publicidade”, 

simultaneamente em tons de moderação, republicanismo, defesa da monarquia 

constitucional e dos direitos da mulher, “deixava no maior relevo o estado de cultura, de 

adiantamento, da Athenas Sul-Mineira, com essa tribuna da Imprensa, de tão variadas 

opiniões, exercida no meio da tolerância recíproca”.
305

 

  Quanto a cada um deles, importa em linhas sucintas observar que O 

Conservador, já mencionado em tópico anterior, O Monarchista e o Atalaia do 

Progresso nasceram pelas mãos do tipógrafo português Francisco Luciano de 

Oliveira
306

·. O Monarchista contou com a colaboração de Emília Augusta de Oliveira, 

Manuel Ignácio Gomes Valladão e Cândido Ignácio Ferreira Lopes
307

, este último 

também fundador do semanário O Sapucahy
308

.  O Atalaia do Progresso, sob a direção 

de Francisco Luciano, teve por redator Juvêncio Elias de Souza
309

. O Minas do Sul 

advogou o separatismo. Foi relançado em 1892 sob a direção de Marciliano da Fonseca 

Reis Brandão
310

. Já o Sete de Abril, fundado por João Batista Jácome de Araújo, em 

1876, lutou pelas liberdades políticas
311

. Trazia por lema a frase inconfidente, extraída 

de Virgílio: Libertas Quae Sera Tamen
312

. Seu redator, Manuel Eustáquio Martins de 

Andrade, contou com a colaboração de José Francisco de Araújo Macedo
313

. 

  O Sexo Feminino, autodeclarado “semanário dedicado aos interesses da 

mulher”, foi fundado e dirigido por Francisca Senhorinha da Mota Diniz, mantendo 
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colaboradoras diversas
314

. Sua redatora, professora primária, é considerada “a primeira 

brasileira a ser jornalista e proprietária de um jornal” 
315

. Na Corte, a chegada do Sexo 

Feminino foi saudada pelo jornal República, edição de 24 de setembro de 1873: 

 

O entusiasmo com que a exma. Sra. Francisca Senhorinha da Motta 

Diniz atira-se à arena, a firmeza e a coragem com que a primeira do 

Brasil se apresenta para apoiar na imprensa uma tão grande luta, 

honram-na em extremo (…). Se lhe prestarem o apoio que merece, a 

Campanha em breve se achará na vanguarda do progresso mineiro, e 

esta província tem forças para elevar-se àquela altura, em que soube 

colocar-se nos antigos tempos
316

. 

 

  No período de 1873 a 1874 o Sexo Feminino foi impresso na Campanha, 

mas passando a sua redatora e proprietária a residir no Rio de Janeiro, lá deu 

continuidade à publicação da folha que fundara, iniciando a segunda fase do semanário, 

em 1875
317

. O Sexo Feminino se dedicou à defesa dos direitos da mulher, mas tratou 

“também da abolição do elemento servil”, como está em Sacramento Blake 
318

 e Alfredo 

Valladão 
319

.  Após a proclamação da República, o Sexo Feminino passou à designação 
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de  O 15 de Novembro do Sexo Feminino
320

. Por fim, na feliz síntese de Karoline Carula, 

o Sexo Feminino fez da “luta pela educação e emancipação da mulher a sua bandeira” 

321
. 

   O Monitor Sul Mineiro, fundado em 1872 por Bernardo Saturnino da 

Veiga, circulou por 47 (quarenta e sete) anos, até 1919, com interrupção de 1896 a 1898. 

Teve, portanto, duas fases, sempre trazendo por epígrafe a sentença: Lemos no presente, 

soletramos no futuro. O Monitor foi, em seu tempo, o periódico de maior duração nas 

Minas Gerais
322

.  Para Pérola Castro
323

, o programa político do conservador Monitor Sul 

Mineiro “pautava-se pela promoção do progresso e da civilização – ideais tipicamente 

oitocentistas”.  O Monitor contou, em sua primeira fase, com a pena de Evaristo 

Ferreira da Veiga, Francisco Luis da Veiga, José Pedro Xavier da Veiga e Ângelo Xavier 

da Veiga
324

. Era “portador de um moderado abolicionismo monárquico, que não se 

alinhava com quaisquer dos partidos constitucionais” 
325

 

  Por sua vez, o Colombo conheceu três fases, duas delas durante o século 

XIX e uma terceira, já no início do século XX. Interessam à pesquisa as duas primeiras, 

inicialmente sob a direção de Francisco Honório Ferreira Brandão e Manoel de Oliveira 

Andrade, mais tarde sob a direção de Lúcio Eugenio de Menezes e Vasconcelos 

Drummond Furtado de Mendonça. 
 
O Colombo

326
 era “ostensivamente republicano” e, 

nas suas páginas, “sem concessões de espécie alguma, atacou de modo violento e 

inflamado as instituições monárquicas” 
327

, além do que se constituiu, segundo Alfredo 

Valladão, no primeiro órgão republicano de Minas Gerais e um dos primeiros do 
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Brasil
328

.  Ferreira Brandão, seu principal redator na primeira fase, era “médico de 

grande preparo e de variada cultura”
329

.  Oliveira Andrade, proprietário do Colombo em 

ambas as fases, não possuía grau acadêmico, “salientando-se sempre pela sinceridade de 

sua antiga fé republicana”
330

. O Colombo encerrou a sua segunda fase em 1885. 

  Prosseguindo com a divisão temporal utilizada, durante a década de 80 

do século XIX circularam na Campanha os jornais Monitor Sul-Mineiro (1881 a 1888); 

Colombo, segunda fase (1881 a 1885); Locomotiva (1884) e Sul de Minas (1885 a 1888).  

Quanto aos elencados acima, informa Alfredo Valladão que “são todos jornais que 

existiam na própria Vila e, depois, cidade da Campanha, nenhum se incluindo dos 

outros que apareceram em freguesias do município” 
331

.  Diante deste específico recorte 

verifica-se que no período de vinte anos foram impressos, apenas na velha vila, onze 

periódicos dos mais diversos matizes político-ideológicos, dentre os quais o mais 

longevo de Minas Gerais e o primeiro ostensivamente republicano, além de um 

destinado a defender os interesses femininos e outros a difundir o projeto de 

separatismo da província ou as virtudes da monarquia, sem prejuízo daqueles de caráter 

meramente literário-recreativo. 

  Do Monitor Sul-Mineiro já se disse antes. Passando à década de oitenta 

com os mesmos redatores e colaboradores, permaneceu o periódico na sua linha 

moderada.  No que toca ao Sul de Minas, teve por redator Bernardes de Oliveira Filho, 

juntamente com Manoel Ignácio Gomes Valladão Júnior e Carlos Domício de Assis 

Toledo
332

. Alfredo Valladão, ao descrever os jornais supracitados, anuncia o caráter 

político das suas diretrizes, classificando como republicanos o Conjuração, a Gazeta 

Sul Mineira e o Colombo. 

  De fato, como será visto em capítulo seguinte, o Colombo ingressou na 

sua segunda fase animado por um republicanismo radical, aliado a uma intransigente 

defesa da liberdade dos escravos e postura anticlerical. Esse viés contestador, em frentes 

múltiplas, imprimiu um novo tom à campanha republicana que, naquele momento, 
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passava por dificuldades e retrocessos. Sobre este período, Campos Salles escreveu que 

a situação liberal inaugurada em 1878, pelo Gabinete de 5 de janeiro, veio por à prova a 

sinceridade e firmeza dos republicanos, porquanto passou a integrar a pasta da Justiça 

um republicano histórico, chegando-se a sentir, “sobretudo em determinadas regiões do 

país, um movimento de adesão que levou o alarma ao campo dos propagandistas”
333

. 

Pois foi naquele mesmo ano de 1878 que o Colombo reapareceu, “ainda aumentado de 

força, precisamente na hora em que, noutros pontos do país, o movimento republicano 

começa a andar para trás” 
334

.   

  Retirando-se Ferreira Brandão de suas funções no Colombo, contou o 

periódico, na segunda fase, com Lúcio de Mendonça
335

 como seu principal redator.  

Bacharel em Direito pela Faculdade de São Paulo, em 1879 o jovem advogado retornou 

a São Gonçalo, onde passara a infância
336

, logo assumindo a redação do Colombo em 

auxílio a Manuel de Oliveira Andrade, o proprietário  –  “homem de ideias avançadas 

em política e grande apaixonado pelas coisas de espírito
337

”. Do Colombo, em sua 

segunda fase, realçou Valladão que a par da sua ligação com a propaganda republicana 

carreou a suas páginas o aspecto literário, no que contou com a pena de Lúcio de 

Mendonça, político, jurisconsulto, jornalista e escritor  –  aquele que, anos após, 

idealizaria a Academia Brasileira de Letras.
338

 

  O Colombo foi publicado “nos dias 2, 8, 14, 20 e 26 de dada mês”
339

, na 

tipografia de Manuel de Oliveira Andrade, cidade da Campanha. Narram Edgar e Carlos 

Sussekind de Mendonça que “Lúcio enviava toda a sua colaboração de São Gonçalo. 

Andrade lhe remetia, com regularidade, os recortes dos melhores jornais da Corte e das 

províncias. Lúcio lia-os, e à margem dos acontecimentos, desenvolvia a propaganda, 

comentando-os”. Censuravam-lhe a linguagem, por vezes excessiva, mas ele não a 

abrandava por ver “a cada passo, entre a geral humilhação, confundida a covardia dos 
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fracos com a tolerância dos bons”, motivo pelo qual, a seu juízo,  ao jornalismo só 

restaria “uma única linguagem, a da verdade inteira, sem atenuação”
340

 . 

  O estilo de Lúcio de Mendonça formatou o procedimento do núcleo 

republicano campanhense.  Sobre este núcleo, enfatiza Oiliam José que: 

 

o núcleo republicano campanhense, pela influência dominadora de 

Lúcio de Mendonça, caracterizava-se por suas atitudes intransigentes.  

Este doutrinador não admitia o menor desvio da linha que traçara para o 

movimento republicano.  Ensinava que nenhum motivo justificaria 

sacrificar-se a doutrina e a propaganda republicanas.  E não recuava 

nem mesmo quando devia advertir ou condenar os líderes do 

movimento
341

. 

 

  Frente às atitudes ditas intransigentes dos republicanos que gravitavam 

em torno da redação do Colombo, resta aferir se a defesa radical da República e da 

Abolição encontrou respaldo nas relações de cunho social ostentadas por Lúcio de 

Mendonça.    E assim porque, consoante Pierre Bourdieu, a criação intelectual está 

subordinada ao sistema de relações sociais nas quais o criador a realiza, ou, mais 

propriamente, “pela posição do criador na estrutura do campo intelectual”
342

.  Destarte, 

segundo a posição que ocupa no campo intelectual, cada agente “é levado a orientar sua 

atividade para essa ou aquela região do campo cultural, que é em parte legada pelas 

gerações passadas, em parte recriada, reinterpretada e transformada pelos 

contemporâneos”
343

. 

  Disso decorre que o campo intelectual equipara-se a um sistema de forças 

nas quais os agentes integrantes agem e atuam entre si, cada qual com uma massa 

própria
344

, assim conferindo a este campo uma estrutura particular num dado momento 

do tempo. As partes constitutivas do todo mantêm uma relação de interdependência 

funcional na qual cada uma delas dispõe de diferente “peso funcional”
345

, ainda na 
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expressão de Bourdieu, todas contribuindo, desigualmente, para conferir ao campo 

intelectual a sua estrutura própria. 

  Sublinha Bourdieu que “o campo intelectual, como sistema autônomo ou 

pretendente à autonomia é o produto de um processo histórico de autonomização e de 

diferenciação interna”
346

. Esse sistema “não pode ser dissociado das condições 

históricas e sociais da sua constituição”
347

. Necessário que à análise da criação, portanto, 

sejam conhecidas as condições históricas e sociais que tornam possível a existência de 

um campo intelectual. 

  Em outro enfoque, se é verdade que “homens cultos de uma época 

determinada podem estar em desacordo quanto aos objetos que disputam, mas estão 

pelo menos de acordo em disputar certos objetos”
348

, o que, em outras palavras, quer 

significar que cada época possui suas temáticas obrigatórias, também é correto ponderar 

que em relação ao modo de disputa estão influenciados estes homens pelo inconsciente 

cultural
.349 

e pelo habitus
350

, adquiridos em grande parte durante a formação escolar
. 
e 

ao contato do grupo social que integram. 

  Isso visto, para a melhor compreensão das leituras que se seguirão no 

capítulo III, mister que ao tópico do contexto histórico em que editado o Colombo, 

supra mencionado, se faça acrescido o do perfil do seu diretor e redator, Lúcio de 

Mendonça.  O adendo é pertinente, em sabendo que “é no interior e por todo o sistema 

de relações sociais que o criador estabelece com o conjunto de agentes que constituem o 

campo intelectual num dado momento do tempo (…) que se realiza a objetivação 

progressiva da intenção criadora”
351

. 

  Consta dos dados biográficos coligidos por Edgar Mendonça e Carlos 

Sussekind de Mendonça
352

 e que fundamentam as passagens a seguir, que Lúcio 

Eugenio de Menezes e Vasconcelos Drummond Furtado de Mendonça nasceu em 10 de 

março de 1854, em Piraí, e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de novembro de 1909. Foi 

advogado, jornalista, contista, poeta e magistrado.  Aos cinco anos de idade, em virtude 
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do falecimento do seu pai, foi levado para São Gonçalo do Sapucaí - Minas Gerais, 

freguesia então pertencente à cidade da Campanha, para ser criado por um parente, João 

Antonio de Lemos, o barão do Rio Verde. Em 1868 partiu para São Paulo, a chamado 

do seu irmão, o jornalista Salvador de Mendonça  –  um dos signatários do Manifesto 

Republicano de 1870  – , para trabalhar no jornal Ypiranga. Na redação do jornal passou 

a conviver com Luiz Gonzaga Pinto da Gama, cujo republicanismo, abolicionismo e 

anticlericalismo colaborariam para moldar o perfil do jovem aprendiz.  Foi a Lúcio de 

Mendonça que Luiz Gama legou os seus dados biográficos, expostos em uma carta 

redigida em 1868 e tornada pública. A missiva termina nos termos seguintes, 

reveladores do estágio profissional e de vida em que os amigos se encontravam, na 

redação do jornal Ypiranga, em São Paulo: 

 

Agora chego ao período em que, meu caro Lúcio, nos encontramos no 

Ypiranga, à Rua do Carmo, tu como tipógrafo, poeta, tradutor e 

folhetinista, principiante; e eu como simples aprendiz-compositor, de 

onde saí para o foro e para a tribuna, onde ganho o pão para mim e para 

os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes, e para os míseros 

escravos, que, em número superior a 500, tenho arrancado às garras do 

crime.  Eis o que te posso dizer, às pressas, sem importância e sem valor; 

menos para ti, que me estimas deveras.  Teu Luiz 
353

 

 

  Em 1871, Lúcio de Mendonça obteve a matrícula na Faculdade de 

Direito de São Paulo.  Logo em seguida  foi dela suspenso,  por dois anos, em razão de 

ter participado da revolução acadêmica, levante de estudantes contra a mudança dos 

critérios de avaliação nas provas.  Passou a residir na Corte, onde ingressou na redação 

do jornal A República e à convivência com Quintino Bocayúva, Ferreira de Menezes, 

Francisco Otaviano, Machado de Assis, Joaquim Nabuco e outros republicanos. 
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  O jornal A República começou a circular na Corte em 3 de dezembro de 

1870 e sobre ele anota Nelson Werneck Sodré
354

 que era, inicialmente, propriedade do 

Clube Republicano, passando depois a órgão do Partido Republicano Brasileiro.  

Aparecia três vezes por semana, mas depois circulou diariamente, a partir de setembro 

de 1871.  Chegou a 10.000 exemplares, “índice avultado para época”, na consideração 

de Werneck Sodré em sua História da Imprensa no Brasil. Na mesma obra, consta a 

transcrição de texto de Lúcio de Mendonça, acerca da redação da  República: 

 

Há vinte anos, pelo correr de 1872, a sala da redação da República, na 

rua do Ouvidor, onde hoje está a confeitaria Cailteau, era ponto de 

encontro dos homens de letras do seu tempo (…). Havia, então, certas 

noites, um grande ponche, com palestra em redor, para o qual se 

convidava, com a fantástica denominação exposição de feras. O calouro 

de imprensa, que eu era com os meus dezoito anos de idade e o curso de 

Direito interrompido, fazendo a cozinha na redação da República, 

achava uma requintada delícia intelectual aquele convívio de gente nova 

e quase ilustre, de bom humor e de bons dias
355

. 

 

  O testemunho de Mendonça condiz com a imagem da Rua do Ouvidor 

como um território de intelectuais. Com efeito, na síntese de Maria Emília Prado, em 

um momento no qual “nos cafés se reuniam os intelectuais menos dispostos a se 

contentar com os divertimentos alegres e descomprometidos oferecidos nos salões”, era 

na Rua do Ouvidor que se situava “a maior parte dos cafés”, como também “as redações 

dos jornais e as principais tipografias”, caso da Leuzinger, da Garnier e da Lammert.  

Nesse panorama, “as tipografias eram os espaços privilegiados das conversas entre os 

intelectuais. Os cafés eram o local de encontro e alguma conversa”
356

. 

  Retornando à Faculdade de Direito em 1873 e ao convívio dos 

republicanos paulistas, em 1875, Lúcio de Mendonça ingressou na redação do jornal A 

Província de São Paulo
357

, periódico que surgiu da necessidade de que naquela 
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província circulasse um órgão de imprensa que “não sendo republicano extremado, 

viesse a discutir com serenidade os absorventes problemas do momento” 
358

.  O grupo 

que o fundou constituiu uma empresa sob a denominação de Pestana, Campos & Cia, 

adquirindo um “rústico prelo Alauzet  manual, comprado no Rio de Janeiro de segunda 

mão” 
359

. A circunstância do veio empresarial é relevante a Werneck Sodré por revelar 

“o esboço da imprensa industrial”.
360

 O jornal começou a circular naquele mesmo ano 

de 1875 e “vivia de anúncios (de casas comerciais de amigos, de falecimentos, de 

missas, de partida de navios para Santos, de negros fugidos) e de assinaturas” 
361

. Teve 

tiragem inicial de 2.0000 exemplares
362

 e se identificava com o republicanismo, embora, 

conforme Pilagallo
363

, não fosse órgão do PRP, não endossasse as teses republicanas e 

nem o abolicionismo. 

  Em 1877, Lúcio de Mendonça dirigiu o Clube Republicano Acadêmico, 

mesmo ano em que colou grau como bacharel em Direito e regressou a São Gonçalo.  

Em 1880 contraiu núpcias com Marieta Pinto, natural de Cristina, Minas Gerais,  

passando o casal a residir em São Gonçalo, de onde Lúcio de Mendonça exerceu a 

advocacia e redigiu o jornal republicano Colombo, desde 1º. de março de 1879 e até 5 

de junho de 1885. Encerrando as suas atividades no Colombo, Lúcio de Mendonça 

seguiu para Valença – RJ, atendendo ao chamado do irmão Candido para assumir um 

escritório de advocacia, e de lá seguiu ao Rio, em 1888
364

, ingressando na redação de O 

País.  Proclamada a República, Lúcio de Mendonça recebeu nomeação a ministro do 

Supremo Tribunal Federal, em 1895, e exerceu a função de Procurador Geral da 

República, em 1897
365

.  Foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de 

Letras (ABL), em 1896, sendo certo que dele partiu a iniciativa para a criação da 
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Academia
366

. A respeito, das notas biográficas mantidas pela ABL na sua página 

eletrônica consta que Lúcio de Mendonça frequentava a redação da Revista Brasileira, 

dirigida por José Veríssimo, local onde “se congregavam, em torno de Machado de 

Assis e de Joaquim Nabuco, os principais representantes da literatura brasileira no 

momento. Foi então que lhe nasceu o sonho de criar a Academia Brasileira de Letras, da 

qual ele é, por depoimento unânime dos criadores da Instituição, o verdadeiro fundador, 

o Pai da Academia”
367

. Lúcio de Mendonça faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 

1909. 

  Em A República consentida: cultura democrática e científica do final do 

Império, Maria Teresa Chaves de Mello informa que Lúcio de Mendonça despontou no 

cenário nacional a partir dos anos 70 do século XIX e que foi junto ao Colombo que, 

“na linguagem desabrida que se tornou uma de suas marcas, exerceu sua principal 

atividade propagandística pela República”
 368

.  Sacramento Blake, em seu conhecido 

Dicionário Bibliográfico, dedica expressivas notas ao verbete relativo a Lúcio de 

Mendonça, relatando sua biografia e destacando que: 

 

depois de sua formatura, serviu no cargo de promotor publico de 

Itaboraí; dedicou-se à advocacia na cidade da Campanha, Minas Gerais, 

onde exerceu cargos de eleição popular e de confiança do governo, 

como os de vereador da câmara municipal, inspetor municipal da 

instrução publica e delegado de policia, e passou depois a advogar na 

cidade de Valença, do Rio de Janeiro. No regime republicano foi diretor 

geral da diretoria de justiça na respectiva secretaria de estado e fiscal do 

governo junto às faculdades livres de direito do Rio de Janeiro. (...) 

colaborou desde estudante em vários periódicos, como o Globo, o 

Ônibus e a Província de S. Paulo, a Republica, a Semana, e a Estação, 

do Rio de Janeiro, e redigiu outros, como:  0 Rebate, por estudantes de 

São Paulo. S. Paulo, 1874, in-folio; A Republica: órgão do clube 

republicano acadêmico. S. Paulo, 1877, in-fol. Continuou redigido por 

outros. Colombo: semanário republicano. Campanha, 1879-1885. in-
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folio. Esta folha começou em 1873 sob a principal redação do Dr. 

Francisco Brandão.
369

 

 

  No campo ideológico, Lúcio de Mendonça descreveu a sua ação política 

como a mais próxima possível do objetivo visado. Identificou-se como socialista, não 

apenas naquele momento, de República Velha, mas também antes e sempre. Um 

socialista na República da Espada. Um socialista no Império.  O trecho a seguir foi 

recolhido por Edgar Mendonça e Carlos Sussekind de Mendonça, filhos de Lúcio de 

Mendonça, extraído do prefácio de A Caminho (propaganda republicana), obra que o pai 

publicou pela editora Laemmert & Cia., em 1905: 

 

A República, que alcançamos instituir, é um regime incomparavelmente 

melhor, mais nobre, mais digno, mais perfeito do que os seus 

antepassados. Mas daí a considerá-la como sistema  definitivo e última 

e suprema concretização do ideal sociológico vai um abismo que nem a 

cegueira da paixão democrática pode ocultar aos menos videntes ou 

menos observadores. O que sou, definitivamente, o que sempre fui e 

declarei ser, desde que me entendo nestas altas coisas, é um franco, 

radical, irredutível socialista, aceitando a atual forma de governo como 

mera aproximação, ainda muito rudimentar e imperfeita, de um ideal 

muitíssimo mais elevado
370

. 

 

  Por conta dos ambientes intelectuais que frequentou, amigo e 

companheiro de redação de Luiz Gama, estudante na Faculdade de Direito de São Paulo, 

jornalista e integrante das rodas republicanas em São Paulo e no Rio de Janeiro, Lucio 

de Mendonça travou prematuro contato com as principais lideranças dos movimentos 

abolicionista e republicano. Constituiu-se, ademais, em legítimo representante da 

chamada geração 1870, assim expressamente nomeado por Angela Alonso
371

, 

inserindo-se não no rol daqueles que se limitavam  a “interpretar a realidade nacional, 

ignorando solenemente (…) os problemas cruciais da  sociedade brasileira, sobretudo a 
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escravidão”, mas dentre os de honrosa exceção,  “como Joaquim Nabuco”
372

, 

vocacionados a contribuir para a redução das desigualdades sociais . 

  Quanto aos aspectos biográficos do redator do Colombo, pôs-se em 

relevo a experiência social por conta das condicionantes que ela formula, ao 

pensamento e à ação.  No tema, e amparada em Karl Mannheim, esclarece Angela 

Alonso que: 

os componentes do movimento intelectual não partilhavam uma mesma 

origem social, mas uma “comunidade de experiência”.  O epíteto 

“geração 1870” circunscreve os indivíduos chegando à idade adulta e ao 

“mercado” de trabalho ao longo dos anos 1870 e início dos anos 1880.  

Esta “unidade de geração” define um “tipo particular de localização 

social” que restringe a experiência social disponível para os indivíduos 

que a compõem, “isso exclui um largo número de modos possíveis de 

pensar, de experiências, sentimentos e ações, e restringe o escopo de 

autoexpressão aberta para o indivíduo a certas possibilidades 

circunscritas”
373

. 

 

  O ideal republicano se apresentou a uma parcela da geração 1870 como 

o inevitável caminhar da evolução das ideias. De acordo com M. T. Chaves de Mello: 

 

para aquela geração ilustrada, o regime republicano passou a ser 

percebido como uma fatalidade histórica. Essa cultura democrática e 

científica penetrou profundamente na sociedade brasileira do final do 

Império. Ela renovou o vocabulário e a semântica. Sob suas premissas 

passaram a se pensar as "questões" nacionais. O mais importante, é que 

ela configurou um novo sistema simbólico que colocou em cheque os 

modelos montados pelos construtores do império, trazendo para a arena 

pública a percepção da crise de direção que vivia o regime
374

. 
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  Contribuiu para a evolução das ideias a ampliação dos espaços públicos, 

a partir da década de 70 do século XIX e a fundação de jornais de opinião.  Naquele 

tempo, “não só conferências dinamizavam o espaço público. Máquinas mais em conta 

deslancharam a produção de revistas e livros e propiciaram nova imprensa” 375. 

  Sobre a geração 1870,  expõe Maria Fernanda Lombardi Fernandes que 

“as questões centrais para o país também tornaram-se questões centrais para toda uma 

geração que entrava em cena na década de 1870 e que seria responsável pela condução 

dos rumos políticos do país no último quartel do século XIX
376

”
 
. A essa geração, 

prossegue, “a grande questão que se colocava era a articulação entre os ideais 

abolicionista e republicano. É em torno dessa dupla que se dão as clivagens entre os 

membros do movimento de contestação” 
377

. 

  Isso visto, sob o ângulo das clivagens, o grupo republicano-abolicionista 

que girou em torno da redação do Colombo figurou dentre os mais intransigentes dos 

republicanos e, uma vez circunscrito a este reduzido âmbito, dentre os mais radicais 

abolicionistas, como se verá nos capítulos seguintes. Nesse terreno de ação, sem 

esmorecer ou abrandar discursos, o Colombo, por seus colaboradores e, nomeadamente, 

Lúcio de Mendonça, seu diretor e redator, ao mesmo tempo em que “procurou 

demonstrar que da Monarquia nada mais se devia esperar, a não ser a desgraça do País e 

dos seus habitantes e que, por isso mesmo, urgia destruí-la, reduzindo a frangalhos a 

carta constitucional em que se apoiava” 
378

, com igual afinco não admitiu gradualismos 

ou cláusulas (como fizeram os republicanos emancipacionistas) para o fim da 

escravidão, defendendo-a, de imediato e sem indenizações.  

  O campo ideológico no qual inserido o binômio republicanismo-

abolicionismo em Lúcio de Mendonça e colaboradores do Colombo, sem admitir 

concessões, os perfilha no cenário nacional ao lado de outros republicanos convictos e 

abolicionistas extremados, caso de Luiz Gama, em São Paulo
379

, ou de Silva Jardim
380

, 
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no Rio de Janeiro, cada qual exercendo uma modalidade própria de ativismo: literário, 

judicial ou  propagandístico.   

  Essa atuação compartimentada foi uma das chaves do sucesso do 

movimento social abolicionista: “Coesão mínima e crescimento do movimento se 

viabilizaram graças a estilos de ativismo compartilhados, isto é, estratégias modulares 

de ação, estilizadas e transponíveis” – sustenta Angela Alonso.  Foi a variedade de 

estilos de ativismo o que garantiu “a difusão simples e rápida de estratégias, com seu 

uso simultâneo em diferentes partes do país” 
381

. 

  E dentre estas estratégias figurou, com realce,  o ativismo do jornalista, 

na sua missão de propagar as ruínas da Monarquia, o absurdo da Escravidão e o 

progresso e a  justiça da República. Assim, a  exemplo do que ocorreu nas páginas da 

Província de S. Paulo, da Gazeta da Tarde e da Federação
382

,  também nas do Colombo, 

na cidade da Campanha, intelectuais bradaram argumentos abolicionistas e republicanos, 

propagandeando o novo mundo que servia de ideal à folha.   

  Ante o exposto, se é correto enunciar  que as localidades sul-mineiras 

receberam forte influência de São Paulo no século XIX e que isso “foi o que se viu na 

Campanha, por ocasião da propaganda republicana: da capital paulista veio-lhe a ideia 

do novo regime”
 383

, também  é certo afirmar que, “da Campanha partiam, sem dúvida, 

as ideias que alimentavam o movimento republicano em todo o Sul de Minas” 
384

. 

Campanha manteve a centralidade e a condução administrativa da região sul-mineira 

desde o início do Oitocentos 
385

, sendo  reconhecida  a sua importância  “no cenário 

econômico e sociopolítico da província de Minas Gerais e do Império” 
386

.  

  No setor cultural, a cidade recebeu influência forte de São Paulo, por sua 

localização geográfica.
387

  No aspecto político, o  primeiro órgão de imprensa surgido 
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na Campanha nasceu com o propósito de divulgar diretrizes inspiradas em jornal da 

Corte 
388

  –  o principal palco dos acontecimentos do país.   Foi grande o número de 

jornais impressos na cidade desde o surgimento da imprensa local
389

, sendo certo que as 

décadas de 1870 e 1880 corresponderam ao auge da sua imprensa oitocentista
390

.   

   Um dos jornais surgidos nesse período foi o Colombo, mais à frente 

posto sob a principal redação do jornalista e advogado Lúcio de Mendonça, conhecido  

por não admitir desvios na linha doutrinária republicana, nem mesmo quando praticados 

por  líderes do movimento
391

. 

  Com estas considerações, é  à compreensão das crenças identificadoras 

do grupo político republicano-abolicionista formado em torno do Colombo que a 

pesquisa se propõe a dedicar os capítulos seguintes, como também à arte argumentativa 

pela qual os jornalistas as alimentavam e reconduziam à esfera pública, para a 

construção de uma opinião  favorável à Abolição e à República.  

 

§.§ 
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Capítulo II - Escravidão e Abolicionismo 

 

2.1. A construção do abolicionismo como movimento social 

 

  A historiografia confere diferentes interpretações à evolução dos fatos 

que culminaram na abolição,  seja situando-os no conjunto de forças de expansão capi-

talista que levou à reestruturação das relações sociais e de trabalho
392

; ou concedendo 

protagonismo à agência escrava
393

 , às instituições políticas
394

 ou ao movimento soci-

al
395

.  A concepção do abolicionismo como um movimento popular, amparado por uma 

ideologia própria, é encontrada na  historiografia recente
396

. Para Emília Viotti da Costa,  

até “meados do século XIX não se pode propriamente falar em movimento abolicionista”
 

397
, haja em vista que as críticas ao escravismo eram lançadas por vozes isoladas, sem 

maior significado no contexto social. Nesse quadro, é possível reparar que se os isola-

dos defensores da abolição não ocupavam as preocupações dos escravistas, assim ocor-

ria porque eram “galos” que cantavam sós e que, assim, não haveriam de “fazer manhã” 

398
.  Essas isoladas vozes, porém, já teciam a teia de um novo dia. 

  E os primeiros raios da manhã chegaram a partir das letras e das artes, 

engajadas na tarefa de reconstrução de um tecido social esgarçado por séculos de 

discriminação e arbítrio. Em meados do Oitocentos, o abolicionismo passou a, 

lentamente, expandir o seu círculo de influência a partir dos mais famosos escritores da 

época.  Em 1846, Gonçalves Dias convocou o leitor ao exame dos sentimentos do 

escravizado, através do romantismo, para a construção da empatia necessária à 
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compreensão da dor alheia.  No poema A Escrava, a sonhadora Alsgá se lembrava dos 

idílicos momentos de amor vividos na sua terra natal, até ser abruptamente interrompida 

pela voz do senhor: 

 

Do ríspido Senhor a voz irada, Rábida soa, Sem o pranto enxugar a 

triste escrava Pávida voa. Mas era em mora por cismar na terra, Onde 

nascera, Onde vivera tão ditosa, e onde Morrer devera! Sofreu 

tormentos, porque tinha um peito, Qu’inda sentia; Mísera escrava! no 

sofrer cruento, "Congo!" dizia. 

 

  Vinte anos após, agigantou-se Castro Alves com escritos que o 

imortalizaram. O autor de Vozes d'África, 1868, e Navio Negreiro, 1869, teve seus 

poemas antiescravistas reunidos na obra Os Escravos, publicada em 1883. A par da 

conexão do público leitor com o sofrimento do escravizado, timbre bem conhecido da 

obra do grande poeta, voltou-se ele também à invocação do sentimento nacionalista, em 

uma reflexão acerca do papel do país no concerto das nações civilizadas
399

.  

  Embora relevantes essas primeiras exposições artísticas –  invocativas de 

sentimentos humanitários ou nacionalistas  –  pelo fim da escravatura, e outras tantas 

que se seguiram até o fim dos anos setenta do Oitocentos, Joaquim Nabuco e José do 

Patrocínio situam o início do movimento abolicionista no ano de 1879, datação esta que 

“está longe de ser neutra”, na avaliação de Angela Alonso
400

, posto que foi neste ano 

que ambos iniciaram as suas próprias atividades,  Nabuco no parlamento e Patrocínio 

nas páginas da Gazeta da Tarde. Segundo Alonso, há inconvenientes na narrativa de 

Nabuco, por assim renegar o ativismo dos que o precederam  –  caso de Luiz Gama e de 

André Rebouças. Na opinião de Angela Alonso, o movimento abolicionista é anterior a 

1879, remontando às vésperas da Lei Eusébio de Queiroz e ganhando força antes da Lei 

do Ventre Livre, de sorte que “a mobilização brasileira pela abolição da escravidão foi, 

                                                 

399
 É o que se observa do trecho a seguir, extraído de Navio Negreiro (1869), demonstrando que o Brasil 

se portava vergonhosamente no cenário mundial:  “Existe um povo que a bandeira empresta, P'ra cobrir 

tanta infâmia e cobardia!...  Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta, Que impudente na gávea 

tripudia? Silêncio. Musa... chora, e chora tanto Que o pavilhão se lave no teu pranto!...Auriverde pendão 

de minha terra, Que a brisa do Brasil beija e balança,  Estandarte que a luz do sol encerra E as promessas 

divinas da esperança... Tu que, da liberdade após a guerra, Foste hasteado dos heróis na lança  Antes te 

houvessem  roto na batalha, Que servires a um povo de mortalha!... ”. 
400

 ALONSO, Ângela. O abolicionismo... p. 116. A datação está na obra de Joaquim Nabuco, Minha 

Formação, e no artigo escrito por Patrocínio, publicado no  Cidade do Rio, em 5 de maio de 1889. 



107 

 

pois, grande, estruturada e duradoura”, constituindo-se o abolicionismo como nosso 

primeiro significativo movimento social.
401

 

  No ponto, Alonso conceitua movimento social como “uma rede de inte-

rações sociais que se constrói no curso de um conflito”, assim alinhando indivíduos e 

promovendo eventos e associações. A formação em rede, com unidade de objetivos e 

líderes, concede ao movimento uma plasticidade não possível às instituições, rígidas por 

natureza. Desta forma, “ao contrário das instituições, com seus membros fixos e frontei-

ras claras, movimentos tem limites fluidos e participantes voláteis, que entram e saem. 

São clivados por facções em permanente negociação de objetivos e líderes”.  O movi-

mento social, com efeito, representa uma “maneira extraparlamentar de fazer política, à 

qual recorrem grupos sem acesso ou capacidade de impactar a política institucional”. A 

forma de ação do movimento social se caracteriza: 

 

por campanha de pressão sobre autoridades, sob forma de manifestações 

públicas; uso de mesmo repertório de confronto, isto é, de formas seme-

lhantes de organização, expressão e ação; e envolve grande número de 

pessoas, cujo compromisso perdura ante adversidades (sobretudo re-

pressão).
402

 

 

  Reunindo dados obtidos de notícias publicadas em 35 jornais, de 9 pro-

víncias, no período de 1868 a 1888
403

, Angela Alonso identifica sete modalidades de 

atuação do movimento abolicionista, quais sejam: (i) medidas junto a ou partindo de 

instituições, a exemplo de candidaturas políticas, discursos, promulgação de leis, peti-

ções ao Executivo e Legislativo, ações judiciais, sentenças, e meios diversos de exercer 

pressão política direta junto aos poderes públicos; (ii) manifestações em espaço fechado, 

tais como conferências, homenagens, sessões públicas, reuniões e eventos artísticos em 

geral; (iii) manifestações em espaço aberto, a exemplo de meetings, quermesses etc.; (iv) 

difusão do movimento, por ações de arregimentação de novos membros e propaganda 

em geral, isso abrangendo a formação de associações, fundos de emancipação e jornais 

e elaboração de obras literárias; (v) ações simbólicas, dentre as quais as homenagens, 
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boicotes à publicação de anúncios sobre escravos fugidos e politização de atos privados, 

como batizados ou funerais; (vi) ação direta, por arrecadação de fundos para a libertação 

de escravos e manumissões, individuais ou em massa; (vii) e ações de confrontação, 

envolvendo a incitação a fugas e o acoitamento de escravos, como também o enfrenta-

mento, inclusive físico, dos poderes públicos ou senhores de escravos.  No rol de jornais 

pesquisados por Alonso não se inseriu o republicano-abolicionista Colombo, que circu-

lou no sul de Minas Gerais, razão pela qual a leitura do periódico também buscará iden-

tificar essas modalidades de luta no cenário da Campanha, sendo este mais um objeto de 

análise no estudo. 

  Na construção do movimento abolicionista nacional, colaborou o contato 

dos nacionais com os ativistas estrangeiros.  E assim porque o contexto de ocorrência da 

abolição da escravatura nas colônias inglesas, portuguesas e espanholas e nos Estados 

Unidos da América forneceu aos brasileiros, na dicção de Angela Alonso, “modelos de 

como lidar com a escravidão”
 404

, extraídos de experiências em escala global disponíveis 

aos que buscassem beber na fonte da “rede mundial antiescravista espalhada por Europa, 

África e Américas”
 405

.  Por força de obras publicadas, viagens e correspondências deu-

se, então, a “formação de solidariedades políticas transnacionais entre ativistas”, daí 

surgindo a figura dos activists beyond borders
 406

, ou seja, ativistas com acesso a redes 

sociais estrangeiras e do próprio país onde exerciam a militância política. 

   Nesse panorama, “retóricas, estratégias e formas de organização testadas 

por movimentos abolicionistas nacionais anteriores  –  inglês, francês, espanhol, nor-

te-americano  –  funcionaram como um repertório antiescravista para os brasileiros, 

fornecendo modelos para a construção do ativismo local”
407

.   Esses experimentos, por 

certo, sofreram adaptações imprescindíveis ao ambiente nacional, de sorte que, se o 

abolicionismo anglo-americano usou os templos Quaker para seus eventos, no Brasil, ao 

contrário, “o abolicionismo encontrou uma igreja que era braço do Estado”
408

.  Em não 

                                                 

404
 Ibidem, pp.122-126, com citação à obra de KECK, Margareth e SIKKINK, Kathyrin. Activists beyond 

borders. Ithaca: Cornell University Press, 1998.  Entre nós, o conceito convida à análise da atuação de  

Joaquim Nabuco, ante o período no qual manteve convívio com a rede de abolicionistas ingleses, 

franceses, norte-americanos e cubanos estrangeiros.  Antes, nos anos 1860, o abolicionista Abílio César 

Borges inaugurou a “estratégia que Joaquim Nabuco repetiria nos anos 1880”. 
405

 Ibidem, p.123. 
406

 Ibidem. 
407

 Ibidem, p.126 
408

 Ibidem. 



109 

 

podendo contar com a base organizacional religiosa, o ativismo brasileiro seguiu para o 

recinto laico - caso dos teatros - 
409

, isso produzindo uma “teatralização da política”, 

razão pela qual, entre nós, “a arte, em vez da religião, moldaria a propaganda” 
410

.    

  Essa possibilidade de contribuição a ser dada pela arte, engajada a uma 

causa, foi percebida pelo médico Abílio César Borges, educador baiano, homem que 

após viagens “por Inglaterra, Bélgica, Alemanha França, Itália, Suíça, Argentina e Esta-

dos Unidos” desenvolveu no Ginásio Baiano um método de estudos sem os castigos 

físicos de praxe, vez que “o estudante não devia ser escravo do mestre, pois toda escra-

vidão seria contrária à natureza” 
411

.  Em Salvador, frente à Sociedade Libertadora 7 de 

setembro, fundada em 1869, Abílio Borges lançou o jornal quinzenal O Abolicionista e 

iniciou a prática dos leilões de objetos doados com reversão de fundos para a alforria de 

mulheres e crianças. De 1869 a 1871 as cerimônias cívicas de Abílio Borges resultaram 

na concessão de 191 títulos de alforria. Foi no palco do Ginásio Baiano que despontou o 

talento luminoso do jovem estudante Antonio de Castro Alves, desde cedo alcunhado de 

“Poeta dos Escravos” 
412

.   

  Iniciativas tais não podem ser desconhecidas, pois embrionárias do mo-

vimento nacional que adviria.  Deste modo, se desde o final dos anos 1860 os abolicio-

nistas recorriam à arte-engajada, foi somente a partir de 1880, na Corte, que Rebouças e 

Patrocínio tornaram regulares as “Conferências Emancipadoras”, com entregas de cartas 

de liberdade no palco e discursos que tratavam da “abolição já e sem indenização algu-

ma”
413

.  De julho de 1880 a julho de 1881 foram realizadas 43 Conferências Emancipa-

doras.  A fórmula das Conferências evoluiu e ganhou complexidade, com o intuito de 

tornar mais atrativo o evento, o que fez com que, por fim, chegasse ao formato de um 

concerto musical, com a execução de obras clássicas e peças de Ópera
414

.  O sucesso 

desse modelo, reunindo diversão, arte e justiça, se espalhou pelo país e se consolidou no 
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Rio de Janeiro de tal maneira que, em junho de 1883, Patrocínio entregou 115 cartas de 

alforria em um mesmo evento. 

  No âmbito da retórica, como conclui Alonso, os abolicionistas brasileiros 

desenvolveram  três linhas mestras: 

 

A do direito se associou aqui ao tropo da abolição como nova Indepen-

dência. A da compaixão, de origem religiosa, sem poder contar com a 

base católica, ganhou o matiz laico do romantismo, o que reforçou o te-

or artístico e laico da propaganda. A do progresso granjeou coloração 

cientificista, que não se vira em abolicionismos precedentes. Juntas, re-

definiram a escravidão - antes socialmente naturalizada - como injustiça, 

indignidade, atraso. E indicaram a possibilidade de mudança por meio 

da ação política coletiva. Contribuição capital para a mobilização
415

. 
 
 

 

  No entanto, como se verá no capítulo seguinte, essa classificação geral 

admitiu algumas variações no cenário fortemente católico da sul-mineira cidade da 

Campanha, porquanto o anticlerical Colombo não renunciou à retórica da “compaixão, 

de origem religiosa”, mas antes a acolheu e modulou, a exemplo do que fizera Emílio 

Castelar na Espanha, para redirecionar o ethos católico aos interesses da causa abolicio-

nista, na comparação entre os sofrimentos do escravo e do Cristo. Assim o fez, por mé-

todo de argumentação e fim de convencimento, em período anterior ao da teatralização 

da propaganda com a exposição dos ferimentos sofridos pelo escravo seviciado, o que 

se deu a partir da passeata que a Conferência Abolicionista promoveu na Corte (1886) 

para levar ao conhecimento público as lesões corporais causadas nas menores Eduarda e 

Joana pelos bárbaros espancamentos a que foram submetidas,  e em decorrência dos 

quais  Eduarda  perdeu a visão e Joana a vida.  A exposição pública das lesões do escra-

vo torturado foi técnica replicada por Antonio Bento em São Paulo (1887), com apro-

priação da simbologia do suplício de Jesus, em teatral procissão religiosa na qual a ví-

tima caminhou ao lado dos instrumentos do martírio
416

. 

                                                 

415
 ALONSO, Ângela. O abolicionismo... p. 126.   

416
 O episódio envolvendo Eduarda e Joana, em fevereiro de 1886, e que foi intitulado “Crime de 

Botafogo” pela imprensa da Corte, está narrado em MACHADO, Humberto Machado , op. cit. p.199-205 

e 272, desde o fato até o julgamento, em outubro de 1887, com a absolvição da Ré, Francisca de Castro. 

Em ALONSO, Angela. Flores ... pp. 298-299  há descrição dos dois eventos. 



111 

 

  Com este foco, ciente do ambiente em que desenvolvia a sua propaganda 

política, o Colombo promoveu a adaptação da retórica abolicionista ao espaço da religi-

osidade campanhense, ao tempo em que, coerentemente com as suas premissas,  mante-

ve linha editorial marcadamente anticlerical, isso acentuando as incoerências que pre-

tendia demonstrar. Com efeito, o Colombo se apropriou do manancial ético do huma-

nismo cristão e o isolou do sistema estrutural e hierárquico do catolicismo, impediente 

da fluidez da ideia abolicionista, assim ascendendo a um imaginário púlpito Quaker do 

qual pregou que o espírito cristão ordenava a libertação dos escravos. 

  No plano de ação, valeram-se os abolicionistas brasileiros de diversos 

métodos, ao sabor de aptidões e oportunidades que, entre si, foram complementares.  

São exemplos: 

os métodos de Abílio Borges (associativismo e cerimônias cívicas); de 

André Rebouças (lobby e conexão espaço público/sistema político); de 

Luiz Gama (ativismo judicial); de José do Patrocínio (conferências pú-

blicas em teatro; libertação de territórios); de Joaquim Nabuco (ações 

parlamentares); de Antonio Bento (fugas orientadas) 
417

. 

 

  Por sua vez, assim como agiram os abolicionistas, os escravistas oferece-

ram resistência à pretensão libertadora a ela contrapondo argumentos tomados de em-

préstimo de experiências internacionais. Ressaltaram a inutilidade do movimento pela 

abolição, uma vez que a maior expansão demográfica de livres eliminaria naturalmente 

a escravidão e aludiram ao impacto negativo que a libertação dos escravos produziria 

sobre a economia e a ordem social.  De tal sorte, a perspectiva comparada funcionou, na 

opinião de Alonso, “como farol para abolicionistas, escravistas e autoridades políticas” 

418
, tríade que montou um jogo composto de estratégias forjadas pelas oportunidades de 

momento. Nesse ambiente: 

 

A seleção de estratégias de mobilização foi também situacional, con-

forme à balança de poder em cada circunstância. Diferentes conjunturas 

políticas, grau de abertura do sistema político à agenda da abolição; dis-

ponibilidade ou não de aliados; força dos escravistas e disposição do 
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Estado para cooptar, tolerar ou reprimir, empurraram os ativistas para 

arenas distintas: manifestações no espaço público, política parlamentar, 

ações clandestinas. Embora cada facção tivesse uma linha de atuação 

preferida, as diferentes configurações da conjuntura e o jogo 

ação/reação com governos e contramovimento demarcaram as estraté-

gias mais viáveis para todos os abolicionistas em cada momento do pro-

cesso político. Mudaram de tática não por incoerência, mas por necessi-

dade
419

. 

 

  Em resumo, o movimento abolicionista que nascera por ocasião da Lei 

Eusébio de Queiroz e ganhara densidade durante os debates da Lei do Ventre Livre, 

conheceu expansão nacional por volta de 1879 –  sendo esta a leitura a ser feita das da-

tações de Nabuco e Patrocínio – ano em que os senhores de escravos decidiram o desti-

no dos ingênuos nascidos de ventre livre e que alcançaram 8 anos de idade.  O movi-

mento passou livremente às ruas durante o Governo Liberal (1878-1883), sendo certo 

que “uma nova geração, em larga medida beneficiária da reforma do ensino dos anos 

1870, engrossou o abolicionismo”. 

 

Os ativistas estabeleceram alianças internacionais e diversificaram táti-

cas de propaganda, com criação de associações, publicação de panfletos 

e jornais, manifestações no espaço público e campanha de libertação de 

territórios (a libertação voluntária de áreas por compra ou cessão volun-

tária de alforrias). Entre 1878 e 1884, foram 896 eventos de mobiliza-

ção. Tudo sem apoio, mas também sem repressão do governo 
420

. 

 

  Na metáfora adotada por Alonso, a estação das flores cedeu espaço à dos 

votos quando o Gabinete Dantas, não suportando o impacto da reação escravista, sofreu 

moção de desconfiança, disso resultando as eleições parlamentares de 1884. Um novo 

rumo impunha aos abolicionistas que conquistassem o espaço político-partidário. A vi-

tória conservadora nas eleições gerais e a formação do Gabinete dirigido pelo Barão de 

Cotegipe inaugurou a terceira fase do movimento abolicionista: a das balas, ainda na 
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metáfora e no corte espacial desenhado por Alonso
421

.  Esta fase vigorou de agosto de 

1885 a fevereiro de 1888, período no qual “o governo adotou linha dura” 
422

, enquanto  

os abolicionistas passaram ao confronto aberto, incentivando as fugas de escravos
423

. O 

risco de ampliação do conflito social forçou a tomada de posição pelos segmentos soci-

ais diversos. 

  Dentre esses segmentos, ganhou destaque a ação dos militares. Ao longo 

do século XIX, com os desafios de guerra impostos ao país, recebeu evidência a neces-

sidade de integração das forças terrestres por elementos oriundos da base da nacionali-

dade brasileira, o que antes concorrera para a expulsão do invasor holandês, malgrado 

mais numeroso e bem armado. Esta composição está na origem do Exército brasileiro, 

como assegura Lyra Tavares
424

, lembrando que “a alma e as raízes do Exército brasileiro” 

surgiram na guerra para a expulsão dos holandeses, “uma luta de guerrilhas e embosca-

das, contra uma força invasora muito mais poderosa e bem aparelhada, o que iria exigir 

provas admiráveis da bravura e do heroísmo dos combatentes brasileiros, dentre os 

quais se destacaram os negros do regimento comandado por Henrique Dias e os índios 

de Felipe Camarão”. 

  Assim, no correr do século XIX “um pensamento ganharia força: quem 

não era escravo, por ser combatente, não podia ser escravo como cidadão”
425

.  Nessa 

orientação, ao pôr termo à Revolução Farroupilha, selando a paz de Poncho Verde com 

os Farrapos, na cláusula IV, em nome do Imperador, Caxias declarou alforriados os es-

cravos-soldados
426

. Esse proceder foi reiterado pelo Estado brasileiro por ocasião da 

Guerra do Paraguai, mobilização que contou com grandes dificuldades de recrutamento 

voluntário e que se socorreu de meios coercitivos, no engajamento de escravos e meno-

res, para a formação dos contingentes militares.  Como apurou Jorge Prata de Sousa, 

essa aceitação dos elementos vindos das bases populares, muitos deles escravos e liber-
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tos, conferiu ao Exército em formação a representação da “gente simples do povo brasi-

leiro”.  Da guerra nasceu uma instituição “potencialmente antagônica ao Império escra-

vista”
 427

. 

  Em razão desse histórico, se fez prevalente na sociedade a ideia de que 

“enquanto houver escravidão não teremos exército nacional, escola de honra e dignida-

de para toda a nação”
428

. Também se tornou natural, na esteira desse raciocínio, que as 

duas bandeiras levantadas pelo Club Militar desde a sua fundação, aos 26 de junho de 

1887, fossem a da Abolição e da República 
429

. 

  Quando se intensificaram as negativas de perseguição a negros fugidos –  

tarefa indigna e inglória – o que “inviabilizou a repressão estatal”
430

, em outubro de 

1887, o Club Militar
431

 dirigiu à Princesa Isabel uma solicitação no sentido de que o 

“governo imperial não consinta que nos destacamentos do Exército que seguem para o 

interior (...) sejam soldados encarregados da captura dos pobres negros que fogem à 

escravidão, ou porque cansados de sofrer-lhe os horrores, ou porque um raio de luz de 

liberdade lhes tenha aquecido o coração e iluminado a alma”
432

. 

  Subsequentemente, em fevereiro de 1888,  “a Coroa e uma ala do Partido 

Conservador, até aí bastião do escravismo, se declararam pró-abolição no curto prazo”, 

reposicionamento político-partidário que conduziu a “uma solução de compromisso 

mediada pelo Estado “ e pela qual a demanda central abolicionista se fez alcançada, 

porém à custa de elevado preço: “a abolição sem indenização, mas desacompanhada de 

qualquer outra reforma”
433

. 
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2.2. A legislação do Império até 1885.  

 

  Relativamente ao momento histórico sob análise, cabe ratificar que a 

pesquisa procurou mapear todos os discursos abolicionistas e suas contestações encon-

tradas no jornal Colombo, impresso na cidade da Campanha, na expectativa de identifi-

car o posicionamento dos republicanos campanhenses frente à característica ambiguida-

de do partido no tema da extinção da escravidão. O recorte cronológico (1873-1885) 

eleito corresponde a todo o tempo de circulação do periódico analisado e aos anos nos 

quais o abolicionismo ganhou maior vulto, constituindo-se em um movimento envol-

vente das mais amplas camadas sociais e da intelligentsia, a partir da geração de 70.  

  Como visto, nas décadas de 70 e 80 do século XIX um notável avanço 

qualitativo ocorreu no discurso abolicionista, resultante de condições várias, dentre as 

quais as que envolveram a criação do Partido Republicano, do Apostolado Positivista, 

da atuação da imprensa na Corte e da formação da Confederação Abolicionista. Por úl-

timo, mas não menos importante, a escolha do período encontrou justificativa na cir-

cunstância de que somente após os anos 70 do século XIX passaram os jornais a abordar 

temas vinculados à “questão servil”, como atestado por Marco Morel
434

  e outros pes-

quisadores.   

  Sendo assim, tendo em conta que já foram examinados os aspectos perti-

nentes ao surgimento e ao progresso da cidade da Campanha; à relação social nela exis-

tente entre livres, libertos, forros e escravizados; ao ambiente cultural e intelectual e à 

economia local, e ao movimento abolicionista, em sua generalidade, importa ao estudo, 

para melhor contextualização, esboçar um cronograma da solução parlamentar
435

 à 

questão servil, tendo por ponto de partida a opinião de José Bonifácio de Andrada e 

Silva quanto às condições a serem aplicadas de lege ferenda -  ou seja, por meio de ação 

parlamentar futura -, para que a emancipação lenta e gradual da escravidão ocorresse 

com vantagem aos  negócios  privados  e  públicos: 
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Torno a dizer porém que eu não desejo ver abolida de repente a escravi-

dão; tal acontecimento traria consigo grandes males. Para emancipar es-

cravos sem prejuízo da sociedade, cumpre fazê-los primeiramente dig-

nos da liberdade: cumpre que sejamos forçados pela razão e pela lei a 

convertê-los gradualmente de vis escravos em homens livres e ativos
436

. 

 

  Essa solução, que haveria de operar em fases, e através do parlamento
437

, 

foi também acolhida por outros escritores políticos da mesma época. Esteve presente em 

Pessoa da Silva, por exemplo, ao sustentar que “é do maior interesse deste Império fin-

dar o tráfico, mas gradualmente, e jamais repentina e imprudentemente”
438

.  Foi esta a 

postura estratégica que, afinal, prevaleceu no curso dos anos, através da leis Feijó, Eu-

sébio de Queiroz, do Ventre Livre, dos Sexagenários e Áurea, até a extinção do “regime 

servil” mas ainda sem a eliminação da obra da escravidão a que se referiu Joaquim Na-

buco. 

  Dando o tom do debate, a “Representação à Assembleia Geral Consti-

tuinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura”, redigida por José Bonifá-

cio de Andrada e Silva em 1823 e publicada em Paris em 1825
439

,  descrevia o engano 

dos que supunham trazer a escravidão algum valor à dignidade humana
440

, por conta da 

alegação dos traficantes de que os escravos, uma vez prisioneiros, seriam mortos pelos 

seus inimigos tribais se não recebessem o “benefício” do cativeiro.  Demonstrando a 

incongruência da argumentação escravista, indagava Andrada e Silva: “e por que conti-

nuaram e continuam a ser escravos os filhos desses africanos ?. Cometeram eles cri-
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mes ?. Foram apanhados em guerra ?. Mudaram de clima ruim para outro melhor ?. Saí-

ram das trevas do paganismo para a luz do Evangelho ?.”
 441

 

   A lógica do pensamento de Andrada e Silva era a mesma em Burlamar-

qui
442

.  Em obra redigida em 1836, para participar de concurso aberto pela Sociedade 

Defensora da Liberdade e Independência Nacional no Rio de Janeiro, tendo por finali-

dade “mostrar a odiosidade toda do comércio de escravos” e “expender os meios pelos 

quais a introdução dos escravos africanos pode ser suprimida”, indagava este autor se a 

um homem a quem se propusesse a comutação da pena capital por outra perpétua, mas 

cheia de tormentos, seria insensato preferir a morte imediata à tortura até o fim dos di-

as.
443

  Em síntese, consoante o entendimento de Andrada e Silva: “(...) o homem, não 

podendo ser coisa, não pode ser objeto de propriedade. Se a lei deve defender a proprie-

dade, muito mais deve defender a liberdade pessoal dos homens” 
444

. 

  O J'accuse de Andrada e Silva não concedia imunidades às elites econô-

micas, políticas ou religiosas.  Denunciou que “o nosso clero, em muita parte ignorante 

e corrompido, é o primeiro que se serve de escravos, e os acumula para enriquecer pelo 

comércio, e pela agricultura, e para formar, muitas vezes, das desgraçadas escravas um 

harém turco”
445

.   

  Na seara econômica, Andrada e Silva contestou os que alegavam ser a 

escravidão necessária ao país.  Para tanto, apontou o exemplo da Província de São Paulo, 

que crescera forte antes da criação dos engenhos de açúcar e da chegada dos maiores 

contingentes de escravos
446

.  Demais disso, advogou a improdutividade do sistema es-

cravista e sustentou que a sua manutenção contaminaria o esforço da imigração, afinal,  

“continuando a escravatura a ser empregada exclusivamente na agricultura, e nas artes, 

ainda quando os estrangeiros pobres venham estabelecer-se no país, em pouco tempo, 
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como mostra a experiência, deixam de trabalhar na terra com seus próprios braços e 

logo que podem ter dois ou três escravos, entregam-se à vadiação e desleixo”
447

. 

  Em 23 de novembro de 1826, o Brasil firmou com a Inglaterra um acordo 

sobre “a regulação e abolição do comércio de escravatura na costa da África”, a entrar 

em vigor no prazo de três anos a contar da sua ratificação.  Objetivando eliminar dúvi-

das acerca do compromisso do país em relação ao Acordo Anglo-Brasileiro, a Lei Feijó, 

de 7 de novembro de 1831, consolidou no plano interno a norma proibitiva (preceito 

primário) do tráfico marítimo de escravos, estabelecendo sanções (preceitos secundários) 

ante eventuais infrações. Desta maneira, enquanto o art. 1º. da Lei Feijó concedia a li-

berdade (efeito jurídico da ilegalidade) aos escravos que ingressassem no país, os arti-

gos 2º a 4º impunham penas de multa e corporais aos “importadores de escravos” (rec-

tius traficantes), conceito amplo que, nos termos da lei, abrangia do comandante da em-

barcação aos investidores e compradores. Em 1831 foi também apresentado projeto de 

lei de autoria dos deputados Antonio Ferreira França e Ernesto Ferreira França no senti-

do de que, sem qualquer prazo ou indenização, “a escravidão acabará no Brasil” (art.1º) 

e “os escravos da Nação são livres já” (art.2º), projeto este que sequer foi objeto de de-

liberação
448

. 

  Prosseguindo na condenação ao escravismo, como fizera Andrada e Silva, 

o argumento econômico foi também eleito por Torres Homem ao redigir, em 1836, o 

artigo “Considerações Econômicas sobre a escravatura”, publicado no Tomo 1, nº1 da 

Revista Niterói
449

. Na ótica do articulista, a escravidão mostrava-se contrária ao espírito 

da livre iniciativa e o capital imobilizado pouco produtivo
450

, elementos que não a re-

comendariam sob o aspecto da obtenção do lucro, mesmo porque se faziam elevadas as 

perdas decorrentes da mortalidade, vestimentas, alimentação, cura de moléstias, parali-

sação do trabalho decorrente de enfermidades e velhice
451

.  Além disso, a escravidão 
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inibia a vinda de imigrantes
452

 e incentivava a busca por serviços públicos, ante a débil 

atividade industrial do país
453

. Torres Homem formulou pioneira análise comparativa 

dos efeitos do trabalho escravo desde a antiguidade, situando-se nos Estados Unidos e 

na América Espanhola para, somente após, abordar a realidade brasileira.
454

 No estudo 

está implícito o objetivo de “demolir uma ordem de coisas, que nunca destinada fora a 

ter futuro, e contra a qual está protestando um longo passado” 
455

. 

  Torres Homem demonstrou, em apurada pesquisa estatística, que as po-

pulações do norte dos Estados Unidos da América superavam e cresciam, significativa-

mente mais, comparativamente às do sul escravista, o que, a seu sentir,  poderia ser ex-

plicado no fato de que “quanto maior for a abundância da prosperidade material, e me-

lhor regulada a sua distribuição, tanto maior será o desenvolvimento numérico da popu-

lação” 
456

. Em Torres Homem o sistema produtivo escravista ruiria por seus próprios 

mecanismos, assim como ocorrera na poderosa Roma
457

 ou a exemplo do que ocorria na 

Rússia, eis que as terras cultivadas pelos servos “dão uma renda incomparavelmente 

menor que as cultivadas por trabalhadores livres” 
458

. 

  A Lei de 1831 não foi capaz de obstar o comércio de seres humanos vin-

dos da costa da África.  As condições “em que o tráfico se fazia tornaram-se mais atro-

zes depois da proibição de 1831. Os navios passaram a vir ainda mais abarrotados”. O 

crime contou com o beneplácito da elite escravista, “convencida da necessidade de man-

ter a escravidão e o tráfico de escravos” 
459

. 

  Assim, o tema da transição do trabalho escravo para o livre só ingressou 

definitivamente na agenda política nacional em decorrência da aprovação, pelo Parla-

mento inglês, do Slave Trade Suppression Act, de iniciativa de Lord Aberdeen e da pos-

terior aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Pelo Bill Aberdeen (agosto de 1845) a Ma-
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rinha Real Britânica recebeu permissão para aprisionar navios suspeitos de realizar a 

pirataria consistente no transporte ilegal de escravos para o Brasil. Buscava a Inglaterra, 

assim, pelo uso da força
460

, dar efetividade a cláusulas de acordos internacionais e bila-

terais
461 

que autorizavam a repressão aos atos de pirataria. 

   A reação do governo brasileiro à iniciativa britânica foi imediata. Já à 

época da mera discussão da medida no Parlamento inglês houve protesto da Legação 

Imperial do Brasil em Londres, pontuando que a expedição de semelhante ato “somente 

a legislatura brasileira tem o direito de fazê-lo”, inconformismo renovado em outubro 

daquele ano
462

.  

  Nesse panorama, em 4 de setembro de 1850 foi aprovada a Lei 581 – Lei 

Eusébio de Queiroz, regulamentada pelo Decreto 708, de novembro do mesmo ano. 

Pela lei, “a importação de escravos no território do Império fica nele considerada como 

pirataria” (art.4º) sofrendo as embarcações envolvidas medida de apreensão (art. 1º).   

  Bem examinado o art. 3º da Lei Eusébio de Queiroz, tem-se que a norma 

instituiu uma larga abolitio criminis, vez que excluiu do rol de agentes ativos do crime 

de importação ou de tentativa de importação o que “deu ou recebeu o frete”, “todos os 

interessados na negociação”, “todos os que cientemente forneceram fundos” e os que 

“conscientemente comprarem” escravos, sujeitos antes nomeados no art. 3º. da  Lei Fei-

jó
463

. 

  De acordo com Maria Emília Prado, a abolição do tráfico de escravos 

“elevava, a primeiro plano, o debate sobre a escravidão no Brasil”, debate este que, no 

entender de Joaquim Nabuco, deveria preceder o referente à ideal forma de governo, eis 

que, conforme Nabuco, “antes de discutir qual o melhor modo para um povo livre de 

governar-se a si mesmo  –  é essa a questão que divide os outros – trata de tornar livre a 
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esse povo, aterrando o imenso abismo que separa as duas castas sociais em que ele se 

extrema”.
464

 

  O fim do tráfico foi um elemento importante para inaugurar uma nova 

era no país, mas não agiu só. Os vinte anos que lhe seguiram, de 1850 a 1871, são trata-

dos na historiografia como equivalentes à Primeira Fase do Abolicionismo
465

. 

  A segunda metade do século XIX conheceu uma paralisação do debate 

abolicionista durante a Guerra do Paraguai e uma subsequente agitação a partir da vitó-

ria e do retorno dos escravos voluntários da pátria. A consagração brasileira no embate 

trouxe consigo uma situação de incômodo, como assinala Maria Emília Prado, “pois no 

momento da vitória definitiva o conde D’Eu exigira a libertação dos escravos do Para-

guai, enquanto que o império mantinha a escravidão” 
466

. Por tudo, como anota Viotti da 

Costa: 

 

A participação de escravos na guerra forneceu novos temas aos que lu-

tavam pela sua libertação. A campanha em favor da libertação dos es-

cravos recrudesceu.  Grêmios, clubes, jornais, associações abolicionis-

tas ou emancipadoras foram organizadas nas principais cidades do país.  

As lojas maçônicas passaram, por sua vez, a dar apoio a essas iniciati-

vas
467

. 

 

  Nesta primeira fase, o campo normativo não acompanhou, entretanto, as 

mudanças sociopolítico-econômicas que transformavam a nação. Se a reger a política 

gradualista de libertação estava a batuta da ordem  –  a mesma ordem que estabilizara o 

regime após a “anarquia” dos tempos da Regência e que recomendava a opção pelas 

vias lentas e pelos prazos longos
468

  –  , cumpria aos parlamentares a adaptação dos  

princípios e valores europeus às circunstâncias de momento da vida política nacional, de 
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molde a que não fossem abalados os pilares que mantinham a monarquia, o predomínio 

saquarema e o sistema escravista
469

.   

  Nessa toada, o silêncio tinha valor substancial.  A inação era a principal 

forma de ação e estava vedado o debate sobre “a forma de governo, o regime de traba-

lho, a religião do Estado, o controle social da população” 
470

, o que garantia o imobilis-

mo e mantinha inabalável a centralização política e a dominância conservadora, estabe-

lecidas desde a “reação monárquica” 
471

. 

  Dessarte, coerentemente com essa política de manter invisível o que era 

assaz visto, o Império não inseriu uma única norma no Código Civil (1857) acerca da 

condição jurídica do Escravo que, sem existência no plano legislativo cível  –  vez que o 

penal bem o conhecia, como demonstra a Lei Nefanda  – ,  não recebeu conceituação 

como res (coisa), posto que essa teratológica identificação lançaria luz sobre a sua natu-

reza jurídica real de persona (sujeito de direito) 
472

.  A justificativa da omissão legislati-

va, assim expressa na Exposição de Motivos da Consolidação das Leis Civis (1857), da 

lavra de Teixeira de Freitas, residia no fato de que, sendo a escravidão um mal transitó-

rio, “condenado a extinguir-se”, não deveriam as Leis Civis, projetadas para viger por 

longo tempo, receber a mácula de “disposições vergonhosas que não podem servir para 

a posteridade”. Aditou Teixeira de Freitas que “as leis concernentes à escravidão (que 

não são muitas) serão pois classificadas à parte e formarão o nosso Código Negro”
473

. 

   Ante a dificuldade de definição normativa da natureza jurídica do Escra-

vo, no campo cível, a doutrina criou uma figura própria, singular e multifacetada, que 

assumia distintas essências e recebia diversos efeitos jurídicos, mercê do direito que 

sobre ela era exercido pelo senhor e da ação que o cativo praticasse ou viesse a sofrer: 
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Entre nós também os direitos do senhor sobre o escravo constituem do-

mínio e poder; em relação ao domínio o escravo é coisa, em relação ao 

poder é pessoa. (...) Em geral o Direito Penal considera o escravo como 

pessoa, quando o julga apto para servir de agente ou paciente em qual-

quer delito
474

. 

 

  Mudanças eram, todavia, reclamadas por renomados juristas do Império, 

dentre os quais Caetano Alberto Soares
475

 e Agostinho Marques Perdigão Malheiro
476

, 

que, no Instituto dos Advogados do Brasil - IAB, encaminhavam questões referentes ao 

“elemento servil” à apreciação dos seus pares, desta forma abrindo a discussão jurídico-

doutrinária sobre o tema e suscitando a evolução da jurisprudência.  Este último conce-

deu alforria a seus escravos, mas mediante a cláusula de que lhe deveriam prestar servi-

ços por mais cinco anos
477

. 

  No Brasil, o abolicionismo “usou a tópica do direito em três chaves: a 

filosófica, do direito natural; a jurídica, de tribunal; e a política, de associação com 

construção da cidadania” 
478

. Entre 1847 e 1867 “ao menos 26 advogados, incluído o 

pai de Rebouças, tinham usado a legislação escravista contra si mesma” 
479

. Enquanto 

advogados patrocinavam causas e juízes inovavam na interpretação das leis, o mais im-

portante é que a consciência do escravo se expandia, na compreensão de que era titular e 

sujeito de direitos, fazendo jus, portanto, à proteção do Estado-juiz.  Ainda que em seu 

prenúncio, o processo de empoderamento do escravo forneceu o vigor necessário a que 
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os operadores jurídicos cumprissem o sempre atual mandamento de Rudolf Von Ihering: 

“Direito é luta”
 480

.   Quanto a esta luta sublinha Sidney Chalhoub que: 

 

o direito foi uma arena decisiva na luta pelo fim da escravidão, e não se 

justifica o desdém ou o mecanicismo que a historiografia habitualmente 

dispensa a esse tema. Nesse sentido, a atuação de pessoas como Perdi-

gão Malheiro e Nabuco, assim como de um sem-número de curadores e 

juízes de vara simpáticos à causa da liberdade, fez uma enorme diferen-

ça. Mas, por outro lado, e mesmo nesse jargão legal cujo ideal é anular a 

voz do escravo e falar por ele, vimos que os negros conseguiam impor 

pelo menos em parte certos direitos adquiridos e consagrados pelo cos-

tume, assim como conseguiam mostrar o que entendiam como cativeiro 

justo ou pelo menos tolerável. Vários souberam ainda como conseguir o 

direito legal à liberdade e, percebendo a possibilidade da alforria, procu-

raram o auxílio de homens livres, fugiram para a polícia, se apresenta-

ram às autoridades judiciais e, o que é mais surpreendente, perceberam 

muitas vezes exatamente o que deviam fazer.
 481 

 

  De volta ao âmbito parlamentar, vê-se que Silveira da Mota encaminhou, 

em 1862, proposição legislativa pela proibição da separação de pais e filhos escravos 

menores de 15 anos e da venda de escravos em pregão ou em exposição pública.  Em 

1864, propôs a proibição da posse de escravos por estrangeiros pertencentes a nações 

onde fosse proibida a escravidão e que viessem a residir no Brasil, por ordens religiosas 

e pelo Governo. Em 1866, o marquês de São Vicente apresentou projeto com previsão 

de  prazo para a libertação dos escravos mantidos pelo Governo e por ordens religiosas 

e contendo o princípio do nascimento livre. A Exposição de Motivos preparada pelo 

marquês primou pela nomeação dos países que haviam abandonado a escravidão, para 
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afinal advertir quanto ao insulamento do Brasil em relação ao tema: “Resta só o Brasil. 

Resta o Brasil só !”
482

. 

  Paralelamente à evolução pela qual passava o país, a pressão internacio-

nal pelo fim da escravidão tornava-se crescente.  E se viu ampliada quando, em 1865, 

terminou nos Estados Unidos da América a Guerra da Secessão, disso resultando o defi-

nitivo fim da instituição do cativeiro na América do Norte. Naquela altura, a pressão 

externa aumentava, e a carta que a Junta Francesa de Emancipação encaminhou a Sua 

Majestade, em 1866, “assinada por Guizot, Laboulaye, A. Cochin, Andaluz, Borsier, 

entre outros, solicitando a intervenção pessoal do soberano para o término da escravi-

dão”,  recebeu a evasiva resposta
483

 de que:  

 

a emancipação dos escravos, consequência necessária da abolição do 

tráfico, é somente uma questão de forma e oportunidade.  Quando as 

penosas circunstâncias em que se acha o país consentirem, o Governo 

brasileiro considerará como objeto de primeira importância a realização 

do que o espírito do cristianismo desde há muito reclama do mundo ci-

vilizado.
484

 

 

  No mesmo ano, o decreto de 6 de novembro concedeu a liberdade aos 

escravos a serviço do Exército, condições que prepararam o caminho para a Fala do 

Trono, na abertura dos trabalhos da Assembleia Geral Legislativa, em 1867, ocasião na 

qual o imperador recomendou aos parlamentares que “o elemento servil do Império não 

pode deixar de merecer oportunamente a vossa consideração, provendo-se de modo que, 

respeitada a propriedade atual, e sem abalo profundo em nossa primeira indústria  –  a 

agricultura  –  , sejam atendidos os altos interesses que se ligam à emancipação
485

”.   

  Vê-se que, na frase, houve busca de coerência com a anterior resposta 

dada à Junta Francesa de Emancipação, quanto à Abolição depender de forma e oportu-

nidade, binômio que conduzia o processo de transição do regime de trabalho escravo 
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para o livre. Em 1866, como também em 1867, o conceito de “oportunidade” encontra-

va a mais absoluta expansão e a mais perfeita indefinição. Totalmente aberto e impreci-

so, o caminho da oportunidade sujeitava os “altos interesses que se ligam à emancipação” 

aos ainda mais altos da “propriedade atual” e da “primeira indústria – a agricultura”, 

conforme as razões públicas invocadas pelo imperador.  Segundo Maria Emília Prado, 

pela Fala do Trono “assistíamos, uma vez mais, à hesitação nas proposições, como nas 

respostas, Afinal, se como afirmam alguns historiadores especializados em estudos 

acerca do perfil do imperador, havia nele firme crença e convicção no ideário liberal, 

elas não bastavam quando se tratava de questão tão complexa como a referente à aboli-

ção” 
486

. 

  A ordem de prioridades do imperador encontrou tradução no universo 

legislativo. Uma alteração no projeto original de Pimenta Bueno, mediante um substitu-

tivo introduzido por Zacarias de Góes, previu que a abolição total da escravidão ocorre-

ria em 31 de dezembro de 1899 (art.9º) 
487

. 

  Em 1869, no plano político, o Manifesto do Partido Liberal reclamou as 

alterações políticas, sociais e econômicas diligentemente adiadas: “ou a reforma ou a 

revolução”, bradavam os liberais.
488

 No entanto, se era boa uma reforma, ainda melhor 

seria que ela se realizasse dentro da já citada ordem
489

 e, nesse ponto, saquaremas e lu-

zias não divergiam
490

. O edifício saquarema estava, entretanto, abalado em seus alicer-

ces ante a “cisão da elite imperial e a incompletude da modernização conservadora” 
491

, 

permitindo que a questão da escravidão ingressasse com maior incisão na pauta política. 

  O ano de 1870 foi próspero em tema de projetos legislativos emancipaci-

onistas. Theodoro Machado da Silva encaminhou proposição pelo registro de escravos, 

a ser atualizado anualmente; José de Alencar pretendeu a isenção da taxa incidente so-

bre a compra de escravos por sociedades libertadoras e Araújo Lima e Perdigão Malhei-
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ro retomaram a proposta do ventre livre, ambos prevendo que os filhos de mulher escra-

va que nascessem depois das respectivas leis deveriam, durante a menoridade, servir aos 

senhores de suas mães, sob a justificativa, dada por Perdigão Malheiro, de compensação 

pela “criação, tratamento, educação e alimentos” (parágrafo 1º do art. 1º do projeto nº 

21, de 23 de maio de 1870) 
492

. A questão do ventre livre mereceu um Relatório Final 

apresentado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados para estudar o tema, 

concluindo que o liberto deveria ser criado pelo “patrono” até a idade de 15 anos, após o 

que permaneceria na posse desse mesmo “patrono” até a idade de 21 anos, recebendo 

“uma retribuição módica pelo seu trabalho”.
 493

 

  Fechando o ano de 1870, o Manifesto do Partido Republicano
494

 fez um 

chamamento à nação para que ela se reunisse em torno das reformas políticas e sociais 

prementes. Um dos signatários deste documento político foi o jornalista Salvador de 

Mendonça, irmão de Lúcio de Mendonça, o principal redator do Colombo. Pelo pro-

grama republicano, a extinção da escravidão deveria ocorrer mediante reformas gradu-

ais, a iniciar pelo ventre livre
495

, o que significava dizer que mesmo os mais radicais 

liberais submetiam-se a um cronograma para que os privilégios, tão denunciados, dei-

xassem de macular o país com a distinção entre pessoas livres e escravizadas. O Mani-

festo denunciou: 

 

O privilégio, em todas as suas relações com a sociedade - tal é, em sín-

tese, a fórmula social e política do nosso país -, privilégio de religião, 

privilégio de raça, privilégio de sabedoria, privilégio de posição, isto é, 

todas as distinções arbitrárias e odiosas que criam no seio da sociedade 

civil e política a monstruosa superioridade de um sobre todos ou de al-

guns sobre muitos (...) 
496

. 
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  Das iniciativas parlamentares que se multiplicaram, de 1869 a 1871, pou-

cas foram discutidas
497

. No entanto, uma vez iniciadas as discussões parlamentares para 

a libertação dos nascidos de ventre escravo, a temática da transição do trabalho servil 

para o livre tomou conta, definitivamente, do debate nacional.  Angela Alonso e Célia 

Azevedo situam nesta quadra de tempo a expansão do movimento abolicionista no país. 

Diz Alonso: 

 

Tomei por critério para datar o início do movimento a criação de associ-

ações antiescravistas, isto é, atos antiescravistas, em vez de declarações 

de princípio.  As primeiras sociedades surgiram durante os debates da 

lei Eusébio de Queirós, mas só se pode falar de movimento social quan-

do o número se avoluma, com onda coletiva de criação de associações, 

que ocorre a partir do início das discussões que dariam na Lei do Ventre 

Livre
498

. 

 

  De igual modo, Célia Azevedo salienta que no final da década de 60 e 

início da década de 70 do século XIX surgiu a propaganda abolicionista, direcionada 

com exclusividade às elites, até porque existia o temor – o medo branco – da reação dos 

escravos. É o que se lê nas passagens abaixo reproduzidas: 

 

Em fins da década de 1860  e início da de 70, com o reconhecimento 

oficial de que a extinção da escravidão era apenas uma questão de for-

ma e oportunidade, a inclusão da emancipação entre as reformas pre-

tendidas pelos radicais do Partido Liberal e a decretação da Lei do Ven-

tre Livre (28 de setembro de 1871) abre-se um período que se caracteri-

zou pela propaganda abolicionista propriamente dita 
499

. 

(...)  Referindo-se ao papel conciliador do movimento abolicionista, ele 

(Nabuco)  lembrava que os escravos não deveriam ser atingidos pela 
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propaganda antiescravista, pois, como eles haviam sido mantidos ate o 

momento “ao nível dos animais", suas “paixões" "não conheceriam li-

mites no modo de satisfazer-se", caso fosse “quebrado o freio do me-

do"
500

, 

 

  É preciso reter que, àquela altura, o escravismo já dera sinais de cansa-

ço
501

 e as mentes mais ilustradas percebiam que, sem prejuízo dos aspectos de justiça 

humana e social, a extinção da escravidão era essencial à modernização da economia e, 

até mesmo, para a proteção dos interesses agrícolas
502

.  Colaborou para este espírito o 

movimento intelectual que, como visto, eclodiu nos anos 70 em diversas nuances, ener-

gizado pelos agentes oriundos de segmentos sociais vários
503

 e marginalizados pela or-

dem conservadora
504

. A mobilização não distinguiu os setores político e intelectual, ope-

rando em conjunto
505

. 

  Em 1871, o mês de março trouxe a novidade do Ministério Rio Branco e, 

em maio, do projeto Theodoro da Silva
506

 para o ventre livre
507

, reduzindo o período de 

“criação” do infante até os 8 anos de idade e, a partir daí, abrindo ao senhor da mãe a 

faculdade de escolha pela obtenção da indenização imediata ou pela manutenção da 

posse da pessoa do liberto, até os 21 anos completos.  

  Formada uma Comissão Especial para apreciar o projeto, em regime de 

urgência, no seu Parecer foram expostas as razões econômicas que “legitimavam” a 

continuidade do escravismo e vedavam a abolição total, com ou sem indenização. A 

abolição não convinha, em oportunidade ou em forma, em vista do elevado encargo do 

Estado com o pagamento das indenizações, ao passo que, “sem indenização, porém, 

seria monstruosidade (...). O legislador endossaria toda a responsabilidade, que é essen-

cialmente sua, nos particulares, em pena de nele terem crido” 
508

. 
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  A aprovação da Lei 2040, de 28 de setembro de 1871, abriu o marco da-

quela que a historiografia designa por Segunda Fase do Abolicionismo
509

.  Sobre o tema, 

relata Viotti da Costa que os debates que se seguiram foram acalorados, travados através 

de artigos, livros, panfletos, discursos, tudo acompanhado de perto pela imprensa. As 

conferências “dinamizavam o espaço público”, na expressão de Angela Alonso.
510

 A 

sociedade dividida esgrimia os seus argumentos favoráveis ou contrários ao projeto le-

gislativo.  

  Os que se opunham ao projeto alegavam que o faziam em “defesa, não da 

escravidão, mas da situação escravista. Homens de bem, cristãos e civilizados, forçados 

por imperativos econômicos e políticos, defendiam apenas o adiamento de medidas 

abolicionistas” 
511

. A mobilização popular contribuiu para o avanço do abolicionismo, 

mais do que “todos os esforços anteriormente desenvolvidos pelos poucos idealistas que 

haviam batalhado em seu favor (...). Os debates travados na Câmara e pela imprensa em 

torno da Lei do Ventre Livre fizeram da emancipação dos escravos uma questão nacio-

nal" 
512

. Logo após surgiriam periódicos independentes dos partidos monárquicos e que 

exerceriam papel relevante na formação da consciência nacional, caso da Gazeta de 

Notícias (1874), da Província de São Paulo (1875), da Revista Ilustrada (1876) e da 

Gazeta da Tarde (1877) 
513

. Foi nesta conjuntura que, na cidade da Campanha, nasceu o 

jornal Colombo (1873), o órgão oficial do Partido Republicano no espaço sul-mineiro. 

  Durante as negociações para a aprovação do projeto, alegou Rio Branco 

que o texto era conciliador, já que o aumento da tensão dificultaria qualquer outra medi-

da dilatória, precipitando os acontecimentos.  E assim porque, na visão do Ministro, o 

Ventre Livre remeteria o fim da escravidão a data distante, permitindo aos escravocratas 

uma melhor preparação para o futuro. De fato, a existência de norma estabelecendo que 

os filhos nascidos “livres” permaneceriam com o senhor até a idade de vinte e um anos 

implicava, na prática, em adiar a liberdade por dilatado tempo.  Aqueles que nascessem 

em período imediatamente anterior à lei continuariam na condição de escravos, e, anos 

após, quando tivessem filhos, estes, por sua vez, seriam escravos até a segunda década 
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de vida. O caráter “profundamente conciliatório, contemporizador e pouco transforma-

dor” da lei foi acentuado por Maria Emília Prado: 

 

A aprovação da liberdade para os nascituros, da forma como se efetivou 

(podendo os fazendeiros optar entre libertarem seus escravos com a ida-

de de oito anos, mediante indenização, ou utilizarem seus serviços até 

completarem vinte e um anos), garantia a manutenção da escravidão por 

pelo menos três decênios. Tal certeza permitia aos deputados divagarem 

sobre as novas formas de relações de trabalho, o tipo de trabalhador 

ideal e, principalmente, reafirmarem a preponderância da agricultura, 

como fator de sustentação do império e a obrigatoriedade do governo 

em não deixar ao desamparo os fazendeiros
514

. 

   (...) 

Impunha-se primeiro atender ao mundo dos senhores para, só depois, 

pensar na libertação dos escravos, pois a agricultura, suporte nacional, 

precisava ser protegida (...).  

A lei de 1871 pode ser compreendida como expressão do consenso que 

então se estabeleceu em torno da estratégia reformista e implicou a exis-

tência de uma grande habilidade política, capaz de ter possibilitado o 

envolvimento dos escravos, funcionando, assim, como um mecanismo 

de freio às revoltas
515

. 

 

  Em que pese a armadilha matemática embutida no projeto, avanços re-

gistrou ao criar o Fundo de Emancipação; possibilitar a formação de pecúlio pelo escra-

vo para comprar a sua liberdade; libertar os escravos pertencentes ao governo e ao esta-

belecer o registro geral de escravos, considerando livres aqueles não matriculados.  Tu-

do avaliado, cabe concluir que o maior mérito da Lei do Ventre Livre foi o de ensejar o 

debate político que contagiou a geração 1870 e que, de resto, não mais deixou de existir, 

até a abolição. 

  A votação que resultou na aprovação da Lei do Ventre Livre revelou que 

a questão abolicionista não correspondia à divisão partidária no Parlamento, uma vez 

que o projeto foi apresentado por um gabinete conservador, mas deputados dessa agre-
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miação votaram contra a aprovação.  Da mesma forma, entre os liberais, muitos votaram 

a favor da causa abolicionista, mesmo sabendo que a lei “era a resposta do Partido Con-

servador às exigências dos liberais”.  Isso porque, tomando a iniciativa das reformas, 

“os conservadores procuravam neutralizar a plataforma reformista dos liberais” 
516

. En-

tre as províncias houve separação mais evidente, tendo em conta que as bancadas de 

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo votaram 

majoritariamente contra o projeto, ao passo que os deputados das regiões norte e nordes-

te responderam pela sua aprovação
517

. Estava rompido o equilíbrio inerte. Nas palavras 

do Barão de Muritiba, a Lei do Ventre Livre significou “a maior questão que tem se 

agitado neste país, desde a época de sua Independência”
 518

, o que bem demonstra o 

imobilismo que engessara o debate político no país nos anos anteriores à Lei 2040, de 

28 de setembro de 1871. 

  Nos anos posteriores à aprovação da Lei do Ventre Livre, acentuaram-se 

as transformações socioeconômicas e políticas do país.  A população escrava diminuiu 

na sua razão proporcional com a população livre e a mecanização espalhou-se tanto 

pelos engenhos de açúcar quanto pelas fazendas produtoras de café, aumentando a 

quantidade e a qualidade da produção. O número de engenhos que faziam uso de má-

quinas a vapor aumentou rapidamente a partir de 1870
519

, assim como o de fazendas de 

café que introduziam secadoras e descascadoras de grãos, ensacadoras e balanças para a 

pesagem automática
520

, tudo reduzindo a necessidade de mão de obra e gerando um 

excedente que se viu absorvido por outros segmentos agrícolas.  De outra parte, a déca-

da de 70 assolou a região nordeste do país com grande seca, isso gerando levas de mi-

grantes que encontraram abrigo em regiões de expansão agrícola
521

. 

  As ferrovias, cada vez mais comuns, transportavam produtos aos centros 

de consumo ou de estoque, aumentando imensamente a velocidade de circulação de 

mercadorias e de opiniões, com a multiplicação de jornais e o trânsito de pessoas. À 

margem e ao longo dos trilhos novas fazendas se formavam, aumentando a produção 
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agrícola e pecuária e assimilando a mão de obra excedente dos tropeiros
522

, enquanto se 

fazia reduzida a dependência do braço escravo, com a captação de mão de obra externa 

na específica ocasião das colheitas.  A linguagem econômica ingressava com os seus 

argumentos  –  nada humanistas – na causa abolicionista.  

  Em artigo publicado em jornal de grande circulação na cidade de São 

Paulo, no ano de 1870 
523

, José Vergueiro fez a demonstração de que o capital investido 

na compra de escravos, após a consideração do custo de aquisição, de manutenção com 

alimentos, vestuário e assistência médica, e dos juros não obtidos pelo capital empatado, 

era superior ao aplicado na mão de obra livre que, por sua vez, não se submetia ao risco 

da perda por morte ou pela abolição.  Some-se a isso que o capital de investimento, uma 

vez liberado, servia à diversificação das aplicações financeiras, gerando lucros certos,  

na compra de títulos da dívida pública, ou variáveis, na aquisição de cotas das compa-

nhias em expansão, a exemplo das ferroviárias, securitárias e bancárias. 

  Sendo assim, é possível levantar a hipótese de que os fazendeiros que não 

se adaptaram rapidamente aos novos tempos e não variaram a carteira de aplicações, 

mantendo o capital retido em bens de raiz e escravos, tenham ferozmente se oposto à 

abolição enquanto agitavam a bandeira – a eles salvadora  –  da indenização. Estes, 

eram fazendeiros “cujas fazendas tinham baixa produtividade” e que, ademais, estavam 

“sobrecarregados de dívidas e hipotecas, não dispunham de capital ou do crédito neces-

sário para modernizarem seus métodos de produção” 
524

. 

  A conclamação ao legislador para que conduzisse o processo social de 

transição do trabalho escravo para o livre foi reiterada por diversos segmentos naqueles 

anos 1870.  Em 1876, o Manifesto encaminhado pela Sociedade Abolicionista Baiana 

ao Parlamento nacional acentuou que “nada deve convir tanto como leis” que dirijam a 

reforma no país,  afinal: 

 

é uma iniquidade e uma ilegalidade; um atropelo do Direito e um des-

prezo pelo País, que existam como escravizados africanos importados 

depois da lei de 31. Por outro lado, é doloroso ver sujeitos à dureza de 
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tal condição indivíduos que chegaram aos limites da velhice, sem ter ao 

menos esperanças de repouso.
 525 

 

  Visando a introdução de força de trabalho no Brasil, o Congresso Agríco-

la de 1878 levou à mesa de debates a figura dos coolies e dos chins, trabalhadores asiá-

ticos
526

 utilizados, com vantagem – segundo seus defensores  – , em economias de tran-

sição, como a dos Estados Unidos da América, em vista da fama de serem eles submis-

sos e resistentes a precárias condições de vida.  Este modelo de imigração encontrou 

resistência entre os fazendeiros, por conta de anteriores experiências em solo nacional 

mal sucedidas, a iniciar pela primeira delas, datada de 1814.  O episódio é resgatado por 

Karoline Carula,  ao narrar que naquele ano 

 

chegaram ao Brasil os primeiros imigrantes chineses. Oriundos da colô-

nia portuguesa de Macau, eles vieram como colonos e agricultores para 

o cultivo de chá no Rio de Janeiro. D. João VI pretendia explorar eco-

nomicamente a lavoura do chá utilizando técnicas advindas da China, 

para isso, escolheu o Jardim Botânico, a Ilha do Governador e a Fazen-

da Imperial como locais de plantio. Contudo, a empreitada fracassou 

devido ao desinteresse e à falta de experiência desses trabalhadores, às 

inadequadas condições do solo e do clima, o chá produzido era de qua-

lidade inferior à do mercado, e aos maltratos, que fizeram com que mui-

tos chineses fugissem
527

 

 

  Houve também resistência por parte de Inglaterra e Portugal, países que 

se opuseram ao embarque, para o Brasil, dos chins oriundos de Hong Kong e de Ma-
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cau
528

, e, ademais, um componente racial expresso na aceitação apenas da imigração 

branca.  Ao tratar do perigo amarelo, destacou Célia Azevedo (referindo-se à Assem-

bleia da província de São Paulo) que: 

 

Em 1879, o deputado Ulhoa Cintra apresentou projeto determinando a 

aplicação de um fundo de 250:000$000 para a introdução de mil asiáti-

cos em São Paulo, trazidos dos Estados Unidos ou da própria Ásia. (...) 

No ano seguinte, os discursos inflamados pró e contra asiáticos sacudi-

ram a Assembleia, dando ensejo a que os imigrantistas expusessem suas 

preferências raciais e direcionassem o debate decisivamente no sentido 

da substituição do negro pelo imigrante branco. Por isso, apesar de a 

imigração asiática não ter se concretizado na província, interessa estu-

dar em detalhe tanto as propostas como os debates a respeito, porque 

em nenhum momento explicitou-se com tanta nitidez o confronto das 

diversas concepções raciais imigrantistas.
529

 

 

  Nas décadas de 70 e 80 do Oitocentos debates semelhantes ocorreram 

não apenas nos parlamentos mas em espaços vários, tais como teatros, museus, em con-

ferências ou no Congresso Agrícola de 1878, onde “as discussões acerca da possibilida-

de de incentivo para a imigração asiática foram marcadas por uma divisão de opiniões. 

Havia um ponto de convergência para os fazendeiros que lá se reuniam: a urgência de 

braços para lavoura”
530

. No geral, as conclusões punham-se no sentido de que, uma vez 

admitido, o trabalhador asiático apenas assumiria um papel provisório no caminho da 

transição do regime de trabalho escravo para o livre, ante a dificuldade de o país conse-

guir mão-de-obra europeia
531

.  
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  Nesse prisma, “a opção pela mão-de-obra do imigrante europeu fazia-se a 

partir de argumentos de ordem econômica, mas também cultural e racial”, de sorte que 

“os imigrantes europeus eram apresentados como solução para a <crise de braços>, mas 

também para apagar a mancha da escravidão e, com isso tornar, definitivamente, o Bra-

sil parte do mundo civilizado”.  Civilização almejada, vale dizer, segundo os padrões 

europeus, vez que é preciso “perceber o império integrado ao mundo europeu, mesmo 

que contraditoriamente. Dessa forma. era da Europa que vinham os escritos e as ideias 

de Darwin, Spencer e as teorias raciais que inspiravam os políticos brasileiros”, como 

observa Maria Emília Prado
532

.  

  Ainda em relação à imigração, assevera Célia Azevedo que os “argumen-

tos liberais e raciais convergiam para que a suposta irracionalidade da escravidão fosse 

explicada tanto em termos do caráter compulsório de seu regime de trabalho quanto pela 

inferioridade racial dos escravos”, na linha das teorias então em voga
533

.  

  Representante dessa corrente de pensamento, Tavares Bastos
534

 elegeu a 

condição do negro, que acreditava inferior a partir das teorias cientificistas da época, 

para advogar a substituição do braço escravo pelo do imigrante, na área rural ou urbana, 

limitando o trabalho pago dos libertos apenas às obras públicas. Por seu turno, a facili-

tação da construção de uma nova ordem social através da relação de trabalho foi defen-

dida sob o argumento da ausência de conflitos entre as raças  –  fruto da cordialidade 

dos brasileiros  – , posição que ganhou adeptos, como Louis Couty, Joaquim Nabuco e 

Rui Barbosa, como destaca Célia Maria Azevedo ao tratar do paraíso possível que a 

propaganda abolicionista apregoava
535

.  

.  Nas áreas urbanas, as contínuas transformações sociais, políticas e eco-

nômicas criavam novos bolsões de profissionais liberais e, com estes segmentos, a ex-

pansão cultural se manifestava por meio de novos espaços públicos, de livrarias, escolas 

e jornais, estes cada vez mais numerosos e comprometidos com a propaganda republi-

cana ou com a causa abolicionista.  Novos clubes e agremiações surgiram, nos propósi-
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tos de angariar fundos para o resgate de escravos, promover conferências, eventos, 

quermesses e iniciativas várias, todas destinadas  a manter viva – e cada vez mais acesa  

–  a chama da esperança na liberdade próxima.  Ante tal quadro, o abolicionismo era 

“uma causa generosa e cristã e falava aos sentimentos filantrópicos que a sociedade 

cultivava” 
536

, de sorte que, a cada dia, ganhava mais adeptos, em especial jovens estu-

dantes, intelectuais e profissionais liberais.  Angela Alonso conclui que este período 

correspondeu a um revigoramento do movimento abolicionista, que se expandiu pelo 

país. 

 

A nacionalização da mobilização ocorreu a partir de 1878, quando o 

problema voltou à agenda institucional por motivo duplo. Um era o iní-

cio da vigência plena da Lei do Ventre Livre, que se daria no ano se-

guinte, 1879. Outro foi a saída do Partido Conservador do governo. A 

chegada dos Liberais ao poder depois de uma década no espaço público 

reclamando reformas, incluída a abolição (em último lugar), foi inter-

pretada pelos abolicionistas como oportunidade para intensificar seu 

protesto.
 537 

 

  O discurso recorrente dos escravistas se apegou à tese da emancipação 

gradual, desenhada por Rio Branco na Lei do Ventre Livre.  A lei, antes açodada, torna-

va-se serena e prudente a seus antigos detratores e qualquer alteração a ela traduziria um 

risco à ordem.   

  Uma vez levada ao foro de debates a ordem, ou a ameaça a ela, os jornais 

de linha escravocrata propagandeavam a violência dos escravos contra seus senhores, ao 

passo que os abolicionistas denunciavam a dos senhores contra os escravos. Um episó-

dio ocorrido em Itu, no ano de 1880, bem exemplifica o teor desse embate. Naquela 

cidade, quatro escravos mataram o filho de um fazendeiro e, quando se encontravam na 

cadeia pública aguardando julgamento, foram dela retirados por uma turba e submetidos 

a linchamento, servindo-se os escravistas para “denunciar a violência a que tinham che-

gado os escravos e os abolicionistas para condenar a brutalidade de uma instituição que 
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levava a tais atos de desespero e violência” 
538

. Com efeito, ressalta Joseli  Mendonça 

que: 

 

(...) nos anos de 1880, os proprietários de escravos da província de São 

Paulo estavam experimentando inúmeras dificuldades para a manuten-

ção da disciplina nos seus plantéis de escravos.  As fugas, os assassina-

tos, as constantes ameaças de revoltas, já faziam parte do dia-a-dia.
539

 

 

  O ano de 1883 registrou a criação da Confederação Abolicionista do Rio 

de Janeiro, formada em reunião ocorrida na redação da Gazeta da Tarde, em maio da-

quele ano, para congregar várias associações abolicionistas.  Tinham elas a pretensão da 

formação de um bloco parlamentar
540

, a ser posto sob a direção de André Rebouças e 

José do Patrocínio.  Em seu Manifesto, datado de 11 de agosto, a Confederação procla-

mou a legitimidade da propaganda abolicionista, que “tem o direito de transpor os um-

brais do Parlamento, e, dentro dos limites constitucionais, pedir que os delegados do 

povo a ouçam” 
541

. Argumentou que considerações de direito positivo, extraídas da lei 

de 1831; de ordem moral e de economia política, evidenciadas pela depreciação da terra 

e do trabalho, demonstravam a urgência da abolição da escravidão. 

  O Manifesto foi assinado pelos representantes da Gazeta da Tarde, da 

Sociedade Brasileira contra a Escravidão, do Club dos Libertos de Niterói, da Liberta-

dora da Escola Militar, da Libertadora da Escola de Medicina, da Caixa Libertadora 

José do Patrocínio, da Abolicionista Cearense, do Centro Abolicionista Ferreira de Me-

nezes, do Club Abolicionista Gutenberg, do Club Tiradentes, do Club Abolicionista dos 

Empregados do Comércio, da Caixa Abolicionista Joaquim Nabuco, da Libertadora 

Pernambucana, da Abolicionista Espírito Santense, e da Sociedade Libertadora Sul-

Riograndense. 

  Em meados dos anos oitenta estavam formadas as condições para a im-

plantação da Terceira Fase do Abolicionismo, com a aprovação, em 25 de setembro e 
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publicação em 28 de setembro de 1885, da Lei nº 3.270  –  Lei dos Sexagenários  – , 

cujo primeiro projeto foi apresentado pelo Ministério liberal de Souza Dantas à Câmara 

dos Deputados, em julho de 1884 (Projeto nº. 48). Apresentado e, em um primeiro mo-

mento, rejeitado, ante a forte a reação escravista. 

  Em julho de 1884, Rodolfo Dantas solicitou ao Imperador a dissolução 

da Câmara dos Deputados, “para solver o conflito aberto entre o Gabinete e a Câmara”, 

o que foi acolhido pelo Decreto no 9.270, de 3-9-1884.  Novas eleições foram convoca-

das e ficou designada a data de 1º de março de 1885 para o início dos trabalhos da nova 

composição parlamentar, que deveria analisar o Projeto 48, de 1884.  Em vista do novo 

pleito, “em 1884 aconteceu o mesmo que em 1871”, com a difusão aguerrida das posi-

ções em jogo, lançando-se os abolicionistas com renovado ímpeto à campanha.  Perten-

ce a este período histórico o rol de discursos proferidos pelo candidato abolicionista 

Joaquim Nabuco na campanha eleitoral no Recife, e a uma breve síntese deles passará o 

trabalho, fazendo comparação com os postos na primeira metade do Oitocentos, para 

melhor identificação do conjunto de argumentos possuído pelos abolicionistas naquela 

etapa
542

. 

  Antes, porém, é preciso registrar que Joaquim Nabuco retornara da Ingla-

terra, onde estivera desde 1881 como correspondente do Jornal do Commercio.  Naque-

le país publicara O Abolicionismo, obra na qual defendera que um dos vícios da conjun-

ção do regime escravista com o sangue negro era, no Brasil, o “abastardamento da raça 

mais adiantada pela mais atrasada”, o que, aliado ao fato da raça portuguesa ter coloni-

zado o país
543

, o impediria de alcançar o mesmo desenvolvimento das terras colonizadas 

pelos ingleses. A publicação de O Abolicionismo transformou Nabuco “na grande lide-

rança do movimento”, pelo que passou a discursar “em teatros e grêmios literários” 
544

.  

                                                 

542
 Sobre Nabuco, vide: ALONSO, Angela. Joaquim Nabuco  os salões e as ruas, série Perfis Brasileiros, 

São Paulo: Cia das Letras, 2007; MACHADO, Humberto Fernandes. “Joaquim Nabuco: paternalismo e 

reformismo na campanha abolicionista” In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro n.406, 

pp.39-52, jan/mar.2000; ARAÚJO, João Hermes Pereira de. Joaquim Nabuco : diplomata. Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. n. 406, p. 13-18, jan./mar. 2000; SALLES, Ricardo . Joaquim 

Nabuco: o abolicionismo e a nação que não foi. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,  

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, n. 406, p. 53-75, jan./mar. 2000; ALBUQUERQUE, Roberto 

Cavalcanti de. Nabuco: razão e sentimento: discurso de posse. In: Revista do Instituto Histórico e Geo-

gráfico Brasileiro Ano 166, n. 429, p. 65-79, out./dez. 2005; VENÂNCIO FILHO, Alberto. Joaquim 

Nabuco. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro Ano 171, n. 449, p. 109-185, out./dez. 

2010. 
543

 NABUCO, Joaquim. op. cit... pp.136-137 e 168. 
544

 PRADO,  Maria Emília. op. cit. p.127.  Sobre o pensamento de Nabuco, da mesma obra v. pp.125-129. 



140 

 

  Chamado de volta ao Brasil por seus amigos abolicionistas, e uma vez 

concedido por André Rebouças o financiamento para a viagem de regresso
545

, Nabuco 

seguiu a Recife para promover a sua campanha ao cargo de deputado no parlamento do 

Império, pela Província de Pernambuco.  

  No ápice de uma campanha eleitoral que a todo tempo salientou a impor-

tância do ingresso de deputados abolicionistas no Parlamento do Império
546

, o grande 

tribuno demonstrou preocupação com o quadro social e econômico posterior à liberta-

ção dos escravos, sintetizando as suas propostas políticas no slogan: “Liberdade e Tra-

balho. O Trabalho que dá dignidade, a Liberdade que dá valor à vida” 
547

. Nabuco aler-

tou que, por conta do projeto da Lei dos Sexagenários, haveria de se travar no parlamen-

to do Império “uma batalha em torno dos túmulos dos escravos, tão imponente como a 

que se travou a 28 de Setembro de 1871 em torno dos seus berços”.
548

   

  Iniciando pela imigração, vê-se que ao candidato Nabuco, em Recife, a 

imigração deveria ser espontânea,  não subsidiada e homogênea, excluídos os chineses 

549
.   No tema, informa Maria Emília Prado que “a realidade se incumbia de tornar o 

imigrante sonho irrealizável para o Norte e para o Nordeste”, mesmo porque contam 

estas regiões com o “desfavor do clima que, não sendo qual o das províncias do sul, não 

facilita como ali a imigração”, conforme está expresso, literalmente, nas resoluções do 

Congresso Agrícola do Recife, de sorte que, “por não acreditarem possível a ida de imi-

grantes para o Nordeste, colocavam-se os fazendeiros dessa região contrários aos proje-

tos de imigração subvencionada”
550

. 

  Estabelecendo o real relevo da imigração, sustentou Nabuco que “o re-

curso da imigração é muito importante, mas é secundário a perder de vista comparati-

vamente a esse outro: o de vincular ao trabalho, o de transformar, pelo trabalho, a nossa 
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população toda” 
551

.  Assim, apenas a educação poderia construir a ponte para o Brasil 

do futuro, pois se a população “não trabalha é porque não pode ou porque não quer, e a 

nossa tarefa é fazer que ela queira e que ela possa” 
552

.  De outro turno, “por muitas ge-

rações ainda a nódoa infamante que a escravidão lançou sobre o trabalho em toda a 

América e principalmente no Brasil há de continuar a ser a maldição da nossa pátria”, 

afinal “esse estigma precisa, não de anos, mas de séculos para apagar-se”
553

 e “acabar 

com a escravidão, não nos basta; é preciso destruir a obra da escravidão” 
554

. 

  A tese da educação para o trabalho da nossa população toda possuía an-

tigas raízes. O combate à escravidão, em Vellozo de Oliveira, valia-se dos exemplos 

históricos das Repúblicas da Grécia e de Roma que, “lutando perpetuamente com os 

seus escravos”, “exercitarão crueldade espantosas, e sempre inúteis, para dar à escravi-

dão qualidades, que lhe não convinham, isto é, fidelidade, indústria e amor ao trabalho”. 

Defendeu o autor de “Memória sobre o melhoramento da província de S. Paulo, appli-

cavel em grande parte a todas as outras províncias do Brasil” 
555

, impresso na Tipografia 

Nacional em 1822, que “no Brasil nasçam livres os filhos dos escravos, e que a escravi-

dão seja puramente pessoal, ou o triste prêmio daqueles que ela libertou da morte” 
 
e 

que os nascidos livres, do ventre escravo, permaneçam na casa “onde viram a luz” até 

os vinte e cinco anos, nela recebendo a educação e aprendendo o ofício ou profissão 

com o que haverão de viver depois.  Dessa sorte, “em tempo oportuno teríamos abun-

dância de oficiais mecânicos, de costureiras, de serviçais etc.”
 556

. 

  É verdade que essa utopia, da instrução do escravo pelo senhor, foi re-

chaçada em Burlamarqui.  Na sua concepção: “em os países d’escravidão, não somente 

os senhores são incapazes de desenvolverem as faculdades intelectuais dos escravos, 

mas tem uma tendência natural a evitarem este desenvolvimento; pois que a necessidade 

da segurança, mais forte que a paixão da avareza, os obriga a torná-los os mais estúpi-

dos possível” 
557
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  No que diz respeito à relação do homem com a terra, conforme Joaquim 

Nabuco o sistema vigente dava origem “à aparição e gradualmente ao crescimento de 

uma população livre, que nada tem que possa chamar seu, sem um palmo de terra que 

possa cultivar por sua conta, miserável e dependente no mesmo grau que o escravo. Eis 

aí a escravidão agrícola e territorial” 
558

. De tal sorte, não poderiam ser segmentadas as 

questões da libertação dos escravos e a da democratização do solo, eis que “uma é o 

complemento da outra”.   

  A chave de um novo modelo agrário foi tratada em Vellozo de Oliveira 

em conformidade com o paradigma do trabalho livre aplicado em Portugal, pelo regime 

da parceria agrícola.  Acentuou o escritor que na Ilha da Madeira terrenos de pequeno 

valor alcançaram grande valorização desde que os mal remunerados caseiros passaram à 

condição de colonos-meeiros
559

.   

  Para Nabuco, a crise econômica encontrava esteio no escravismo, uma 

vez que “o sistema da escravidão que é um só todo, do qual o papel moeda depreciado, 

a apólice sugadora, o déficit permanente são partes tão essenciais como a hipoteca, a 

usura, a bancarrota, e estas como o tronco e o chicote, e assim por diante, –  tudo preso, 

ligado, inseparável” 
560

. Nessa retórica do liberalismo, muito perdia o país “por haver 

um abismo entre senhores e escravos por não existir o nivelamento social” 
561

, mesmo 

porque a escravidão “diminui as oportunidades e impede o crescimento do comercio, 

que precisa sobretudo de que todos os brasileiros sejam seus consumidores, e consumi-

dores diretos, e que veria pela emancipação multiplicar-se o numero d'estes por toda a 

população que pudesse viver do seu trabalho” 
562

.  Em sequência, “a escravidão restrin-

ge o dinheiro a poucas mãos”, isso impedindo “a formação de pequenos centros de co-

mércio no interior” e, ademais, “grande parte do capital produzido pelo escravo está 

condenado a ser exportado” 
563

. Destarte, sob o aspecto econômico, a fertilidade da es-

cravidão “é assim, como eu disse, a nossa esterilidade” 
564

.  
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  A par do trinômio: educação para o trabalho, reforma agrária e liberalis-

mo econômico, presente em Nabuco, cuidaram os abolicionistas de descartar  antigas 

crenças que inibiam, no meio popular, a confiança quanto à comunidade imaginada para 

o Brasil  –  o paraíso racial.  Entrou em pauta a ideia da cordialidade, enquanto se fez 

afastado do palco o estigma da violência e dos conflitos, tão temidos à época.  

  Nesse novo campo de argumentação, a facilitação da construção de uma 

ordem social regida pela relação de trabalho foi defendida sob o fundamento da ausên-

cia de conflitos entre senhores e escravos e de um amanhã repleto de paz.  O patrimônio 

social formado pelo capital da cordialidade, fruto das maneiras serenas de brancos e 

negros que habitavam o Brasil, apresentou-se como fiador da transição segura e sem 

prejuízos à ordem. Em síntese, uma abolição sem medos e sem traumas,  afastado o ris-

co da haitinização, tantas vezes propalado.
565

 

  Como bem compreenderam Joaquim Nabuco e Rui Barbosa
566

, para a 

evolução da propaganda abolicionista este temor haveria de ser enfrentado e vencido. 

Deveras, não era possível olvidar que no início do século XIX cresceu junto à base polí-

tica do recém-independente império do Brasil a preocupação com a formação de um 

processo de revolta escrava
567

, a exemplo da ocorrida na colônia francesa de Saint Do-

mingue desde 1791, alcançando pleno êxito em 1804, sob a liderança de Jean-Jacques 

Dessalines.  

  O medo dos escravocratas brasileiros, que nesse aspecto entre si não di-

vergiam
568

, dirigia-se não apenas à reprodução da violência da rebelião haitiana  –  o 

sangue dos corpos  –  como também à aplicação dos ideais dos revolucionários france-

ses, atingindo o direito de propriedade  –  o sangue do capital
569

.  A todos, ecoavam as 

palavras de Andrada e Silva: “Se o mal esta feito, não o aumentemos, senhores, multi-

plicando cada vez mais o numero de nossos inimigos domésticos, desses vis escravos, 
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que nada tem que perder, antes tudo que esperar de alguma revolução como a de S. 

Domingos”. 
570

   

  O simbolismo do inimigo doméstico, termo utilizado por Andrada e Silva, 

foi seguidamente renovado durante o Oitocentos
571

.  Fez-se presente, por exemplo, na 

obra de Pessoa da Silva, através da ideia do “inimigo mais temível existindo domicilia-

do com as famílias livres”, “sempre em guerra doméstica com a população livre”
572

.  A 

imagem da indolência e falta de caráter do escravo contribuía para fomentar a expecta-

tiva da rebelião e da violência, temor que guardava um conteúdo pragmático inegável às 

elites  –  o de reuni-las em torno de uma bandeira comum. 

   Deste modo, para combater o risco do haitianismo, nada mais útil do que 

a elevação de forças que a unidade do território nacional proporcionava, tendo em conta 

que esta unidade “avalizada pela monarquia, era meio eficaz de preservar a ordem” 
573

. 

A proteção recíproca das Províncias ou, com maior precisão, a garantia do auxílio co-

mum entre as elites políticas regionais, era a cláusula de um contrato social, securitário, 

pelo qual restava assegurada a manutenção do statu quo. 

  Esse estereótipo útil permaneceu hígido durante o século XIX, e tanto 

serviu para justificar a escravidão –  como está na peça “Demônio Familiar”, escrita 

pelo escravocrata José de Alencar e encenada pela primeira vez em 1857  – , como tam-

bém para auxiliar a causa da abolição, como demonstra o romance “Vítima e Algozes”, 

saído da pena do abolicionista Joaquim Manuel de Macedo, em 1869. Nestas obras, os 

escravos são vilões que merecem castigos, mas, ora o pior de todos, o “castigo da liber-

dade”, para que o penitente se visse desamparado no mundo, na visão de José de Alen-

car; ora castigos diversos, linha adotada por Joaquim Manuel de Macedo que, no encer-

ramento do texto, utiliza um personagem para fazer apologia do fim da escravatura – 

medida correta de prevenção a todos os males. 

  O discurso abolicionista, em 1884, assimilou elementos positivistas.  E 

assim porque, querendo contribuir para o debate nacional,  os positivistas lançaram o 

manifesto “Apontamentos para a solução do problema social no Brasil”, de Teixeira 

Mendes, Anibal Falcão e Teixeira de Souza, em 1880, propondo a gradação de etapas 

                                                 

570
 SILVA, José Bonifácio de Andrada e. op. cit.. pp.38-39.  AZEVEDO, Célia Maria Marinho, op. cit. p. 

41. 
571

 AZEVEDO, Célia Maria Marinho. op. cit. p.37-47 e 56 
572

 SILVA, José Eloy Pessoa  da. op. cit.  p. 15 
573

 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem p.18. 



145 

 

que elevariam os cativos, paulatinamente, às condições de servos da gleba e colonos. O 

projeto foi incorporado ao Apostolado Positivista mediante restrições
574

, uma vez que 

Miguel Lemos, adiante e além das posições dominantes, dispensava a libertação dos 

cativos mediante alforrias negociadas ou a obediência a tais graus. 

   Esse entendimento foi ratificado por Lemos no ano de 1883. Publicado 

no Jornal do Commercio em agosto daquele ano
575

, um artigo redigido pelo Presidente 

Perpétuo da Sociedade Positivista do Rio de Janeiro insistia na supressão da negociação 

como condição da liberdade, transação esta que se traduzia, nas propostas de época, ao 

trabalho compulsório do liberto ao antigo senhor por determinado período de tempo. 

Nos termos do projeto positivista caberia a imediata libertação dos escravos e a inserção 

deles no mercado de trabalho, inclusive o agrícola. Como esclarece Eliane Supert
576

 

quanto à aceitação do manifesto de Teixeira Mendes e Anibal Falcão pelo Apostolado: 

 

(...)  o projeto esboçado foi incorporado pelo Apostolado sob uma obje-

ção, de que se retirasse das medidas a serem tomadas a proposta de ads-

trição do ex-escravo ao solo sob direção de seus ex-senhores. Na opini-

ão de Lemos, tal medida transformaria os escravos em servos sem que 

um poder espiritual forte fosse capaz de fiscalizar a ação dos senhores 

cuja mentalidade e hábitos escravistas manteriam os trabalhadores sob a 

mesma condição de escravidão. 

 

  Como se verifica, houve preocupação com a garantia de trabalho aos 

libertos, sem a tutela dos ex-senhores. Segundo Alfredo Bosi, “o Apostolado sempre 

vinculou a abolição ao tema do trabalho preocupando-se com o que chamava proletari-

ado nacional e manifestando reservas à imigração em massa subsidiada pelo gover-

no”
577

.  É a conclusão que se extrai das severas críticas de Miguel Lemos e Teixeira 
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Mendes aos escravocratas, que, acreditavam os Positivistas, procuravam ditar os inte-

resses dos projetos de lei que tratavam da substituição do trabalho escravo pelo livre: 

 

 Não contentes, porém, com sistematizar a permanência de seu deplorá-

vel domínio, começaram a engendrar outros meios de obter uma situa-

ção pessoal que não diferisse muito da de senhor de escravos. Surgiram, 

então, sob o pretexto de substituição do braço escravo ou de organiza-

ção do trabalho livre, projetos sofísticos destinados a encobrir os verda-

deiros móveis da burguesocracia. Daí as tentativas de colonização, me-

diante engodo e falsas promessas, visando-se, em primeiro lugar, espe-

cular com a miséria dos grandes núcleos da Europa e dos Estados Uni-

dos, e terminando-se por planejar hipocritamente uma transplantação da 

raça chinesa 
578

. 

 

  Ainda em 1883, André Rebouças publicou Agricultura Nacional. Estudos 

Econômicos
579

, defendendo que a transição do braço escravo para o livre deveria se fa-

zer pelo aproveitamento da mão de obra nacional, por diversos meios, sem prejuízo da 

imigração, em sistemas de repartição das grandes extensões de terras por compra e ven-

da, ou, alternativamente, em regimes nos quais o domínio pleno da propriedade perma-

neceria intocável e o seu domínio útil seguiria aos homens livres, através do arrenda-

mento ou da parceria. 

  Frente a estes precedentes próximos e deles incorporando elementos, um 

retorno a Nabuco mostra que sua retórica eleitoral, em 1884, enunciou os quatro “prin-

cípios cardeais da nova propaganda”, todos guardando relação com as mazelas sociais, 

que não seriam extintas, simplesmente, com o fim da escravidão, mas com o vínculo do 

homem à terra: “há brasileiros ainda sem pátria”; “a propriedade não tem só direitos, 

tem também deveres”; “a solução do problema da miséria nas cidades (...) só pode ser 

produzida por uma lei agrária, que, por meio do imposto territorial ou da desapropriação, 

faça voltar para o domínio público toda a imensa extensão de terras que o monopólio 
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escravista não cultiva nem deixa cultivar”; “nós precisamos de reformas sociais que 

tenham por centro esse único interesse nacional — o trabalho”
 580

.   A tudo somado, o 

fundamento humanitário para o fim da escravidão jamais foi abandonado, no apelo à 

empatia: “De que massa humana sois feitos, pernambucanos, se tão grande injustiça não 

vos revolta e tão grande sofrimento não vos comove !”
581

. 

  Conforme anota Célia Maria Azevedo 
582

, o Nabuco de 1884 abandonou 

a utopia que antes tornara pública  –  a da imigração, com o predomínio do europeu 

caucásico para assumir a tarefa da formação da identidade brasileira  – , em prol do ide-

al da transição do trabalho escravo para o livre, tendo por agente protagonista o traba-

lhador  nacional, incluso o que se faria liberto.   

  Nesse palco de debates, o primeiro projeto da Lei dos Sexagenários, ela-

borado pelo gabinete liberal chefiado por Rodolpho Souza Dantas, não recebeu boa aco-

lhida. A apresentação do projeto, em julho de 1884, e a crise parlamentar iniciada com a 

aprovação de uma moção de desconfiança ao Gabinete conduziram à dissolução da Câ-

mara, em setembro de 1884, e à convocação de novas eleições.  Após a posse dos eleitos, 

em março de 1885, foi apresentado um texto substitutivo ao projeto de lei, isso dando 

origem ao designado projeto Saraiva, trazendo a significativa alteração da previsão de 

indenização aos senhores de escravos e da permanência do “liberto” com o senhor por 

mais 3 anos, a título de indenização
583

.  De outra parte, o novo projeto permitiu que os 

senhores lançassem a informação da “filiação desconhecida” dos escravos na matrícula, 

para impedir o controle acerca dos escravos importados da África após 1831. Dessarte, 

“enquanto Dantas libertaria os escravos cujos falsos registros, em burla à lei de 1831, 

davam idades superiores ao que de fato tinham, Saraiva registraria a idade real dos cati-

vos, sem risco de expor os proprietários a ações judiciais baseadas na lei de 1831” 
584

. 

  Deve ser mencionado que o Projeto Dantas recebeu Parecer favorável à 

sua aprovação, da lavra de Rui Barbosa, lido na sessão de 04 de agosto de 1884.   Na 

fundamentação, Rui aplaudiu o projeto do gabinete liberal Rodolpho Dantas, mas con-

clamou a que mais uma vez agisse a oposição política que  “cumpriu duas vezes o seu 
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dever. Realizou a extinção do tráfico, que a opinião liberal preparava desde José Boni-

fácio, e a emancipação dos nascituros, que o partido liberal aparelhara, sob a iniciativa 

do ministério 3 de agosto, desde 1867”.  Rui convocou todos os segmentos partidários à 

aprovação do projeto, uma vez que a pretensão a que ele vinha satisfazer impunha o 

“concurso de ambos os partidos, empenhados pelas suas melhores tradições”
 585

.  O pa-

recerista demonstrou a ineficácia da Lei do Ventre Livre transcrevendo o discurso profe-

rido pelo Senador Otoni na sessão de 9 de junho de 1884: “Os escravos mais moços são 

os nascidos em 1871, antes da lei; desses, muitos hão de chegar a 80 anos, alguns a 100; 

marquemos em 80; e assim, somente em 1950, meado do século XX, a morte acabará a 

sua obra” 
586

. 

  Em hábil retórica, Rui relembrou o desacerto dos presságios que conde-

naram o país à ruína e à violência durante a discussão do projeto que resultou na Lei do 

Ventre Livre, assim desqualificando as profecias catastróficas de ocasião. Também con-

testou a teoria de que o escravo deveria receber preparo religioso, intelectual, moral etc. 

antes da libertação, a isso oferecendo a argumentação de Tocqueville: 

 

(...) mas, se toda esta preparação é impossível no cativeiro, exigir que se 

consume, para que o cativeiro se extinga, não será, noutros termos, as-

sentar que ele não se extinguirá nunca? Pretender infundir ao escravo as 

opiniões, os hábitos e os costumes do homem livre, é condená-lo à es-

cravidão para todo sempre
587

. 

 

  Recuando a Aristóteles, Rui pontuou que na Política o Estagirita admitira 

o direito de resgate pelo cativo, e ponderou que, precisamente, desse resgate pelo traba-

lho é que se cuidava no momento, satisfeito o preço da liberdade “com perversa usura 

em sessenta anos de cativeiro”. Citou o exemplo da Espanha, que apenas após o Brasil 

decretara o ventre livre em Cuba (1872)  mas que, em 1880, oficializara a abolição total, 

ao passo que “aqui, treze anos depois, ainda nos havemos de satisfazer com essa medida 

(o projeto) preambular?”
588

. 
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   Após a posse dos eleitos, em março de 1885, e uma vez formado o novo 

gabinete, agora conservador, dirigido pelo velho senador baiano João Maurício Wander-

ley, o Barão de Cotegipe, os debates legislativos que se seguiram renovaram argumentos 

de que o liberto cairia na mendicância; que mais humanitário seria deixar o sexagenário 

com seus senhores, pois a lei o condenaria ao abandono; e que o liberto deveria perma-

necer em liberdade vigiada e restrita
589

.  Demais disso, uma divergência se estabeleceu 

no seio dos produtores rurais, em especial cafeicultores de São Paulo, posto que parcela 

representativa destes últimos passou a admitir a inevitabilidade da abolição e a vanta-

gem do trabalho livre sobre o escravo.  Assim pensava o Deputado Antonio Prado, im-

portante cafeicultor do oeste paulista, que discursou em 12 de agosto 1885 apoiando o 

projeto Saraiva-Cotegipe, como também Silveira Martins
590

, senador gaúcho que,  anos 

antes, assinalara que  “o Brasil é o café e o café é o negro”. 

   A Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Cotegipe, foi aprovada na Câ-

mara e, uma vez remetida ao Senado, naquela Casa Legislativa recebeu censura por 

parte dos senadores, dentre os quais Rodolpho Dantas, forte em Tocqueville, reiterando 

a necessidade da liberdade incondicional aos sexagenários. Por sua vez, José Bonifácio 

postou-se contra a indenização, pois “indeniza-se o crime; indeniza-se a detenção ilegal 

do homem livre; indeniza-se o velho que já pagou o preço do seu resgate; indeniza-se a 

descendência da escravidão pelo contrabando,... indeniza-se tudo, tudo...”.
591

 

  O projeto foi aprovado naquele ano de 1885 e transformado na Lei nº 

3.270, de 28 de setembro, que regula a extinção gradual do elemento servil.  A lei ins-

creveu em seu texto concessões aos escravistas, fazendo previsão de indenização a ser 

paga aos senhores de escravos, na forma de valores pecuniários suportados pelo fundo 

de emancipação ou por qualquer outra forma legal (art.3º, caput), mediante tabela de-

preciativa (art.3º, §1º) incidente sobre o quantum arbitrado no ato da matrícula do es-

cravo (art. 1º, caput e §3º), ou por serviços a serem prestados pelo “liberto” a seu “ex-

senhor” por até três anos (art.3º.§10), disso ficando isentos os que completassem sessen-

ta e cinco anos (art.3º.§11).  Por tudo, na avaliação de João Capistrano de Abreu
592

 e de 
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Emília Viotti da Costa 
593

, a Lei dos Sexagenários foi um gesto de má-vontade dos es-

cravistas, na esperança de retardar o processo de abolição. 

  Naquela altura, a intenção de procrastinar o ato final da tragédia que en-

tendiam em curso era a única que ainda movia os interesses escravocratas, visto que a 

inviabilidade de o Parlamento deter o processo histórico era reconhecida. Não se mos-

trava mais possível, como em anos anteriores, “conter e conduzir um processo social 

ameaçador, a fim de preservar as hierarquias sociais existentes”
594

.  A exatidão do mo-

mento foi sintetizada na advertência deixada pelo Deputado Zama: “Não há solução 

definitiva sem a abolição completa. (...) Nas revoluções sociais não há ninguém que 

possa impedir o seu curso natural e progressivo”
595

. Os anos seguintes à Lei dos Sexa-

genários demonstrariam que inteira razão assistia ao parlamentar, como também ao Se-

nador Cristiano Otoni, já no encerramento das discussões no Senado, pelo aviso de que 

muito mais poderiam ter feito os atores políticos e que o tribunal da História os haveria 

de julgar, a todos: 

 

Eu repito a todos, a todos, sem exceção: ninguém se subtrai à responsa-

bilidade moral perante a opinião e perante a História. Mas é lamentável, 

direi terminando, que sejam abandonadas tão facilmente ambições de 

glória tão nobres.
 596 

 

2.3. Abolicionistas na Campanha da Princesa 

 

  Enquanto a historiografia registra estudos bem desenvolvidos a respeito 

dos principais intelectuais do abolicionismo, com destaque para Luiz Gama, Joaquim 

Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e Silva Jardim, são pouco estudados os 

grupos abolicionistas que se distribuíram pelo território nacional, até porque muitos 

deles eram secretos e evitavam deixar rastros das suas ações materiais. Dentre estes, os 
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mais conhecidos são o Clube do Cupim, com atuação em Recife, e os Caifazes
597

, 

formados em São Paulo sob a liderança de Antonio Bento.  

  Antonio Bento de Souza e Castro, jornalista e advogado, atuou com Luiz 

Gama nos tribunais paulistas. A partir da morte de Gama, em 1882, assumiu a 

responsabilidade pelo ajuizamento das Ações de Liberdade, juntamente com outros 

abolicionistas.  Efetuando análise dos autos das Ações de Liberdade no foro paulistano, 

Elciene Azevedo verificou que no ano de 1882 todas as petições foram assinadas por 

Luiz Gama, ao passo que, no ano seguinte, das 62 demandas, 38 foram assinadas por 

Antonio Bento e as demais por advogados diversos
598

. 

  Profundamente católico e integrando uma Irmandade, Antonio Bento 

organizou a sociedade “com sede na confraria dos homens negros da Igreja de Nossa 

Senhora dos Remédios”
599

 e utilizou o jornal A Redempção (1887-1888) para conclamar 

a população a combater a instituição da escravidão. Menciona Emília Viotti da Costa 

que os caifazes operaram tanto em São Paulo quanto no interior das províncias, 

encaminhando os escravos para pontos seguros – dentre os quais o Quilombo do 

Jabaquara, nos arredores de Santos. Os caifazes, em síntese: 

 

Denunciavam pela imprensa os horrores da escravidão, defendiam na 

Justiça a causa dos escravos, faziam atos públicos em favor da sua 

emancipação, coletavam dinheiro para alforrias e protegiam escravos 

fugidos.  Suas atividades não paravam aí.  Perseguiam também aos 

capitães do mato incumbidos de apreender escravos fugidos, sabotavam 

a ação policial e denunciavam os abusos cometidos por senhores, 

expondo-os à condenação pública
600

. 

 

  O vínculo entre Luiz Gama e Antonio Bento é conhecido. Elciene 

Azevedo o comprovou fazendo a ressalva, contudo, de que a versão do juramento 
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prestado por Antonio Bento à beira do túmulo de Luiz Gama
601

 deve ser superposta à 

informação de que, após a conclamação do abolicionista Clímaco Barbosa, dirigida à 

multidão que acompanhava o féretro, muitos juraram sobre o cadáver de Gama que “não 

se deixaria morrer a ideia pela qual combatera aquele gigante”, conforme o testemunho 

de Raul Pompéia, presente ao sepultamento, em depoimento publicado na Gazeta de 

Notícias.  Para Elciene Azevedo, a sucessão no comando manteve a comunhão de 

esforços de “comerciantes, serventuários do foro, estudantes da Faculdade de Direito, 

maçons, trabalhadores rurais, escravos e libertos”
602

. 

  Operando inclusive em outras Províncias, os caifazes estenderam suas 

operações ao sul de Minas Gerais. Sobre a rota que permitia o transvio de escravos para 

Santos, Luiz Gustavo Cota
603

 apurou que ela alcançava a cidade de Muzambinho,  onde 

os abolicionistas, sob a liderança do médico campanhense Américo Gomes Ribeiro da 

Luz
604

,  acoitavam escravos e os encaminhavam à proteção do Quilombo do Jabaquara, 

com este propósito criado, em 1882, nas terras de Benjamim Fontana, arrendadas por 

Quintino de Lacerda, na cidade de Santos
605

.  

   A maior proximidade da mineira Muzambinho com a cidade de Ribeirão 

Preto do que com a capital paulista demonstra que a rede de auxílio possuía capilaridade 

bastante no interior paulista e chegava ao Sul de Minas  –  o que não causa qualquer 

espanto, vez que há relatos sobre a ação dos caifazes ter chegado a Buenos Aires
606

.  As 

rotas de fuga abrangiam a cidade da Campanha, esta mais próxima da capital da 

província de São Paulo.  Em viés memorialista, afirma Alfredo Valladão: 

 

Desde quando se intensifica no país, nos últimos anos do Império, o 

movimento que conduziria ao 13 de maio, um Centro Abolicionista se 

institui na Campanha, com forte irradiação pelo Sul de Minas, e em 

correspondência, principalmente, com o Centro semelhante da capital 

de São Paulo. Chefia-o abnegadamente Bráulio Lion, alma boa, cheia 
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de altruísmo, com aquele mesmo destemor que caracterizava a ação de 

Antonio Bento, em São Paulo.
607

 

 

   O destemor a que se refere Valladão prende-se aos riscos que sofriam os 

abolicionistas que se dedicavam ao transvio de escravos.  Enquanto na cidade de 

Muzambinho, em março de 1888, o médico Américo Luz foi ameaçado por “uma turba 

de uma centena de homens que tinham como alvo sua residência”, conforme apurou 

Luiz Gustavo Cota
608

, na cidade da Campanha o dentista
609

 Bráulio da Costa Lion, 

mesmo após a abolição, permaneceu sob a mira dos desafetos e certa feita foi retirado 

de sua residência por antigos escravistas que o queriam linchar, sendo salvo pela pronta 

resposta da população.  O episódio é tratado por Maria Aparecida C. R. Papali
610

 e 

Jefferson Cano a partir de notícia publicada no Diário de Campinas, edição de 06 de 

junho de 1888: 

 

Uma multidão invadiu a casa do cidadão Bráulio Lion, levando-o para 

fora da cidade, pretendendo linchá-lo; parte da população da cidade foi 

em resgate do Sr. Lion, e do conflito com os agressores ficaram dois 

mortos e mais de vinte feridos, conseguindo afinal libertar a vítima e 

retornando vitoriosa à cidade, ao som de hinos festivos e entre flores e 

entusiásticos vivas. O objeto de tão vivo entusiasmo, o cidadão Bráulio 

Lion, era um destacado líder do movimento abolicionista naquela região. 

(...) O antigo abolicionista dedicava-se agora à causa dos ingênuos, que 

o juiz municipal vinha entregando regularmente à tutela de seus ex-

senhores
611

. 

 

  Na Campanha, além de Bráulio Lion, o núcleo abolicionista foi composto 

pelo vereador e coronel Francisco Antonio de Lemos, pelo professor Bernardo José 

Marianno, pelo farmacêutico Saturnino de Oliveira, pelo jornalista Manoel de Oliveira 

                                                 

607
 VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza. vol.II... pp.278 

608
 COTA, Luiz Gustavo Santos. op. cit.  p.252. 

609
 VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanak Sul-Mineiro para 1884... p 82. 

610
 PAPALI, Maria Aparecida Chaves Ribeiro. Escravos, libertos e órfãos: a construção da liberdade em 

Taubaté (1871-1895). São Paulo: Annablume: FAPESP, 2003, p. 170 
611

 CANO, Jefferson. Escravidão, alforrias e projetos políticos na imprensa de Campinas, 1870-1889. 

Dissertação de Mestrado. UNICAMP, Izabel Andrade Marson [Orientador).. 



154 

 

Andrade, pelo padre Francisco de Paula Araújo Lobato, além de “outros muitos”, assim 

citados por Júlio Bueno no Almanach do Município da Campanha, ano de 1900
612

.  

  Para Valladão, este grupo abolicionista tornou-se legatário de ideais 

precedentemente expressos por Alvarenga Peixoto e Agostinho Marques Perdigão 

Malheiro.  O Inconfidente, então morador da Campanha do Rio Verde, onde era detentor 

de direito de lavra, por ter proposto a extinção do cativeiro no Brasil
613

, e o jurista e 

parlamentar, nascido na Campanha em 1824, por ter proferido no Instituto dos 

Advogados do Brasil, em 7 de setembro de 1863, o discurso intitulado Ilegitimidade da 

propriedade constituída sobre os escravos;  redigido a obra A Escravidão no Brasil: 

ensaio histórico, jurídico e social (1866) e por ter apresentado, em 23 de maio de 1870, 

projeto de  lei sobre alforria
 614

.  Em vista da relevância dada pela historiografia 

campanhense ao trabalho de Perdigão Malheiro jurista, em 1863, as páginas a seguir 

examinarão o pensamento do Perdigão Malheiro parlamentar, em 1871. 

  Enfatiza Maria Emília Prado que “a obra de Perdigão Malheiros serviu de 

base para os debates parlamentares de 1870, que levaram à Lei do Ventre Livre; debates 

esses que contaram com a participação do próprio P. Malheiros”.  Tais debates serviriam 

como um divisor de águas nas correntes abolicionistas, vez que “a partir de então, o 

movimento abolicionista tomaria forma e ficaria dividido entre os que defendiam uma 

emancipação gradativa (seguindo os dispositivos da Lei do Ventre Livre) e os que 

exigiam o estabelecimento de prazos para a abolição completa. As duas vertentes 

puderam ser expressas nos debates parlamentares” 
615

. 

  Perdigão Malheiro não votou pela aprovação da Lei do Ventre Livre e 

acredita Valladão que o parlamentar assim agiu porque sendo “mais do que ninguém 

partidário do fim, discorda entretanto da  oportunidade  e dos  meios”, consoante 
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justificativa que apresentou a seus eleitores, no Manifesto à Província de Minas Gerais 

e a seus Concidadãos (1872), “com que dá conta do exercício do mandato legislativo na 

referida legislatura de 1869 a 1872”
616

.  Na prestação de contas a seus eleitores, 

afiançou o parlamentar: “sujeitar essa mísera geração nova a servir gratuita e 

forçosamente ao senhor de suas mães até os vinte e um anos equivale à escravidão de 

fato, ou  antes à servidão assim criada pela própria lei”, sendo esta a razão pela qual, nos 

debates legislativos quanto ao projeto que resultaria na Lei do Ventre Livre, “declarou 

que por ele votaria com prazer, se fosse consagrada a liberdade imediata à geração 

nova”
617

. 

  Sem embargo da justificativa apresentada aos eleitores mineiros, 

avalizada por Valladão, um enfoque diverso sobre a matéria é encontrado no Discurso 

proferido na sessão da Câmara Temporária, de 12 de julho de 1871, sobre a proposta 

do governo para reforma do elemento servil
618

, documento que registra a íntegra da 

manifestação de Perdigão Malheiro na sessão parlamentar correspondente.  

  Ocupando a tribuna, o deputado iniciou a sua fala apontando dois 

inconvenientes para a aprovação do projeto: o “estado político em que o país em breve 

teria de achar-se, e efetivamente se acha” e o fundamento “econômico e de segurança”, 

atrelando o primeiro à autorização recebida pelo imperador para se ausentar do país e 

acompanhar a imperatriz em tratamento de saúde
619

.  Para Perdigão Malheiro era 

inoportuna a apresentação do projeto seguida da imediata viagem do imperador ao 

exterior, afinal, “ou Sua Majestade não devera ter saído, devera assistir à discussão e até 

à execução da lei, ou não devera ter apresentado semelhante proposta”.  Justificou o 

segundo motivo, por sua vez, no fato de não estar o Estado plenamente restituído das 

despesas decorrentes da guerra do Paraguai, louvando-se na expertise dos Conselheiros 

de Estado que, em 1867 e 1868, assim já opinavam. Disse o parlamentar: 
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Os trabalhos do Conselho de Estado já se acham felizmente distribuídos 

a instâncias desta Câmara, tanto os de 1867 como os de 1868.  Ali há 

muito que aprender; são preciosos elementos para esta questão.  

Distintos conselheiros opinaram, como eu opinei na obra que escrevi 

sem os consultar, sem conhecer as suas opiniões; o bom senso se 

encontra espontaneamente.  Alguns, dentre os quais o nobre presidente 

do Conselho, foram de parecer que não se deveria tratar desta questão 

enquanto não se concluísse a guerra contra o Paraguai, e enquanto o 

nosso estado financeiro e econômico não fosse reparado de modo a 

poder suportar a reforma.  

Outros foram mais longe. Entendiam que não bastava isso; que era 

indispensável que, retirado do Paraguai o nosso exército, fosse ele 

distribuído por todo o Império, e que se pusesse força nos diversos 

municípios, tanta quanto fosse possível, a fim de por a abrigo a 

segurança pública e a segurança individual
620

. 

 

  Pareceu a Perdigão Malheiro  –  apresentando números  –   que a dívida 

pública encontrava-se em “soma avultada, perturbando o nosso sistema econômico e 

financeiro” e a produção sofria redução, isso produzindo efeitos deletérios “nas rendas 

públicas, e na riqueza”. Após relacionar a situação da lavoura, que tendo sofrido 

“grande abalo por ocasião da crise comercial de 1864, ainda não está restabelecida dessa 

crise”, a isso somando “as dificuldades com que luta, pela falta de braços e pela falta de 

capitais”, o deputado invocou a dificuldade na aquisição de crédito pelo lavrador, em 

virtude da redução do valor da garantia a ser oferecida pelo mutuário ao agente 

financeiro, uma vez que “a propriedade agrícola tem sofrido uma depreciação 

extraordinária”.  De tal sorte, a lavoura, “que precisa de capitais, já os não encontra com 

facilidade”, posto que o próprio Banco do Brasil “tem-se recusado a empréstimos que 

não sejam perfeitamente garantidos; e com toda a razão, porque não pode, não deve 

arriscar os capitais que não são a sua fortuna própria, mas a fortuna de todos nós”
621

. 

  Segundo Perdigão Malheiro, ao conjunto da economia nacional 

interessava o debate em curso, afinal  “todas estas dificuldades são lançadas sobre a 

nossa primeira e principal indústria; o comércio vive da lavoura; a indústria 
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manufatureira ou fabril ainda é rudimentar entre nós, mas depende daquelas; o mal da 

primeira há de refletir sobre as outras. Tudo se prende como os elos de uma cadeia”
622

. 

  E nesse caminho, o jurista e abolicionista Perdigão Malheiro, 

incontroverso autor de obra que sinalizou o debate nacional na matéria, entrou em rota 

de colisão com o parlamentar Perdigão Malheiro, ambíguo representante de base ao 

mesmo tempo abolicionista (à qual dirigiu o seu Manifesto, comentado por Valladão 

linhas acima) e escravocrata, real beneficiária da oratória e da deliberação do tribuno, 

que então prosseguiu: 

 

Senhores, eu não falo assim porque seja escravagista, não; nesta questão 

faço grande violência ao meu coração; mas devo fazê-lo, porque quero 

que prevaleça a razão (apoiados).  Não se trata de uma discussão 

filosófica, não se trata de divagar no campo do abstrato e da metafísica, 

não se trata de discorrer sobre principios religiosos, sobre principios 

filosóficos, do direito natural, da filosofia do direito, etc.; não se trata de 

coisa alguma destas; trata-se do seguinte: admitida a justiça, 

conveniência e necessidade da extinção da escravidão, quais os meios 

para se conseguir este fim, do modo o menos inconveniente que se 

possa? Eis a única questão; mas questão dificílima
623

. 

 

  Questão dificílima que suscitou... para responder que: “essas medidas 

mais avançadas só se poderão tomar quando a população escrava estiver muito reduzida, 

e não enquanto for em crescido numero, como ainda se acha entre nós” 
624

. 

  A resposta à Fala do Trono de 1867 recebeu os elogios de Perdigão 

Malheiro, em nome da moderação e da prudência que deve nortear a atuação dos 

homens públicos: 

 

Em 1867 e 1868, o Sr. presidente do conselho, então simples senador, 

precedeu com a sua costumada prudência, como um verdadeiro homem 

de Estado. Tendo de redigir a resposta à Fala do Trono, S. Ex. foi 

extremamente  cauteloso e circunspecto, aconselhando toda a prudência, 
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toda a moderação nesta questão; dizia que a oportunidade era tudo neste 

gravíssimo assunto (...). Para diante, S. Ex. diz mais: “todos desejamos 

ver realizada esta reforma; a questão é só de meios e de 

oportunidade”.
625

 

 

  E prosseguindo na direção eleita, o parlamentar de 1871 negou sentido e 

validade ao trabalho do deputado de 1870, mesma legislatura, reconhecendo que 

transparecera a seus pares uma incoerência em seus recentes posicionamentos, em vista 

da doutrina que defendera: 

 

O Sr. Ministro da Marinha:—Em que é que V. Ex. se fundava o ano 

passado para propor coisa mais adiantada?  

O Sr. Perdigão Malheiro: — Hei de explicar.  Mais adiantada, não. 

Muito longe disto. Os projetos que apresentei ai estão; podem-se 

comparar com a proposta do governo. Não fizeram impressão alguma. 

Ninguém fez caso; nem a própria Câmara, que os mandou à comissão. 

O discurso com que os fundamentei, explica-o perfeitamente; e ainda 

hei de tocar nisto, porque ai é que está a tal chamada incoerência . 

(...) Quanto ao fim, todos nos achamos de acordo; a divergência é 

quanto aos meios, e à sua oportunidade. Os nobres ministros estão hoje 

muito mais adiantados do que nós, do que eu.
626

 

(...) Ainda se argumentou lançando o odioso sobre nós, dizendo-se que 

somos escravagistas, que somos adversos à libertação, e que queremos a 

perpetuidade da escravidão. Senhores, é preciso não conhecer bem as 

nossas opiniões e os nossos sentimentos. Pela minha parte, tenho 

demonstrado por trabalhos e por obras, o que sou nesta questão 

(apoiados); e creio que os meus colegas estão no mesmo acordo. 

(apoiados).  A  divergência não é quanto ao fim
627

. 

(...) Mas, senhores, se a pretendida incoerência é com relação às obras 

que publiquei, tenho a dizer que elas são trabalho de gabinete, são livros 

de estudo, e de doutrina; e quem não sabe a distância que vai de um 

livro de estudo e de doutrina, para um trabalho de legislador? (apoiados). 
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(...) Senhores, não se pode argumentar daquilo que se escreveu como 

trabalho de gabinete, de estudo e de doutrina, para aquilo que se deve 

fazer como representante da nação, como legislador, ou como poder. Vai 

uma distância imensa 
628

. 

 

  Como se observa da passagem acima transcrita, Perdigão Malheiro 

justificou a incoerência denunciada por seus pares como fato comum ao intelectual que, 

ao assumir funções de Estado, rejeita o pensamento acadêmico e passa a oficiar 

exclusivamente a partir das razões públicas  –  destituídas da moral individual e 

revestidas da moral administrativa e política do órgão. O parlamentar não enfrentou a 

questão de fundo, quanto ao homem público, ao ser investido na específica função 

através de mandato popular, vale dizer, de outorga de poder concedida por segmento da 

sociedade, receber essa representação para, uma vez no ambiente estatal, transferir ao 

campo da ação a manifestação de vontade que o conduziu àquele espaço, e que, embora 

renegado pelo outorgado, permanece esposada pelos legítimos outorgantes.  Atentou, 

contudo, para o fato de que o paradoxo apontado por seus pares sujeitava a contraste o 

homem público com o homem público, o parlamentar do antes com o parlamentar do 

agora, em uma mesma legislatura, ao que rebateu sustentando que os projetos 

legislativos que apresentara “não fizeram impressão alguma”. 

  O episódio constitui exemplo prático da dualidade teórica entre a ética da 

convicção e a ética da responsabilidade, a distinguir comportamentos na esfera privada 

e na esfera pública. Sobre a definição da teoria das duas moralidades, leciona Norberto 

Bobbio que  “uma das mais convincentes interpretações desta oposição é a distinção 

weberiana entre ética da convicção e ética da responsabilidade”, ao que cita Max Weber: 

 

(...) há uma diferença incomensurável entre o agir segundo a máxima da 

ética da convicção, a qual, em termos religiosos soa: “O cristão age 

como um justo e remete o êxito às mãos de Deus”, e o agir segundo a 
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máxima da ética da responsabilidade, segundo a qual é preciso 

responder pelas consequências (previsíveis) das próprias ações 
629

. 

 

  O que distingue essas duas morais, continua Bobbio, “é precisamente o 

distinto critério que assumem para julgar uma ação boa ou má”, uma vez que a primeira 

se serve de “algo que está antes da ação”, ou seja “um princípio, uma norma, em geral 

qualquer proposição prescritiva cuja função seja aquela de influir de modo mais ou 

menos determinante no cumprimento de uma ação”, enquanto a segunda se dirige a algo 

“que vem depois (...)  e emite um juízo positivo ou negativo da ação com base na 

realização ou não do resultado proposto”
630

 

  O consequente da dualidade é o surgimento de “dois universos éticos que 

se movem segundo princípios distintos de acordo com as distintas situações nas quais os 

homens se encontram ao agir”, de sorte que: 

 

desses universos éticos são representantes dois personagens distintos 

que agem no mundo em caminhos quase sempre destinados a não se 

encontrar:  de um lado, o homem de fé, o profeta, o pedagogo, o sábio 

que olha a cidade celeste; de outro lado, o homem de Estado, o 

condottiero dos homens, o criador da cidade terrena.  O que conta para 

o primeiro é a pureza das intenções e a coerência entre ação e intenção; 

para o segundo, a certeza e a fecundidade do resultado
631. 

 

  A ética da conveniência, em Perdigão Malheiro, parlamentar em 1871, 

cedendo lugar à ética da oportunidade, guardou parâmetro com a teoria política que trata 

da relação entre política e moral sob o domínio da práxis humana, tendo por 

consequência que “aquilo que é obrigatório em moral nem sempre é obrigatório em 
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política, e aquilo que é lícito na política nem sempre é lícito na moral”, na síntese 

deixada  por Norberto Bobbio
632

. 

  No discurso ora estudado, a ponderação que balizou o proceder do 

parlamentar não se apresentou discrepante da que usou em seus atos pessoais, 

nomeadamente em relação aos escravos do sexo masculino (provavelmente ingênuos), 

que mantinha em seu poder, ao aguardo de um tempo futuro: 

 

Não só naquilo que tenho escrito e publicado estão os meus sentimentos, 

o meu coração, e os meus melhores desejos, como ainda nesta câmara, 

nas sessões precedentes, o demonstrei; sempre que tive ocasião de falar 

nesta questão, eu o fiz com todo o desembaraço. Não recuei; estou nos 

mesmos princípios, no mesmo propósito; mantenho as mesmas ideias, 

aguardando porém a sua oportunidade. Quanto a atos, é difícil, é 

melindroso, será censurável, e eu mesmo censuro o ter de produzi-los. 

Pela minha parte, eu não sou emancipador dos escravos alheios. 

Comecei por libertar os meus (apoiados), tenho-os em minha 

companhia. Fiz batizar livres todas as crianças, e as faço educar. 

Libertei todos os do sexo feminino. Alguns que ainda tenho são do sexo 

masculino, a quem estou dando a devida educação, tanta quanta se pode 

dar a um escravo neste pais, afim de que, quando lhes conceda a 

liberdade em idade conveniente (como é minha intenção), eles possam 

achar em si recursos para viverem, e serem úteis a si, a seus 

semelhantes e à sociedade. (Muito bem).
633

 

 

  Além da dualidade objetivo-valor, com predomínio da finalidade, no que 

respeita ao discurso e à ação política de Perdigão Malheiro em 1871, o parlamentar 

retomou a dicotomia legalidade-legitimidade, inaugurada no seu discurso no Instituto 

dos Advogados Brasileiros, em 1863, mas agora sob viés diverso: 

 

na segunda parte desse discurso eu mostrei que o escravo era 

propriedade, mas propriedade por direito civil; e portanto a escravidão, 

embora ilegítima, é legal, se a lei a mantém. Quem conhece o direito 
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sabe perfeitamente que ilegitimidade e ilegalidade importam duas ideias 

muito distintas. Isto dizia já o direito romano: nec semper quod licet 

honesto um est
634

. 

 

  Por certo que as ideias são distintas. Entretanto, releva elucidar que o 

brocardo latino lembrado por Perdigão Malheiro  –   “nem tudo o que é legal é honesto” 

– não está a defender a execução fria da lei, como se pretendeu, senão a condená-la.  

Nessa ótica, a censura recai, justamente, sobre a aceitação ou a realização de atos que, 

embora embasados na lei vigente (atos formalmente legais) vêm em violação ao espírito 

de justiça (atos ilegítimos), disso decorrendo transgressão a princípio-reitor. Com efeito, 

não era desconhecido dos romanos o uso desproporcional ou desarrazoado do preceito 

legal como técnica de infringência da razão (o fim social) que dá ensejo à norma.  Nesse 

diapasão destacam-se brocardos a significar que o positivismo exacerbado do operador 

jurídico, sem o uso do abrandamento (juízo de equidade), provoca graves injustiças
635

; e 

também o preceito jurídico-cristão de que “a letra mata, mas o espírito vivifica”
636

, a 

conferir primazia à inteligência (ratio) da norma quando posta em confronto com a sua 

expressão literal. 

  No pertinente aos meios, o parlamentar campanhense advogou, em 1871, 

que a “questão servil” não poderia ser resolvida por princípios absolutos porque eles 

resultariam em desigualdades entre os próprios escravos (injustiças relativas), nesse 

timbre sugerindo que uma vez mantidas pessoas na escravidão estas não aceitariam bem 

a liberdade dos nascituros: 

 

Este  principio absoluto, do nascimento livre, assim aplicado, daria em 

resultado grave injustiça relativa; ora, os nobres colegas sabem que 

mais facilmente o escravo suporta a injustiça absoluta em que vive, do 

que a injustiça relativa em que fosse colocado, por esta ou por outra 

solução.  A injustiça relativa é sempre mais odiosa e odiada   
637

. 
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  Deixada à parte a atuação do parlamentar campanhense na Câmara dos 

Deputados e em retorno ao cenário interiorano, o que se encontra é uma ação 

abolicionista local desenvolvida – em diferentes fases  –   através de  “artigos na 

imprensa, festas públicas, e pelo acoitamento e transvio de escravos, que, por este modo,  

ganhavam a liberdade”, como realça Valladão. A conexão entre os abolicionistas 

campanhenses e os caifazes paulistas se estabelecia nos seguintes termos: 

 

Escravos de fazendas do Sul de Minas que para ali corriam, 

encontravam de Bráulio Lion e seus companheiros abrigo, proteção e 

recursos para se embrenharem pela Província de São Paulo, 

recomendados a Antonio Bento
638

. 

 

  Em referência aos abolicionistas antes nominados, diz Juliano Custódio 

Sobrinho que o dentista Bráulio Lion desenvolveu a sua militância abolicionista na 

Campanha “a partir de 1886, quando sua trajetória passou a ser contada nos documentos” 

639
. A época do início da militância do principal líder abolicionista do lugar coincide 

com outras datas mencionadas na historiografia campanhense como  correspondentes a 

ações abolicionistas – todas posteriores a 1885, ano em que estabelecido o corte 

cronológico da pesquisa, direcionada à propaganda abolicionista realizada pelo jornal 

republicano Colombo. 

  Consultando as Atas da Câmara Municipal, Thalita de Oliveira Casadei  e  

Antonio Casadei encontraram, datado de 30 de agosto de 1887, o “assentamento 

referente ao oferecimento de um Livro de Ouro, por parte do vereador Oliveira (o 

farmacêutico republicano Saturnino de Oliveira), para nele serem lançadas as quantias 

que fossem ofertadas para a libertação do município”, tendo a mesma Câmara 

deliberado por “consignar a quantia de 200$000 (duzentos mil réis) para o fim a que é 

destinado o livro”
640

.  Das mesmas Atas consta o teor da sessão de 29 de maio de 1888, 

onde está presente a finalidade do aviso da libertação e, ao mesmo tempo, do 

esclarecimento acerca da aplicabilidade imediata da nova lei, inclusive aos casos 
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regulados por contratos entre as partes com previsão da alforria condicionada, isso 

prevenindo qualquer má interpretação por parte dos proprietários de escravos: 

 

A Câmara da cidade da Campanha da Princesa, faz saber aos que o 

presente virem ou dele notícia tiverem que pela Lei 3.353 de 13 do 

corrente mês foi extinta a escravidão no Império do Brasil sem cláusula 

ou condição alguma, ficando de nenhum efeito qualquer obrigação de 

serviços por prazo determinado, imposta como condição de liberdade, 

bem como obrigação que tenham os filhos livres de mulher escrava, de 

prestar serviços aos senhores das suas mães, até a idade de 21 anos, não 

só porque tendo deixado de existir a escravidão  cessavam todas as suas 

consequências como porque assim se acha decretado no artigo 3º §31 e 

no artigo 4º da Lei 3270, de 28 de setembro de 1885.
641

 

 

  Pese embora a advertência supra, sabe-se que aos 14 de maio de 1888  foi 

iniciado um novo campo de combate na Campanha, como relatado por  Maria Aparecida 

C. R. Papali
642

  e Jefferson Cano
643

,  vez que o juiz municipal passou a entregar a tutela 

dos ingênuos aos antigos senhores dos seus país, isso ensejando a reação dos 

abolicionistas e, em  revide, a tentativa de linchamento de Bráulio Lion, já referida. 

  As agressões a Américo Luz e Bráulio Lion são também descritas por 

Juliano Custódio Sobrinho
644

, a quem “as peripécias abolicionistas de Bráulio Lion 

parecem ter centrado forças em seu escritório, local de encontros  de seu grupo e dos 

escravos libertos que diariamente o procuravam.  Não há indícios nos jornais de que 

Bráulio Lion tenha participado de uma associação”. Segundo Custódio Sobrinho,  

“Bráulio Lion foi um intermediador do acesso à Justiça para escravos e libertos que 

procuraram construir relações com esses advogados e rábulas (principalmente ao longo 

da segunda metade do oitocentos) que os auxiliassem a usar do Direito para travarem 

mais uma batalha contra a escravidão”
 645

. 
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  Enfatiza Custódio Sobrinho que a querela travada por Lion com o juiz 

municipal remontava a 1887, ano em que Lion passou a denunciar o magistrado por 

indeferir Ações de Liberdade promovidas com base na Lei de 1831, não aceitar petições 

assinadas por rábulas, permitir que senhores vendessem os seus escravos antes do 

resultado final das Ações de Liberdade e de não conceder a alforria ao escravo que a 

pudesse comprar.  Para formular tais críticas valeu-se Lion do acesso à imprensa 

abolicionista, facilitado pelo fato de exercer função de articulista no jornal A 

Redempção, publicado por Antonio Bento na capital paulista
646

. 

  Na conclusão de Custódio Sobrinho, não poderia Lion executar suas 

ações sozinho. Daí que era provável a existência de colaboradores “que também 

trabalhavam para a construção de um abolicionismo subterrâneo e ousado”, auxiliares 

integrantes dos seus círculos de relacionamento.  Lion “era filiado ao partido 

republicano, de onde muitos apoiadores também vieram”. 
647

  

   Estes apoiadores são os antes relacionados, referidos na historiografia 

campanhense, além de desconhecidos. Há muito que os republicanos sul-mineiros 

realizavam campanha abolicionista nas páginas do seu órgão de propaganda, como será 

visto no capítulo seguinte. E sobre estes republicanos, resta dizer que Francisco Antonio 

de Lemos era irmão de João Antonio de Lemos, o barão do Rio Verde, a quem coube a 

guarda de Lúcio de Mendonça – o futuro redator do Colombo – quando este, aos cinco 

anos de idade, foi residir com parentes em São Gonçalo do Sapucaí, então território da 

Campanha
648

, como já visto. O barão foi o proprietário da fábrica de chapéus de São 

Gonçalo do Sapucaí, “a primeira de Minas e uma das primeiras do Império, fundada em 

1825”.
649

 

  Buscando o círculo de convívio político dos abolicionistas nomeados, 

encontra-se no Almanak  Sul-Mineiro para o ano de 1884 o nome de  Francisco Antonio 

de Lemos juntamente ao de Manoel Alves de Lemos, Lúcio de Mendonça e João 

Bressane de Azevedo, na composição da mesa administrativa da biblioteca de São 
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Gonçalo, respectivamente no exercício das funções de presidente, secretário,   

bibliotecário e tesoureiro 
650

 . 

  Para afastar qualquer dúvida de que o vínculo entre tais sujeitos 

extravasava o aspecto cultural e ingressava na ação política, leia-se a narrativa da 

passeata promovida pela União Republicana Sul-Mineira em São Gonçalo, sob a 

liderança de Lúcio de Mendonça, e que contou com a adesão de Manoel Alves de 

Lemos e  João Bressane de Azevedo
651

. 

  Saturnino Dias Pereira de Oliveira foi ativista republicano. Farmacêutico, 

proprietário de terras e de uma fábrica de hesperidina
652

.  Conhecido como “um 

republicano fervoroso, cuja intransigência ficou histórica”, consoante Alfredo 

Valladão
653

, Saturnino de Oliveira nasceu em 1837, foi maçom, recebeu influências do 

Positivismo, “chefiou o movimento republicano na região e participou ativamente no 

movimento da Abolição”. Editou um “Livro de Ouro” para angariar fundos destinados à 

compra e libertação de escravos, “contribuindo para que a cidade se transformasse no 

mais importante polo abolicionista da região”. Com efeito, para a cidade da Campanha 

“afluíam escravos de todas as fazendas no sul, pois aqui encontravam abrigo e proteção”, 

conforme ressalta Marcello Jefferson de Oliveira
654

.   

  Francisco de Paula Araújo Lobato foi padre, professor de inglês e francês 

no Externato da Campanha
655

. Seu nome é citado na descrição de cena deixada por Júlio 

Bueno no Almanach da Campanha de 1900 
656

 para o dia 14 de maio de 1888, por 

ocasião dos festejos pela promulgação da Lei Áurea, ocorridos no Teatro Campanhense. 

No testemunho de Bueno, “falou de um camarote o antigo abolicionista Francisco de 

Paula Araujo Lobato, que proferiu um belo e emocionante discurso, arrancando bravos e 

palmas frenéticas da plateia”.  
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  Por fim, Manoel de Oliveira Andrade foi proprietário do Colombo e 

companheiro de Lúcio de Mendonça na redação do periódico
657

. Sobre ele disse Lúcio 

de Mendonça, anos após a proclamação da República, referindo-se ao Colombo: 

“periódico publicado na cidade da Campanha, sul de Minas, pelo meu saudoso 

companheiro Manoel de Oliveira Andrade, cujos serviços à República ainda não foram 

reconhecidos, nem, muito menos, premiados”
658

. 

  O grupo abolicionista mais amplo não corresponde exatamente ao de 

republicanos e, dentre estes, ao de integrantes da redação do Colombo – os republicanos 

abolicionistas cujas opiniões são especificamente objeto da pesquisa em curso, e que 

serão estudadas no próximo capítulo. Para que fique bem estabelecido o recorte, é 

oportuno esclarecer que, dentre todos os abolicionistas campanhenses, apenas não há 

registro de que  Bernardo Marianno tenha colaborado na luta republicana.   

  Bernardo José Marianno foi professor e o único varão da família 

Marianno, fundadora e proprietária do colégio de mesmo nome, referência de ensino na 

cidade da Campanha. Menciona Vera Lúcia do Lago Souza
659

, em sua pesquisa sobre a 

educação das elites sul mineiras, que Bernardo lecionou no Externato da cidade e no 

colégio da família.  Para Hercules Alfredo Batista Alves, Bernardo Marianno “foi figura 

de destaque na Campanha durante a segunda metade do século XIX. Nasceu em 

15/12/1842, e faleceu em 28 de outubro de 1901. Teve uma intensa atuação na política e 

na educação da cidade. Foi professor do Collegio Normal, membro de bancas de 

exames em vários colégios da região, benemérito da Santa Casa de Misericórdia, 

secretário da Câmara Municipal e, por fim, Vereador”. Pelo rol de funções exercidas 

junto à municipalidade, Batista Alves conclui que “Bernardo José Marianno teria sido o 

baluarte do saber, o paladino da moralidade, ícone da alta cultura da Campanha. Ao 

menos, essa é a imagem trazida pela imprensa”
 660

. 

  No restrito âmbito dos abolicionistas,  Lobato e Oliveira gravitaram a 

todo tempo em torno do Club republicano campanhense, ao passo que Manoel Andrade 

também participou daquele Club e foi proprietário do Colombo. Francisco Lemos 
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compôs o núcleo republicano sediado em São Gonçalo do Sapucay,  liderado por Lúcio 

de Mendonça. 

  Ainda na identificação das frações do grupo republicano-abolicionista 

campanhense, tome-se a comunhão de propósitos de Andrade, Lobato e Oliveira na 

formação da diretoria do Club Republicano Campanhense, em 1878, integrada por 

Francisco Lobato, na condição de orador; Saturnino de Oliveira, tesoureiro e Manoel de 

Oliveira Andrade, secretário.
661

. 

  Em alguns momentos padre Lobato e Saturnino de Oliveira, membros do 

Club Republicano Campanhense, estabeleceram discordâncias – republicanas – com os 

redatores do Colombo: Manoel de Andrade e Lúcio de Mendonça, sendo certo que ao 

trabalho em curso elas se mostram úteis de enunciação porque as divergências entre  

facções republicano-abolicionistas servem a iluminar o quadro de pensamento dos 

responsáveis pelo Colombo – os ora estudados . 

  No que toca a Lobato, importante atentar para o fato de que foi ele um 

dos alvos preferenciais de Lúcio de Mendonça na crítica ácida lançada pelo Colombo 

àqueles que a redação considerou apóstatas da fé republicana
662

. Isso porque, em dado 

episódio, o orador do Club republicano, padre Lobato, incluiu o seu nome na chapa do 

partido liberal para concorrer à assembleia da província de Minas Gerais. A resposta do 

Colombo veio na forma de um “apoio” ao candidato, com a publicação de uma 

“propaganda política” marcada pela ironia – tônica do jornal pesquisado.  

 

Vá, pois, com endereço aos senhores eleitores mineiros,  a nossa súplica 

em favor do candidato do nosso peito. Quanto ao caráter do senhor 

padre Lobato, não é ele desses que se costuma dizer que antes quebram 

do que torcem (...), acomoda-se às circunstâncias, amolda-se às 

necessidades, visando sempre um interesse de ocasião (...) Não inventou, 

mas inventaria, com certeza, a teoria do oportunismo, se já ela não 

estivesse  achada (...). Em sessão de 28 de abril de 1878, do clube 

republicano (...), em um fogosíssimo discurso, fez ver ao club que o 
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imperador chamara os liberais ao poder para mistificá-los, e com eles 

um republicano, para acabar com o partido republicano do Brasil, 

introduzindo em seu seio a cizânia e a deserção (...). Temos o mais 

decidido empenho em que seja eleito o senhor padre. Duvidam?  Pois 

atendam: No andar em que vai este nosso amigo, amanhã, logicamente, 

estará ele conservador; no ano seguinte, jesuíta completo, e absolutista 

“enragé”.  E depois, esgotado o ciclo, teremos outra vez o prazer de o 

ver nos arraiais republicanos… quando a república vier e engordar.  Os 

extremos não se tocam  ?.  Eia: - o nosso voto para o republicano de 

anteontem e de depois-de-amanhã.
663

 

 

  Um  outro dissídio ocorreu entre os jornalistas do Colombo e Francisco H. 

F. Brandão, que deixara a redação da folha em 1º de janeiro de 1880. O conflito teve 

início quando editorial do Colombo tratou do assassinato do advogado Moysés Alves 

Ramos, em 29 de janeiro de 1881, por espancamento, no interior da igreja de Carmo do 

Rio Claro, Minas Gerais. 

  O homicídio foi narrado
664

 sob o título: “Assassinato Católico”.  

Atribuindo o crime a animosidades decorrentes da “cruzada negra” – ou seja, da 

perseguição jesuítica e violenta a infiéis - causada pelo  “fanatismo católico aceso e 

alimentado pelo vigário da paróquia, o sr. Jones Nery de Tolledo Lion”, um membro da 

campanhense família Lion e cunhado de Brandão, narrou o Colombo que o morto foi 

“barbaramente espancado pelos irmãos do Santíssimo (...) armados de cabos de tochas” 

e que, após, “algumas mulheres fanáticas, atiraram-se ao cadáver de Moysés, 

tripudiaram sobre ele, pisando-lhe a boca <que tanto insultara a religião> !”; além do 

que,  numa “circunstância característica da honradez da cólera beata, subtraíram a 

Moysés todo o dinheiro que trazia” 
665

. 

   Disse também que, no dia seguinte, “o virtuoso Sr. padre Jones não 

consentiu que se sepultasse em terra sagrada o herege assassinado a pau”, pelo que “foi 

enterrado no campo, fora do cemitério” e que o sacerdote, “mercê do fanatismo 

religioso que domina em sua paróquia, está ali convertido atualmente em um cabeça de 

sedição, amparado pela cega brutalidade de um bando de criminosos  sem lei e de 
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consciência pervertida pelo ensino ultramontano”. E rematou: “agora esbraveje o 

fanatismo estúpido e cego e diga que somos uns ímpios desalmados quando procuramos 

acautelar a sociedade dos perigos que a expõe o clero ultramontano, criminoso e 

devasso desta província” 
666

.  

  Francisco H. F. Brandão saiu em defesa do cunhado, fazendo publicar na  

coluna “A pedido”, do Colombo,  declaração datada de 6 de fevereiro de 1881, na qual 

afiançou ser o vigário: “sacerdote virtuoso como os que o são mais, caritativo, zeloso 

pela sua igreja, adorado pelos seus paroquianos, profunda e sinceramente instruído e 

convencido das doutrinas que sem fanatismo prega e pratica”, mas que tendo sofrido 

“uma audaz e premeditada tentativa de assassinato, foi ainda atrozmente injuriado e 

caluniado no Colombo de 2 do corrente”
 667

.    

  Esses primeiros litígios entre republicanos-abolicionistas campanhenses 

abririam vez a outros mais. Nas eleições gerais de outubro de 1881, Lúcio de Mendonça 

defendeu a candidatura de Quintino Bocayúva pelo 13º distrito eleitoral mineiro (sede 

na cidade da Campanha), ao passo que Francisco H. F. Brandão, com apoio do Club 

republicano campanhense, lançou candidatura própria. O resultado foi desastroso aos 

dois subgrupos.  A  respeito, o resultado do escrutínio da eleição de 31 de outubro para a 

indicação dos candidatos mineiros à assembleia geral foi noticiado pelo Colombo: “vão 

disputar a eleição por este distrito os dois candidatos: um conservador, Olympio Oscar 

de Vilhena Valladão (633 votos), e outro liberal, Joaquim Leonel de Rezende Alvim 

(454 votos)”. O candidato Francisco H. F. Brandão obteve 30 votos e Quintino 

Bocayúva apenas 10 votos
668

. Este era todo o – pequeno - poder de fogo dos 

republicanos no 13º distrito, em plena divergência interna, naquele 1881. 

  Em abril de 1884, a divergência entre a redação do Colombo e o Club 

republicano campanhense encontrou novos contornos. Tendo o club organizado chapa 

para a eleição senatorial, foi chamado à coerência pelo órgão de imprensa, que afirmou 

não compreender “o alcance de semelhante votação e de tais candidaturas” dentre 

opositores da monarquia, afinal: “um senador republicano, vitalício, escolhido pelo 

imperador, é realmente coisa engraçada !”
669

. Tendo um dos integrantes do club, através 
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do Monitor Sul Mineiro, respondido que tal chapa foi “obra de alguns sócios, sem 

consulta nem deliberação do mesmo Centro”, o Colombo colheu o ensejo para assinalar 

que no seio da citada agremiação reinava anarquia e existia “um núcleo de eleitores que 

resolvem por si sobre os seus direitos políticos de cidadãos, sem que a assembleia geral 

da associação, que é política, possa intervir na orientação desses direitos.  Já é 

originalidade !”.
670

 

   Aquele mesmo ano de 1884 registraria novo e mais grave dissídio entre 

os subgrupos republicanos locais, guardando questões de fundo relativas à ausência de 

tradição republicana de Álvaro Augusto de Andrade Botelho, candidato a deputado nas 

eleições gerais, e ao seu declarado apoio à tese do direito adquirido à propriedade 

escrava e ao decorrente dever de indenização aos expropriados alcançados pela Lei dos 

Sexagenários.  

  No caso, Botelho, ao se apresentar como candidato republicano à 

assembleia geral naquele pleito eleitoral, em que seria decidida a sorte do projeto Sousa 

Dantas para a libertação dos sexagenários União Republicana Sul-Mineira União 

Republicana Sul-Mineira , contou com o apoio do Club campanhense e das lideranças 

republicanas na Corte e em São Paulo, mas enfrentou forte oposição de Lúcio de 

Mendonça e seus companheiros do Colombo, tendo em vista que os jornalistas não 

enxergavam no candidato –  filho de proeminente família conservadora – , verdadeiras 

aspirações republicanas, e pelo fato, ademais, de Botelho ter se manifestado a favor da 

emancipação gradual e do pagamento de indenização aos proprietários de escravos, 

nesse particular pondo-se em frontal contraposição ao projeto Dantas e aos ideais 

expressos no Colombo -  pela abolição imediata e sem indenização. 

  Deste modo, no editorial de 12 de outubro de 1884, sob o título 

“programa de candidato”
671

, o Colombo comentou o pensamento de Botelho, no aspecto 

da indenização aos escravocratas:  

 

No que se refere à projetada reforma do elemento servil, não precisamos 

declarar que divergimos deste candidato republicano, que opina pela 

emancipação a prazo breve e com indenização. Neste ponto, com as 

ideias que temos manifestado em vários artigos, limitamo-nos a lastimar 
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que um jurista, como o é o sr. dr. Álvaro  Botelho, reproduza a alegação 

de boa fé dos possuidores de escravos como razão para que se lhes 

respeite a posse
672

. 

 

  Álvaro Botelho foi eleito, mas, na visão de George Boehrer,  “com o 

apoio de todos os partidos”, razão pela qual “a sua eleição não deve ser atribuída a 

qualquer preponderância do sentimento republicano no seu distrito, mas antes ao 

patrocínio político de sua família, que dominava os partidos monarquistas que o 

apoiavam”.
 673

  Nesta mesma vertente de opinião, a Alfredo Valladão o candidato Álvaro 

Botelho se sagrou vencedor no pleito não por conta dos elementos republicanos “que 

por si sós ainda não tinham força para tanto”, mas graças aos “sufrágios de liberais e até 

de considerável número de conservadores que, por motivos de ocasião, foram possíveis”, 

aditando que “não esteve isenta de defeito semelhante àquele a eleição de Prudente de 

Morais e Campos Salles, por São Paulo, conseguida por meio de transações políticas 

com os partidos monárquicos”
 674

. 

  Em vista do exposto, verifica-se que o Colombo atuou em um período 

rico, as  décadas de 1870 e 1880, correspondente à criação do Partido Republicano, do 

Apostolado Positivista e da Confederação Abolicionista. Pelo programa republicano, ao 

qual o Colombo se filiou diretamente, a extinção da escravidão deveria ocorrer mediante 

reformas graduais, a iniciar pelo ventre livre.  Por sua vez,  o Partido Republicano 

Paulista conduziu a sua política de compromissos e alianças inteiramente voltada para 

os  interesses dos fazendeiros paulistas, não condizentes com o ideal da Abolição 

imediata e sem  indenização.  

  Na cidade da Campanha, o núcleo abolicionista teve por principais inte-

grantes o dentista Bráulio Lion, o vereador Francisco Antonio de Lemos, o professor 

Bernardo José Marianno, o farmacêutico Saturnino de Oliveira, o jornalista Manoel de 

Oliveira Andrade e o padre Francisco de Paula Araújo Lobato. Todos tiveram registrada 

atuação republicana, salvo Marianno.  Como visto, para os memorialistas este grupo 
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abolicionista foi herdeiro das convicções de Alvarenga Peixoto e Agostinho Marques 

Perdigão Malheiro.  

  A  ação abolicionista local se desenvolveu pela propaganda e pelas ações 

de  transvio de escravos, em conexão com os caifazes liderados por Antonio Bento. 

Bráulio Lion foi colaborador do jornal A Redempção, mantido por Antonio Bento em 

São Paulo. No entanto, só há menção a essas ações mais radicais do núcleo abolicionista 

campanhense após 1885, ou seja, depois do encerramento das atividades do Colombo, 

pondo termo ao período sob estudo. 

  Estabelecida a distinção quanto à estratégia de atuação dos subgrupos, 

cumpre reiterar que o presente trabalho volta-se para a ação propagandística desenvol-

vida pelos republicanos-abolicionistas campanhenses responsáveis pela edição do pe-

riódico Colombo,  o que será feito nas páginas vindouras.  

 

§.§ 
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Capítulo III – Republicano e Abolicionista. O jornal Colombo 

3.1. Divergências republicanas quanto à abolição. Os republicanos campanhenses. 

 

  Já foi mencionada a ambiguidade republicana no âmbito do abolicionis-

mo.  Esta ambiguidade foi bastante visível em seu tempo, defendida por importantes 

atores políticos da época e objeto de divergências partidárias explícitas.  Estudada por 

José Maria dos Santos
675

, ganhou o contorno de estratégia política, na análise de George 

Boehrer, autor estadunidense que encontrou na atuação do Partido Republicano a mais 

notória das causas que levaram à queda do Império no Brasil
676

.   

  A divergência partidária no tema da abolição foi facilitada porque o Par-

tido Republicano, criado na Corte, “não logrou controlar os diversos filhotes nascidos 

nas províncias”, como esclarece Maria Fernanda Lombardi Fernandes: 

 

A própria estrutura do partido, dividido em seções provinciais que, na 

verdade, funcionavam como células autônomas, dificultava uma linha 

de ação única para seus membros. Várias foram as tentativas de organi-

zação de um partido em nível nacional, mas elas acabaram enfrentando 

a grande particularidade do movimento nas províncias e o peso desigual 

que possuía o Partido Republicano Paulista na agremiação nacional
677

. 

 

  Na Corte, a hesitação republicana se fez presente desde as primeiras rea-

lizações importantes do republicanismo no Brasil
678

, ou seja, desde a fundação do “Clu-

be Republicano”, em 3 de novembro de 1870  e a publicação do seu Manifesto
679

,  no 

primeiro número do jornal A República, que circulou aos 3 de dezembro de 1870. Na 

edição de 13 de dezembro de 1870, os redatores citaram que a missão daquele periódico, 

imposta pelos correligionários políticos, era a de “derramar pelo povo as ideias republi-
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canas, analisar o sistema monárquico, comparando as duas formas de governo, mos-

trando a superioridade da forma republicana”
 680

.  

  No que respeita à divergência republicana no tema da abolição, realça 

Boehrer que “desde cedo A República tratou do problema e responsabilizou a monar-

quia pelo câncer que era a escravidão”.  No entanto, em 1871, pelas páginas deste pe-

riódico, os republicanos na Corte anunciaram que “embora fossem abolicionistas, não 

apoiariam a proposta de lei Rio Branco” que designavam por “monstruoso projeto” por 

considerar que tinha potencial de piorar a situação, e apresentaram três propostas alter-

nativas: abolição, com indenização; emancipação gradual, em período de dez ou quinze 

anos, sem indenização; ou, por fim, permissão para que as províncias libertassem os 

escravos, a depender das suas possibilidades econômicas
681

.   

  Aos 28 de fevereiro de 1874 circulou o último número de A República. 

Conforme George Boehrer,  “os anos que se seguiram são sem importância nos anais do 

republicanismo” e os periódicos então lançados traduzem essa apatia, como por exem-

plo O Brasil Americano, A Lanterna e o Amigo do Povo, que tiveram curta duração. Em 

22 de julho de 1877 foi relançada A República, sob a direção de Aristides Lobo, mas a 

sua publicação cessou aos 15 de agosto de 1878 
682

.   

  Também em 1877, ante o quantitativo de deserções, buscou o partido 

aglutinar as fileiras restantes, para tanto elaborando dois Termos de Compromisso e 

Adesão, ambos ratificando o teor do Manifesto de 1870
683

. A sangria se acentuou com a 

queda dos conservadores, em 1878, e a ascensão dos liberais ao governo, isso exercendo 

força atrativa sobre alguns republicanos, antigos liberais radicais, que acabaram por 

retornar ao partido de origem. Por esta razão, “nos anos de 1877-1878, o Partido Repu-

blicano, especialmente no Rio de Janeiro, atingiu o ponto mais baixo de sua história”
 684

. 

  Traçando um breve histórico da imprensa republicana na Corte, em 1879 

surgiram o Jornal do Povo e A Gazeta da Noite, esta dirigida por José Lopes da Silva 

Trovão, o mesmo jornalista que, em 1880, auxiliado por Silvio Romero, fundaria o jor-

                                                 

680
 O periódico A República, órgão do Partido Republicano, foi na primeira semana redigido por Flávio 
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nal O Combate, com a proposta de “lutar pela república e uma vez esta firmemente es-

tabelecida, pelo socialismo” 
685

·. 

  A década de 80 foi fértil no lançamento de periódicos republicanos. Logo 

a 1º de janeiro de 1881 foi fundado o semanário O Atirador Franco, editado por Jerô-

nimo Simões, Luís Leite e outros, a advogar “com ardor o sufrágio universal, a abolição 

da escravidão, a separação da Igreja e do Estado” 
686

.  Naquele mesmo ano, foram tam-

bém fundados O Diário da Noite e A Revolução. 

  O ano de 1881 ficou marcado, aos republicanos na Corte, pela polêmica 

instalada no congresso republicano, ocorrido em setembro. Quintino Bocayúva concebia 

a abolição como “questão social” e não política, no viés pragmático de que, uma vez 

resolvida, haveria de desaparecer o partido político que a adotasse como programa
687

.  

Ocorre que naquele ano Bocayúva  censurou republicanos que “colocando-se na frontei-

ra extrema da agitação abolicionista, cometeram um erro grande e comprometeram o 

seu partido”, isso suscitando a réplica de  José do Patrocínio, no sentido de que “se o 

Partido Republicano quer fazer aliança com os senhores de escravos, nós outros have-

mos de fazê-la e até com o imperador”
688

.  

  Bastante significativo à propaganda abolicionista foi o ano de 1884,  por 

conta de agitada campanha eleitoral tendo por questão central o debate acerca do projeto 

Sousa Dantas. Colocada à prova a força do republicanismo e do abolicionismo na Corte, 

os candidatos republicanos abolicionistas, Saldanha Marinho e Ubaldino do Amaral, 

sofreram forte revés nas urnas. No mesmo ano veio a público o jornal O Republicano, 

dirigido por J.J. de Almeida Pernambuco, e  Quintino Bocayúva apareceu à frente de O 

País mantendo, contudo, a sua tradicional posição de neutralidade política na linha edi-

torial, a exemplo do que fizera quando no exercício da direção de O Globo.
689

 

  Por fim, respeitado o recorte temporal estabelecido para o presente estu-

do, o ano de 1885 significou ao Partido Republicano a conquista das primeiras cadeiras 
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na Câmara dos Deputados, ocupadas por Manuel Ferraz de Campos Salles e Prudente 

de Morais, eleitos com o apoio dos conservadores adeptos da escravidão
690

.  Na tentati-

va de unificação partidária na Província do Rio de Janeiro, formou-se um diretório inte-

grado por Quintino Bocayúva, Aristides Lobo, Pedro Antonio Ferreira Viana, José do 

Patrocínio, Magalhães Castro, Esteves Júnior e Ubaldino do Amaral, diretório este que 

representava “quase todos os pontos de vista divergentes, dentro do partido”, segundo 

Boehrer.
691

  

  Na síntese de Boehrer, os republicanos da Corte abraçaram a causa da 

abolição, mas “achavam que os senhores de escravos deviam ser indenizados” e “apenas 

por conveniência, tinham deixado de adotar a doutrina extrema dos abolicionistas”
692

.  

Esta conveniência traduzia-se em uma forte hesitação, que afugentava os abolicionistas, 

como comprovaria um episódio de 1888: em uma eleição na Corte, a Confederação 

Abolicionista, dirigida pelos republicanos José do Patrocínio e João Clapp, apoiou o 

candidato do partido conservador, Antonio Ferreira Viana, em detrimento do candidato 

republicano, Quintino Bocayúva.
693

  

  O fato de republicanos valiosos e dedicados à causa – como Saldanha 

Marinho, Aristides Lobo, Quintino Bocayúva, Lopes Trovão, Silva Jardim e Ubaldino 

do Amaral – jamais terem vencido uma eleição importante “era de esperar, visto que a 

presença da Corte, do governo e dos negócios, com o consequente interesse pela con-

servação do statu quo, faziam do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, o lugar menos indi-

cado para a realização de um movimento revolucionário triunfante”
694

.   

  Já em São Paulo, o ano de 1873 marcou a criação do Partido Republicano 

Paulista - PRP e, com ele, o nascimento da divergência interna acerca da abolição da 

escravidão. A respeito das razões dessa indefinição dos republicanos paulistas, Maria 

Fernanda L. Fernandes assevera que ao manter bases de apoio no meio rural, refratárias 
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ao enfrentamento da questão servil, o PRP utilizou uma “política de ambiguidade deli-

berada”. Aponta Fernandes que a incerteza do direcionamento republicano só foi rom-

pida às vésperas da Lei Áurea, posto que, até então, predominava no PRP uma linha 

“neutra” de posicionamento partidário, avessa a manifestações explícitas que eliminas-

sem a ambivalência.  A aparente hesitação provocou polêmicas, como a protagonizada 

por Luiz Gama em 1873, ao recusar apor a sua assinatura à resolução tirada na Conven-

ção de Itu, vez que o partido omitia-se na luta contra a escravidão
695

. 

  Sobre a divergência do abolicionista Luiz Gama com o Partido Republi-

cano Paulista, acredita José Maria dos Santos que Gama não compareceu à Convenção 

de Itu porque preferiu aguardar o congresso do PRP. Naquela Convenção, “as questões 

de doutrina ou de programa, suscetíveis de levantar perante a grande e heteróclita as-

sembleia a espinhosa e candente controvérsia da abolição, foram prudentemente elimi-

nadas”
 696

.  

  Dois meses após, aos 2 de julho de 1873, durante o esperado Congresso 

Republicano, realizado na cidade de São Paulo, dos termos do Manifesto dirigido aos 

republicanos da província constou expressa a posição oficial do PRP quanto à questão 

servil, na declaração de que ela: 

 

não nos pertence exclusivamente porque é social e não política: está no 

domínio da opinião nacional e é de todos os partidos, e dos monarquis-

tas mais do que nossa, porque comete aos que estão na posse do poder, 

ou aos que pretendem apanhá-lo amanhã, estabelecer os meios para o 

seu desfecho prático. Entretanto, como quer que seja, se o negócio for 

entregue à nossa deliberação, nós chegaremos a ele do seguinte modo: 

1º. Em respeito ao princípio da união federativa cada província realizará 

a reforma de acordo com os seus interesses peculiares mais ou menos 

lentamente, conforme maior ou menor facilidade na substituição do tra-

balho escravo pelo livre; 
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2º. Em respeito aos direitos adquiridos e para conciliar a propriedade de 

fato com o princípio da liberdade, a reforma se fará tendo por base a in-

denização e o resgate 
697

. 

 

  Na opinião de José Maria dos Santos, “a aceitação final de tais princípios 

pelo Partido Republicano não podia deixar de representar para os elementos radicais 

uma apostasia e uma deserção”, razão pela qual Luiz Gama, no momento da abertura 

dos debates, e após a leitura da minuta do manifesto, pelo secretário António Cintra, foi 

o primeiro a fazer uso da palavra, protestando “contra as ideias do manifesto, contra as 

concessões que nele faziam à opressão e ao crime”, e mais, propugnando “ousadamente, 

pela abolição completa, imediata e incondicional do elemento servil”.  A descrição 

da cena passada na cidade de São Paulo durante a Convenção Republicana, e que, “nos 

limites da existência do Brasil e da sua história, será sem a menor dúvida imortal”, con-

soante a sentença de J.M. dos Santos, passou às gerações futuras pelo relato de Lúcio de 

Mendonça, presente ao Congresso na qualidade de observador
698

. O texto de Mendonça 

foi redigido em São Gonçalo do Sapucahy, ano de 1880: 

 

Crescia na tribuna o vulto do orador; o gesto, a princípio frouxo, alarga-

va-se, acentuava-se, enérgico e inspirado. Estava quebrada a calma se-

renidade da sessão. Os representantes, quase todos de pé, mas domina-

dos e mudos, ouviam a palavra fogosa, vingadora e formidável do tri-

buno negro. Não era já um homem, era um princípio (...). 

Dir-te-ei sempre, meu nobre amigo, que não estás isolado, no partido 

republicano, na absoluta afirmação da liberdade humana.  Também, 

como tu, eu proclamo que não há condições para a reivindicação deste 

imortal princípio, que não há contra ele nem direitos nem fatos que se 

respeitem. Pereat mundus, fiat justitia ! E é ignorar essencialmente a 
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natureza das leis de instituição querer que elas respeitem “direitos ad-

quiridos”.
699

 

 

  Por força da sustentação de Gama os trabalhos foram suspensos e, ao fim 

das articulações que se seguiram, prevaleceu a opinião de Francisco Glycério
700

 que, 

“utilizando a circunstância de ser também homem de cor e calorosamente apoiado pelos 

radicais (...) mais suscetíveis de inclinação ao mundo agrário”, conseguiu manter a uni-

dade partidária sob a tese de que valeria a pena “transigir com os princípios republica-

nos, uma vez que assim se tornava mais seguro e mais próximo o advento da Repúbli-

ca”.   Esta postura foi defendida por Glycério até às vésperas da Abolição, como assina-

la Santos, que chegou a este entendimento pela leitura da carta enviada por Glycério a 

Bernardino de Campos, datada de 10 de julho de 1884, a este solicitando que refreasse 

posturas abolicionistas assumidas. O trecho a seguir é bastante representativo do pen-

samento republicano paulista
701

: 

 

Tens observado com atenção o rumo que vão levando as coisas públicas 

em relação à situação criada pelo Ministério Dantas pela reforma do es-

tado servil ?. Pois mais do que nunca devemos ser discretos como temos 

sido, em relação ao assunto.   Toda a reserva em nossa atitude, já como 

coletividade, já como indivíduos, nos trará imensos resultados.   

 

  Para melhor compreensão das razões que motivaram a advertência do 

líder republicano a Bernardino de Campos, leia-se o relato de um dos caifazes, o enge-

nheiro Garcia Redondo quanto a Bernardino de Campos ter aderido ao grupo dos caifa-

zes, de Antonio Bento, “malgrado o desvio do partido republicano, que não quis ver 
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logo a necessidade de cooperar com os abolicionistas na obra de redenção dos escravos”
 

702
. 

  Regressando a Luiz Gama, nota-se que a influência que exerceu sobre o 

jovem aprendiz de tipógrafo, Lúcio de Mendonça, já se fazia sentir desde os tempos de 

redação do Ypiranga, em 1868, e parece ter se fortalecido no episódio do Manifesto do 

PRP, em 1873, como deixa transparecer a narrativa de Mendonça, acima transcrita. 

Com efeito, José Maria dos Santos comenta que o fato de Lúcio de Mendonça “sete 

anos depois, já formado em direito e retirado à comarca mineira de S. Gonçalo, haver 

com tanta emoção escrito aquele trabalho, mostra bem a indelével impressão que a cena 

lhe ficou”. Em igual rumo, acredita George Boehrer que “Lúcio de Mendonça fala de 

modo comovente sobre o ardente protesto de Gama e das reações que provocou"
703

. 

Essa influência da Gama sobre Lúcio de Mendonça ganha relevo ao trabalho por força 

da aplicação secundária das abordagens de Bourdieu e Mannheim na identificação dos 

agentes, locais, épocas ou fatores outros que exerceram atração, no campo das ideias, 

sobre o jovem intelectual e futuro redator do Colombo. 

  Não obstante a gravidade da divergência estabelecida em 1873, Luiz 

Gama não se desligou do PRP, como defendido por Sud Mennucci, Maria Emília Zim-

mermann, Luiz Silva e Heitor Martins, todos citados por Elciene Azevedo. Para Azeve-

do, o equívoco deriva da interpretação dada por Sud Mennucci à ênfase do relato de 

Lúcio de Mendonça quanto à ocorrência de 1873, eis que a descrição da cena, publicada 

em 1881, foi a “tábua de salvação” para os que “não conseguiam entender – e não podi-

am acreditar – que alguém com o perfil de Luiz Gama pudesse pertencer às fileiras de 

um partido marcado pelo conservadorismo dos fazendeiros de café paulistas”
 704

.   

  Deveras, tão só embasada no relato de ´Lúcio Mendonça, qualquer inter-

pretação pela ruptura soa precipitada, porquanto a frustração do momento não conduz, 
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por si, ao fato posterior –  e refletido –  do rompimento.  Neste sentido, peremptoria-

mente diz Santos que Luiz Gama não se desligou do Partido Republicano Paulista, co-

mo se poderia depreender, uma vez que “nos dois congressos republicanos que depois 

tiveram lugar em 1874 e em 1878, ele ainda figura, no primeiro, como representante de 

S. José dos Campos, e, no segundo, como representante de Cotia 
705

. 

  Elciene Azevedo
706

 ratifica a afirmativa de Santos e de Boehrer
707

 quanto 

a não ter ocorrido uma ruptura definitiva de Gama com o PRP.  Em pesquisa no jornal 

republicano A Província de São Paulo encontrou o nome de Gama dentre os que parti-

ciparam dos congressos partidários.  No entanto, Azevedo acentua a persistência da 

frustração de Gama com o PRP, pois se em 1873 “se calou ao ter a sua opinião vencida 

na reunião que definiu o posicionamento do PRP ante a escravidão, agora sua reação 

seria muito diferente”
 708

.  De fato, na Gazeta do Povo, que circulou aos 28 de dezembro 

de 1880, Luiz Gama declarou: “Eu, assim como sou republicano, sem o concurso dos 

meus valiosos correligionários, faço a propaganda abolicionista, se bem que de modo 

perigoso, principalmente para mim, de minha própria conta”
709

. 

   Sem o concurso dos correligionários, disse Gama, o que remete à sua 

afiliação. Por sua vez, a declaração de Lúcio de Mendonça, também datada de 1880, já 

mencionada neste estudo, categoricamente se dirigiu a Gama para afiançar que não es-

tava ele  “isolado, no partido republicano”, isso demonstrando que os dois jornalistas 

integravam a agremiação política e que, nela, assumiam posicionamento manifestamen-

te minoritário, em relação à extinção do cativeiro no Brasil. 

  Associando a leitura dos vários artigos assinados por Gama, Azevedo 

sublinha que o abolicionista concebia a República, “intimamente associada à luta contra 

a escravidão”, como Gama consignou, em artigo de 1882.  Examinando esse texto em 

particular, no qual se fez uso da figura do Tiradentes, conclui Azevedo que a imagem do 

herói – o homem que “primeiro no país propusera a libertação dos escravos e a procla-
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mação da República” –  foi aplicada por Gama para garantir “o valor de sua luta política, 

estando na base de seu próprio fervor republicano”.  Na conjunção dos dois valores, a 

opção partidária feita por Gama “em meados de 1870 e levada a cabo durante toda a sua 

vida, negada pela maioria dos estudos sobre ele, revela-se assim muito coerente com a 

sua propaganda abolicionista”
 710

. 

  Em que pese a resoluta determinação de Gama, o PRP só se inclinou, 

indubitavelmente, para o abolicionismo quando as ruínas do escravismo já estavam vi-

síveis e a força do movimento era disputada pela monarquia e pelos republicanos.  Até a 

proximidade da abolição os líderes republicanos mantiveram a deliberada dubiedade, 

porquanto a “neutralidade” era essencial à estratégia partidária de cooptar elementos 

oriundos de estratos sociais diversos. Nesse cenário, abolição, emancipação gradual ou 

indenização eram mais do que conceitos lançados em discursos políticos ou literários, 

mas estudadas e úteis variáveis que, em cada mundo particular, exerciam a força de 

atração necessária a reunir, em torno da bandeira republicana, os detentores de posicio-

namentos comuns quanto à resolução da questão servil. 

  Nesse sentido, acredita Santos que um primeiro sinal da inclinação do 

PRP para o abolicionismo só foi dado pelos idos de 1885, após a queda do Ministério 

Dantas.  Uma vez instalado o Ministério Saraiva, o discurso de apresentação do ministro 

“não chegou a definir claramente sobre a nova marcha a imprimir ao projeto Souza 

Dantas”, isso acarretando ”uma visível inquietação, a todas as bancadas”
711

. Nessa at-

mosfera, pediu a palavra o republicano paulista Prudente de Moraes para oferecer o seu 

apoio à Lei dos Sexagenários, formulando o conceito de que aos seus eleitores, fazen-

deiros do Oeste paulista, a questão principal não era a da liberdade do escravo, mas da 

substituição da mão-de-obra escrava pela livre, razão pela qual, se o Governo empregas-

se os meios de tal reposição, “os paulistas estarão satisfeitos e não farão questão de abrir 

mão dos seus escravos, mesmo sem indenização, porque para eles a melhor, a verdadei-

ra indenização, está na facilidade de obter trabalhadores livres”.  Prudente de Moraes 

recebeu os aplausos do deputado conservador Antonio Prado, importante fazendeiro 

paulista
712

.  
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  Coube então a Antonio Prado colocar, na balança dos interesses, o peso 

do apoio dos fazendeiros paulistas no prato abolicionista. Eleito ao Senado, e tendo ini-

ciado a legislatura de 1886, Prado passou a aconselhar a concessão da liberdade aos 

escravos.  No entendimento de Santos, a atitude “clara e decidida” de Prado “teve a vir-

tude de produzir uma verdadeira reviravolta entre os mais notáveis representantes do 

mundo capitalista e fazendeiro” 
713

, fossem eles conservadores, liberais ou republicanos. 

  Em 1887, pelas páginas de A Província de São Paulo, afirmava o PRP 

que não era escravocrata, por entender que o tempo da escravidão estava findo, “e tanto 

assim que os republicanos concedem liberdade aos escravos com prazo curto de presta-

ção de serviços e restritamente precisos para se prepararem, a fim de entrar no regime 

novo do trabalho livre”
714

.  Como se verifica, embora tivesse a escravidão chegado a seu 

termo os escravos necessitavam permanecer mais tempo no cativeiro, a título de prepa-

ração para o exercício da vida em liberdade. 

   Enfim, a conciliação dos projetos antimonárquicos e de extinção da es-

cravidão por parte do PRP  apenas ocorreria nos estertores do escravismo, quando o 

partido afinal se viu “desamparado na sua velha política de abstenção” e saiu em busca 

de uma redenção.  Foi neste propósito que se deu a eleição do intransigente abolicionis-

ta Bernardino de Campos para a assembleia provincial e para a liderança desta.  A uma 

melhor compreensão quanto ao momento tardio da conversão do PRP, será bastante 

verificar que o início dos trabalhos legislativos dessa nova assembleia ocorreu em 10 de 

janeiro de 1888
715

. 

  Minas Gerais, por sua vez, era “a província de tradição republicana e 

liberal mais antiga e mais nitidamente definida”, haja em vista que “desde a frustrada 

insurreição republicana” dos Inconfidentes mantivera-se  “à frente das atividades libe-

rais e revolucionárias”, como ressalta Boehrer
716

.  Com efeito, republicanos mineiros 

tomaram parte no Manifesto de 1870 que, logo após, contou com adesões vindas de 

Jaguari, Juiz de Fora, São Vicente Ferrer e outras localidades. De outra parte, entre ja-

neiro e fevereiro de 1871 três importantes periódicos se lançaram na defesa do republi-
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canismo, representantes de diferentes regiões da província: O Jequitinhonha (Diamanti-

na); O Farol (Juiz de Fora) e o Liberal Campanhense (Campanha) 
717

.     

  Sem embargo da pronta adesão às teses republicanas e das seguidas ten-

tativas de organização partidária, fato é que, tomados em conjunto, os mineiros não lo-

graram consolidar uma união que pudesse, na província, ombrear com as articulações 

feitas na Corte e, em maior vulto, na província de São Paulo.  Não obstante, tentativas 

localizadas foram feitas nesse sentido, nomeadamente no 13º. distrito eleitoral de Minas 

Gerais, que tinha por sede a cidade da Campanha. 

  No que respeita ao esforço para organizar o partido republicano em Mi-

nas Gerais, e, em particular, na cidade da Campanha, cumpre enfatizar que no ano de 

1872 estava  montado um primitivo núcleo político republicano tendo por sede aquela 

cidade.  A iniciativa, descrita por Alfredo Valladão, tomou forma na constituição de 

uma associação que teve, por principais integrantes, Francisco Honório Ferreira Bran-

dão, Saturnino Dias Pereira de Oliveira e Manoel de Oliveira Andrade
718

. Ao longo dos 

anos o clube campanhense se desfez e recompôs, além do que ingressou em divergên-

cias com o grupo que girou em torno do Colombo, isso formando subgrupos republica-

nos locais, como será visto adiante. 

  Isoladas agremiações municipais não possuíram peso político suficiente 

para agrupar correligionários de outras localidades, embora próximas.  De tal sorte, era 

o distante, porém forte, PRP, que exercia força atrativa  sobre os esparsos republicanos 

mineiros e isso se demonstrava na adesão destes às diretrizes estabelecidas pelo grupo 

paulista. Um exemplo desse estado de coisas pode ser encontrado em 1884, no Colombo, 

com a notícia de uma reunião republicana na cidade da Campanha na qual foram distri-

buídos  alguns diplomas do Club Republicano Mineiro, de São Paulo
719

. 

  O clube mineiro, de São Paulo, foi criado em 1883 por estudantes da fa-

culdade de direito de São Paulo, oriundos de Minas Gerais, para a “propagação da ideia 

republicana, a organização de um partido na província de Minas, com autonomia , ideias 
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e intuitos definidos”, tendo assumido a  presidência da agremiação Theodoro Dias Car-

valho
720

. 

  Em outro exemplo, de forma mais direta, 194 republicanos de Diamanti-

na se filiaram ao PRP em 1879, movimento ocorrido após conferências proferidas na 

cidade mineira pelo estudante da faculdade de direito de São Paulo, Josephino Felício 

dos Santos
721

.  A carta de adesão em pauta contou com a assinatura do médico Antonio 

Felício dos Santos e do advogado Theodomiro Alves Pereira, deputados na assembleia 

geral por Minas Gerais pelo Partido Liberal
722

, o que denota que o posicionamento polí-

tico dos republicanos diamantinenses não se tratava de mera ação estudantil.   

  Quanto aos republicanos campanhenses, em particular, já foi dito que 

estavam agremiados desde 1872, mas o certo é que em 1878 houve uma reorganização 

associativa. Convocada pela comissão provisória, formada por Domingos Honório, 

Francisco M. R. Júnior e M. Oliveira Andrade, realizou-se uma reunião do Club repu-

blicano campanhense, com a presença de 71 membros, ocasião na qual “foram lidos e 

aprovados os estatutos do club”
 723

.  Eleita a comissão diretora, ficou ela formada pelos 

seguintes nomes: presidente, Francisco H. F. Brandão; vice-presidente Domingos Honó-

rio,;  orador  padre Francisco Lobato; tesoureiro Saturnino de Oliveira; procurador 

Francisco M. De R. Júnior; secretário M. de Oliveira Andrade. Os dois redatores do 

Colombo, como visto, integravam a diretoria do club republicano. Na eleição para 

membros da comissão republicana receberam votos Francisco Marcos de Rezende Jú-

nior, Jeronymo Gonçalves de Alvarenga Leite, José Rodrigues de Souza, Adolpho Lion 
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Teixeira, sendo apuradas 61 cédulas
724

.  O Colombo comunicou que a criação do club 

repercutiu no jornal A República, dele reproduzindo a seguinte matéria: 

 

Noticiamos há tempos o impulso que iam ganhando na cidade da Cam-

panha os princípios livres;  e agora  transcrevemos com íntima satisfa-

ção a nova que nos dá o Colombo de se achar ali organizado sob os me-

lhores auspícios o Club cuja fundação fora resolvida pela comissão pro-

visória do partido republicano
725

. 

 

   A partir de 1880, divergências pessoais já narradas, e abaixo recordadas,  

conduziram ao dissenso entre os jornalistas do Colombo e os integrantes do Club Repu-

blicano Campanhense.  Tendo Francisco H. F. Brandão se afastado da redação da folha 

em 1º de janeiro daquele ano, precisamente um ano após, em janeiro de 1881, ocorreu o 

assassinato do advogado Moysés Alves Ramos em Carmo do Rio Claro, tendo o Co-

lombo atribuído a responsabilidade pela morte da vítima ao fanatismo religioso naquela 

cidade, sob o comando do vigário, cunhado de Francisco Brandão
726

. 

  Por ocasião das eleições gerais de outubro de 1881, destinada a indicar 

dois candidatos às eleições gerais, o Colombo elencou os eleitores republicanos inscri-

tos na paróquia da Campanha (eleitores de paróquia).  A relação possibilita a identifica-

ção dos republicanos residentes no reduzido núcleo urbano da cidade.  Eram eles: Sa-

turnino de Oliveira, Francisco H. F. Brandão, Júlio Brandão, João Chrysóstemo, F. 

Brandão, José Luiz Pompéo da Silva, Bernardo F. Rodrigues, João Ribeiro dos S.C. 

Filho, José Procópio de R. Alvim, Ignácio Teixeira de Freitas, João Gualberto N. Cobra, 

Adolpho Lion Teixeira e o proprietário do Colombo, Manoel de Oliveira Andrade. O 

número é muito inferior ao de votantes na eleição da diretoria do club, registro que se 

faz para demonstração de que o mencionado club abrangia área territorial bem mais 

ampla do que o da sua cidade-sede
727

. 

  Para a assembleia provincial, em eleição que se realizou dia 11 de de-

zembro de 1881, o club republicano campanhense indicou o nome do proprietário-
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redator do Colombo, Manoel de Oliveira Andrade. Seguiu-se uma derrota fragorosa. 

Pelo resultado final da eleição provincial de todas as freguesias do 13º distrito,  Manoel 

de Oliveira Andrade recebeu apenas 17 votos, ficando em sexto lugar na lista geral, en-

quanto o primeiro lugar, José Augusto do Amaral, recebeu 361 votos
728

.  

  No ano de 1884 foi tentada a reorganização do Club republicano campa-

nhense, por iniciativa de Francisco Honório F. Brandão, Joaquim Leonel de Rezende 

Filho e Saturnino de Oliveira.  O club reiniciou as suas atividades com 23 sócios
729

. 

Assim, a partir de janeiro de 1884, sob a presidência de Saturnino de Oliveira, sendo 

secretários Antônio Cândido Rezende Neto e Manoel de Oliveira Andrade e diretores de 

imprensa  Francisco Honório Ferreira Brandão e Júlio César Brandão, com João Ribeiro 

de Canto Camargo como gerente e administrador, formou-se o diretório regional do 

partido republicano para o 13º distrito de Minas Gerais. O novel Club pretendeu lançar 

um órgão próprio de imprensa, disso obtendo o veemente protesto do Colombo
730

. A 

pretensão e a resistência são indicativas do campo de ação ocupado pelo Colombo e da 

percepção, pelos subgrupos republicanos, quanto à importância da imprensa para a di-

vulgação do pensamento e para a captação de eleitores, a seus desígnios de expansão no 

espaço político.  

   Esse mesmo ano de 1884 marcaria a divergência entre a redação do Co-

lombo e o club republicano campanhense por conta da organização da chapa para as 

eleições ao Senado
731

 e outro dissídio entre os subgrupos republicanos locais, por conta 

da candidatura de  Álvaro Augusto de Andrade Botelho à assembleia geral
732

. Álvaro 

Botelho foi eleito com o apoio de todos os partidos
733

 . 

  Demonstrando a veracidade da conjunção de forças partidárias que con-

duziu à vitória de Botelho, a carta dirigida aos eleitores do 14º distrito eleitoral pelo 

conservador Antonio Ferreira Brito recomendou a votação em Álvaro Botelho em 2º, 
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abril de 1884 
732

 O  programa de campanha de Botelho publicado no Colombo, ed. de 19 de outubro de 1884, com de-

claração a favor da emancipação a prazo breve e indenização, eis que, “a pedra rolou da montanha, não há 

como negá-lo”, restando então “encaminhar, regularizar-lhe a marcha sem ofensa dos direitos adquiridos”. 
733

 BOEHRER, George C. A., op. cit. p.131-132; VALLADÃO, Alfredo. Campanha... vol. II, 1940, 

pp.294-295. 
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escrutínio. Informou Brito que o acordo firmado entre conservadores e liberais exigia o 

auxílio mútuo aos candidatos Evaristo Xavier da Veiga (conservador) e Álvaro Botelho 

(liberal) nas eleições à assembleia geral
734

. 

  O apoio que Botelho recebeu do clube republicano campanhense e a opo-

sição que sofreu por parte do Colombo tornou mais aguda a cisão dos republicanos na-

quele território do Sul de Minas.  Buscando a organização partidária, com apoio dos 

republicanos da vizinha São Gonçalo do Sapucahý, em 18 de dezembro de 1884 reuni-

ram-se republicanos na residência de Lúcio de Mendonça, naquela localidade, no pro-

pósito da fundação de “um centro de organização do partido neste 13º distrito eleitoral 

(sede na cidade da Campanha)
 735

 e de iniciativa e convite de organização nos outros 

três distritos, 11º (Pouso Alto)
736

, 12º (Pouso Alegre)
737

 e 14º (Formiga)
738

, que consti-

                                                 

734
 Colombo, 28 de dezembro de 1884, coluna Seção Livre, título “Três Pontas”. 

735
 O Decreto número 8.117, de 21 de maio de 1881, dividiu “a Provincia de Minas Geraes em vinte dis-

trictos eleitoraes”. Quanto ao 13º distrito eleitoral, tinha a seguinte redação: Art.14: “O 13º districto elei-

toral terá por cabeça a cidade da Campanha e se comporá: do municipio de igual nome, comprehendendo 

as parochias de Santo Antonio do Valle da Piedade da Campanha, Nossa Senhora da Saude das Aguas 

Virtuosas, Senhor Bom Jesus do Lambary, Tres Corações de Jesus, Maria e José do Rio Verde, Espirito 

Santo da Mutuca e S. João Baptista do Douradinho; do municipio de S. Gonçalo de Sapucahy, com-

prehendendo as parochias de S. Gonçalo de Sapucahy, Sant'Anna de Sapucahy, Santa Isabel e Nossa Se-

nhora da Piedade do Retiro; do municipio de Alfenas, comprehendendo as parochias de S. José e Nossa 

Senhora das Dores de Alfenas, Santo Antonio da Sacra Familia do Machado, S. Francisco de Paula do 

Machadinho, Nossa Senhora do Carmo da Escaramuça, S. Sebastião do Areado, S. Joaquim da Serra 

Negra, Nossa Senhora da Conceição da Boa Vista e S. João do Retiro do Barranco Alto; do municipio de 

Tres Pontas, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Ajuda de Tres Pontas, Sant'Anna da 

Vargem, Espirito Santo da Varginha, Nossa Senhora do Carmo de Campo Grande e Corrego do Ouro; e do 

municipio de Lavras, comprehendendo as parochias de Sant'Anna de Lavras do Funil, Nossa Senhora do 

Carmo das Luminarias, Nossa Senhora do Carmo da Cachoeira, S. João Nepomuceno, Senhor Bom Jesus 

dos Perdões e Senhor da Canna Verde”. 
736

 Decreto 8.117, de 1881, Art. 12, litteris: “O 11º districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Pouso 

Alto e se comporá: do municipio de igual nome, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 

Conceição de Pouso Alto, S. José do Picú, Santa Rita do Passa-Quatro, Sant'Anna de Capivary e Nossa 

Senhora da Conceição da Virginia; do municipio de Itajubá, comprehendendo as parochias de Nossa Se-

nhora da Conceição de Itajubá, Nossa Senhora da Conceição de Pirangussú, S. Caetano da Vargem-

Grande, Nossa Senhora da Soledade de Itajubá e Santa Rita da Boa Vista; do municipio de S. José do 

Paraiso, comprehendendo as parochias de S. José do Paraiso, S. João Baptista das Cachoeiras, Nossa 

Senhora da Consolação de Capivary e Santa Rita do Sapucahy-mirim; do municipio de Christina, com-

prehendendo as parochias do Espirito Santo da Christina, Nossa Senhora do Carmo do Pouso Alto, S. 

Sebastião de Capituba e Santa Catharina; do municipio de Baependy, comprehendendo as parochias de 

Nossa Senhora da Conceição e do Montserrat de Baependy, Aguas de Caxambú, S. Sebastião da Encruzi-

lhada, S. Thomé das Lettras e Nossa Senhora da Conceição do Rio Verde; do municipio de Ayuruoca, 

comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Ayuruoca, Nossa Senhora do Rosario 

da Alagôa, Nossa Senhora do Bom Conselho dos Serranos, S. Domingos da Bocaina, Senhor Bom Jesus 

do Livramento e Santo Antonio do Passa-Vinte”. 
737

 Decreto 8.117, de 1881, Art. 13, litteris: “O 12º  districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Pouso 

Alegre e se comporá: do municipio de igual nome, comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus 

dos Martyres de Pouso Alegre, Nossa Senhora Apparecida da Estiva, Nossa Senhora do Carmo da Borda 

da Matta, S. Francisco de Paula do Ouro Fino, Santo Antonio da Jacutinga e Monte Sião; do municipio de 
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tuem o sul de Minas, com a denominação de União Republicana Sul Mineira”
739

.   A 

finalidade da União era lançar “as bases, modestas mas sólidas, da organização do par-

tido republicano no sul de Minas, do 11º ao 14º distrito”.  Da reunião saíram designados 

os comissários encarregados “de iniciar o trabalho de organização em cada um dos qua-

tro distritos eleitorais (...) devendo os outros propor apenas a correligionários dos três 

outros distritos estas bases de organização”, recaindo a nomeação sobre os nomes de 

Lúcio de Mendonça para o 11º distrito, Marcelino Borges de Almeida para o 12º, Amé-

rico Werneck para o 13º e Manoel de Oliveira Andrade para o 14º 
740

.   

  O editorial do Colombo de 18 de janeiro de 1885, intitulado “A Repúbli-

ca triunfa”, narrou o primeiro evento da União Republicana Sul-Mineira: uma passeata 

ocorrida, à noite, em São Gonçalo, “como regozijo público pela vitória legal dos repu-

blicanos paulistas, com a eleição dos deputados drs. Manoel Ferraz de Campos Salles e 

Prudente de Moraes Barros, pelos 7º e 8º distritos daquela província”, passeata esta já 

referida no capítulo anterior. 

                                                                                                                                               

Jaguary, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Jaguary, Santa Rita da Extre-

ma, S. José do Toledo, Nossa Senhora do Carmo de Cambuhy e Senhor Bom Jesus do Campo Mistico; do 

municipio de Caldas, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Patrocinio de Caldas, Santa 

Rita de Cassia, Nossa Senhora do Carmo do Campestre, S. Sebastião de Jaguary e Nossa Senhora da 

Saude das Aguas de Caldas; do municipio de Musambinho, comprehendendo as parochias de S. José da 

Boa Vista, Nossa Senhora das Dôres de Guaxupé e Santa Barbara das Canôas; do municipio de Cabo 

Verde, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Cabo Verde, Santa Rita do Rio 

Claro e S. José dos Botelhos; do municipio de S. Sebastião do Paraiso, comprehendendo as parochias de 

S. Sebastião do Paraiso, S. Carlos de Jacuhy, Espirito Santo da Pratinha e S. Francisco de Monte Santo; e 

do municipio de Passos, comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus dos Passos, Nossa Senhora 

das Dôres do Aterrado e Santa Rita de Cassia”. 
738

 Decreto 8.117, de 1881, Art. 15, in verbis: “O 14º districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Formi-

ga e se comporá: do municipio de igual nome, comprehendendo as parochias de S. Vicente Ferrar da 

Formiga, Nossa Senhora do Carmo dos Arcos, Sant'Anna de Bambuhy e Nossa Senhora da Abbadia do 

Porto Real de S. Francisco; do municipio de Tamanduá, comprehendendo as parochias de S. Bento de 

Tamanduá, Nossa Senhora do Desterro, Espirito Santo de Itapecerica e Nossa Senhora das Candêas; do 

municipio de Campo Bello, constituido pela parochia do Senhor Bom Jesus do Campo Bello; do munici-

pio das Dôres da Boa Esperança, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Dôres da Boa 

Esperança, Espirito Santo dos Coqueiros e S. Francisco d'Agua Pé; do municipio do Carmo do Rio Claro, 

comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Carmo do Rio Claro, Nossa Senhora da Conceição 

Apparecida e S. Sebastião da Ventania; e do municipio do Piumhy, comprehendendo as parochias de 

Nossa Senhora do Livramento do Piumhy, S. João Baptista do Gloria, S. Roque e Nossa Senhora do Ro-

sario da Pimenta.”. 
739

 Colombo, 21 de dezembro de 1884, editorial “Organização republicana”. Além de Lúcio de Mendonça, 

participaram desta reunião Antonio Julio de Araujo Macedo, Américo Werneck, Carlos Lentz de Araújo, 

Marciliano Borges de Almeida Fleming, Francisco Soares Bernardes de Gouvea Filho, Francisco das 

Chagas Ladisláu, Olympio Theodoro de Araújo, Francisco Bressane de Azevedo e o proprietário do Co-

lombo, Manoel de Oliveira Andrade. Com exceção de Manoel Andrade, nenhum dos demais participantes 

era tradicional membro do club republicano campanhense. 
740

 Colombo, 21 de dezembro de 1884.  
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  Na avaliação dos redatores do Colombo – e também organizadores do 

evento –  a passeata contou com cerca de 200 pessoas, frente às quais seguia o estandar-

te republicano brasileiro, “com as cores nacionais sem nenhumas outras velharias, o 

auriverde pendão sem nada mais (...) levava como única insígnia uma coroa cívica, de 

ramos de carvalho, com largas fitas rubras”
741

. Ao som da Marselhesa, “o eterno hino da 

República em todos os países”, seguiu a passeata enquanto vários moradores que a ela 

aderiram iluminaram as suas casas
742

. 

  Através de um manifesto
743

 foram saudados  os eleitores do 7º distrito de 

São Paulo porque colheram “o único trinfo que é verdadeiramente glorioso – o triunfo 

da linha do dever” e, assim, inscreveram, com caracteres “de luz imperecível, o nome de 

Campinas” o primeiro distrito eleitoral brasileiro a eleger, “com maioria de votos repu-

blicanos, um deputado republicano”, e, ainda mais, porque sendo o 7º distrito de São 

Paulo “a circunscrição territorial do Brasil onde há mais escravos, mais de trinta e um 

mil escravos”, elegeu um deputado abolicionista. Por tal razão, sublinhou o manifesto, 

os eleitores campinenses pronunciaram “a reabilitação de São Paulo no tremendo pro-

cesso que a História há de instaurar aos escravizadores de homens”, eis que “a parte 

mais nobre do corpo paulista, a cabeça da província de S. Paulo, Campinas, voltou-se 

inteiramente, resolutamente, para as bandas do sol, para a região da luz, para a Repúbli-

ca e para a Liberdade”. 

  Em prosseguimento ao projeto de união dos republicanos  sul mineiros, 

os membros da União lançaram um manifesto nas páginas do Colombo convocando à 

organização partidária. O manifesto fez menção à existência, no governo, de um “mer-

cado indigno” em que “todos os cargos são concedidos como favores, como presentes, 

                                                 

741
 Colombo, 18 de janeiro de 1885. editorial “ A República trinfa”. Grifos no original. 

742
 Como fizeram Borges Fleming, Francisco Machado de Rezende Borges Alvim, José Cassiano Tavares, 

Manoel Alves de Lemos, Faustino Correa de Almeida, Carlos José de Azevedo, Eugenio Bernardes de 

Lemos Horta, João Bressane de Azevedo, Joanna Barbosa, Cyrino de Lemos Horta, José da Cruz e Silva, 

Francisco de Assis Coelho, Francisco de Paula Bressane, Lúcio Antonio de Lemos e outros, “em avultado 

número”, conforme o relato do Colombo, 18 de janeiro de 1885. 
743

 Publicado no Colombo, 18 de janeiro de 1885, editorial “A República triunfa” e de onde são extraídas 

as passagens citadas. O manifesto congratulatório foi assinada por Arthur Barbosa Rodrigues, Thomaz 

Delfino dos Santos, Américo Werneck, Maximiano Octávio de Lemos, Francisco Bressane de Azevedo, 

Paulino Lucio de Lemos, Antonio Cândido de Rezende Neto, Lúcio de Mendonça, Marciliano Borges 

Fleming, Fernando Cesar de Lemos, Clementino José de Almeida, Belisário Borges Fleming, Carlos 

Lentz, Antonio dos Anjos de Araújo Macedo, João Moreira de Souza Guerra, Antonio Rios, Francisco 

Gonçalves de Carvalho, José Maria Gomes dos Santos, Arthur Barbosa Rodrigues, João Gomes de Lima, 

José Cassiano Tavares, João Theodoro de Araújo, Antonio Julio de Araújo Neto, Francisco de Paula Bres-

sane, Eugenio Bernardes de Lemos Horta, Cesar Correa de Almeida e  Francisco das Chagas Ladisláu.  
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como sinecuras”, e a “uma classe de privilegiados, que abusa do poder ( ...) atacando a 

honestidade dos caráteres, e preferindo aos raros funcionários que cumprem com seus 

deveres outros que auxiliem seus detestáveis manejos”. Condenou, outrossim, qualquer 

transação com partidos monárquicos e proclamou o advento de  “grandes acontecimen-

tos, que por estes dez anos vão se desenrolar na cena política do nosso país”, uma vez 

que, não tendo a monarquia levantado o país “ao nível das nações respeitadas”, apenas 

“a república federal, tendo por base a autonomia dos Estados” e  “o governo do povo 

pelo povo”, promovendo “uma transformação radical nas instituições, moralizando a 

administração e restabelecendo inteiramente a soberania popular” poderiam fazê-lo 

“dentro de alguns anos”
 744

.  

  Tendo a Gazeta da Tarde afirmado que alguns signatários do referido 

manifesto possuíam escravos e que o documento se omitira acerca da instituição do ca-

tiveiro, o Colombo deu notícia dessa crítica, comentando, porém, que o manifesto limi-

tara-se a aspectos de organização partidária local, razão pela qual “não tinham, pois, os 

republicanos de S. Gonçalo que referir-se à abolição da escravidão, como não se referi-

ram especificamente a nenhuma outra reforma, quer social, quer política”. Louvou, to-

davia, o posicionamento da Gazeta da Tarde, aconselhando “aos republicanos signatá-

rios daquele manifesto a redenção dos seus escravizados” 
745

. 

  Por pouco tempo Lúcio de Mendonça exerceu seu ofício junto à União, 

tendo em vista que deixou São Gonçalo e passou à cidade de Valença, no Rio de Janeiro, 

em junho de 1885. E a União, por sua vez, não logrou cumprir a finalidade essencial 

para a qual criada. O Partido Republicano Mineiro só viria a se organizar em 15 de no-

vembro de 1888, com uma convenção ocorrida em Ouro Preto, então a capital da pro-

víncia. Precipitou este acontecimento o ingresso dos republicanos Francisco Martins de 

Andrade, Joaquim Leonel de Rezende Filho e Aristides Caldeira na assembleia provin-

cial.  O partido passou a ter uma autoridade central, sediada em Ouro Preto, e uma dele-

gação de três membros na cidade do Rio de Janeiro. Foi agendada a realização de um 

congresso anual
746

.    

                                                 

744
 Colombo,  15 de março de 1885. 

745
 Editorial “A República em Minas”, mesmo nome do editorial da Gazeta da Tarde. Cf. Colombo, 12 de 

abril de 1885 
746

 VALLADÃO, A. Campanha... vol. II, cit. pp. 295-297.  Cronologia deixada pelo testemunho do repu-

blicano Antonio Olintho., Cf. PIRES, Antonio Olintho dos Santos. A ideia republicana em Minas Gerais. 
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   Boehrer é da opinião de que, em Minas, não lograram sucesso as  tenta-

tivas de criação de um partido provincial unificado, como ocorrera em São Paulo, por 

conta da forte tradição “radical e republicana, de há muito estabelecida em Minas Gerais, 

que se identificara até então com o Partido Liberal, por meio do qual tentava levar a 

efeito as desejadas reformas”
747

.  Também realça que os três núcleos importantes do 

republicanismo em Minas encontravam-se em Diamantina, Juiz de Fora e Campanha, 

não por acaso as localidades nas quais, à primeira hora, circularam periódicos republi-

canos.
748

  Além dos já citados, o Ideia Nova veio substituir O Jequitinhonha e, em Ouro 

Preto, foi criado  O Tiradentes. Nas palavras de Boehrer: 

 

Mais importante porém do que qualquer desses jornais, no movimento 

republicano de Minas Gerais, era o Colombo, de Campanha, que apare-

ceu esporadicamente de 1873 a 1879 e mais regularmente de 1879 a 

1885.  Em 1879, estava sob a direção de Lúcio de Mendonça, Francisco 

Honório Ferreira Brandão e Manuel de Oliveira Andrade. (...) Na sua 

qualidade de redator-chefe de o Colombo, Mendonça era também o 

campeão declarado do republicanismo ortodoxo em Minas Gerais (...). 

Em 1881, denunciou e condenou o chefe de partido, seu ex-colega 

Brandão, quando este se apresentou como candidato à Câmara dos De-

putados, pelo 13º distrito de Minas Gerais, em oposição a Quintino Bo-

cayúva, o candidato republicano oficial. Nessas eleições, Bocayúva al-

cançou 10 votos, Brandão 30 e Américo Brasiliense, o chefe de São 

Paulo, teve 3 votos. Porém, os ataques de Lúcio de Mendonça eram di-

rigidos principalmente aos “apóstatas” de Minas, ex-republicanos que 

haviam abandonado o Partido, conduzidos por Lafayette Rodrigues Pe-

reira e entre os quais se encontravam Francisco Silviano de Almeida 

Brandão pai, Francisco de Paula Araújo Lobato, Gustavo José da Silva 

Pena e Antônio de Almeida Oliveira
749

. 

 

                                                                                                                                               

Sua evolução; organização definitiva do Partido Republicano, in Revista do Arquivo Público Mineiro, 

ano XXI, 1927, fascículo I, pp.30-32. 
747

 BOEHRER, George C. A. op. cit. p. 122. 
748

 Ibidem. 
749

 Ibidem, pp.124-125 
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  No conceito de Boeher, o Colombo foi “um dos mais belos expoentes da 

imprensa republicana no Brasil” e  “ficou conhecido como sendo o órgão republicano 

que nunca se desviou das doutrinas do partido”
750

.  

  Sempre tendo por proprietário Manoel de Oliveira Andrade, nos primei-

ros dois anos de sua existência (1873-1874), o Colombo foi impresso semanalmente, 

com regularidade. Seu principal redator foi o médico Francisco Honório Ferreira Bran-

dão,  auxiliado por colaboradores diversos. Nesse biênio, manteve uma linha editorial 

voltada à propaganda republicana e  a , secundariamente,  denunciar a união entre Esta-

do e Igreja, por tomá-la como um dos alicerces do indesejado statu quo.  E assim por-

que, acreditavam os republicanos fundadores do Colombo, a independência da Igreja em 

relação ao Estado era condição essencial à evolução político-social do país. Os redatores 

professavam fé unicamente na República, a forma de governo que agiria como agente 

polinizador das boas práticas administrativas, de sorte que haveriam elas de germinar 

em todo o território nacional.   

  Através dos editoriais intitulados “Ao Sul de Minas” e “À Nova Atlânti-

da”, o primeiro número do Colombo anunciou a pretensão do semanário - de organiza-

ção do  partido republicano na região: 

 

Esta folha acode a um reclamo de ocasião.  Vem constituir no sul de 

Minas um centro em roda do qual virá naturalmente agrupar-se todo 

partido republicano sul mineiro, que avulta já em número e importância.  

Seu programa político filia-se ao do grande partido nacional do futuro,  

representado pelo seu legítimo órgão central - A República - que na 

Corte se publica sob a redação principal do exímio cidadão patriota 

Francisco Cunha. Sentinela avançada da liberdade brasileira,  do centro 

receberá a palavra de ordem,  a senha da democracia republicana fede-

rativa,  para de mais perto transmiti-la a seus correligionários desta par-

te de Minas
751

. 

 

  O Colombo tomou por modelo os Estados Unidos da América, o novo 

mundo, fonte de inspiração para o Brasil republicano do futuro, como deixou inscrito no 

                                                 

750
 Ibidem, pp.132-133 

751
 Colombo,  1º de janeiro de 1873. 
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título do periódico – o valor simbólico da linguagem – e confessado pelos seus fundado-

res no editorial “O que somos”, publicado na segunda edição do periódico: 

 

Seguindo, pois, entusiasticamente os passos da vanguarda, não se pode 

deixar de escolher para este periódico um título menos dúbio, pois quem 

diz  - Colombo -  implicitamente tem dito Estados Unidos da América,  

nosso maior anelo. E a escolha desse título é a expressão do nosso sen-

timento.  Diz francamente tudo o que diriam muitos timoratos, para os 

quais, sobretudo, escrevemos: porque para os enfermos, convém, além 

da medicina, a linguagem do médico
752

.   

Colombo sonhou também a terra dos mágicos fulgores, dos horizontes 

mágicos e infinitos, onde há lugar para desenvolver-se inteira e sem 

peias a irrequieta atividade humana em busca de fadada felicidade (...) 

Ave, Respublica ...   Ave !
 753

 

 

  A missão a ser desempenhada, durante a viagem de descoberta do novo 

mundo brasileiro, passava pela doutrinação e formação de consciência crítica a uma 

massa humana que ainda não recebera elementos para a compreensão do momento his-

tórico e da necessidade da regeneração político-social: 

 

Nossa missão de presente consiste em doutrinar as massas, esclarecer as 

inteligências menos favorecidas de instrução, fazer calar na mente e no 

coração dos brasileiros estas verdades: 

- Que a forma de governo democrático é a única compatível com 

as condições normais da vida material e moral dos povos sobre 

a terra; 

- Que o verdadeiro patriotismo deve levar-nos todos a fazer pene-

trar a ideia democrática no organismo social brasileiro; 

                                                 

752
 Colombo, 8 de janeiro de 1873. Sobre Colombo destaca Todorov, considerando os escritos do navega-

dor, que: “podemos admirar a coragem de Colombo; aliás, isso já foi feito milhares de vezes. Vasco da 

Gama e Magalhães talvez tenham feito viagens mais difíceis, mas eles sabiam para onde iam. Apesar de 

toda a sua segurança, Colombo não podia ter certeza de que no fim do oceano não havia um abismo, e, 

consequentemente, a queda no vazio”. E sobre a sua busca obsessiva: “a crença mais surpreendente de 

Colombo é de origem cristã: refere-se ao Paraíso terrestre”. TODOROV, Tzvetan. A Conquista da Améri-

ca – a questão do outro, São Paulo: Martins Fontes, 1993,  trad. de Beatriz Perrone Moisés, pp.6 e 17 
753

 Colombo , 1º de janeiro de 1873. 
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- Que, finalmente, só por esse meio poderemos assentar o edifí-

cio social que há de abrigar nossos futuros herdeiros sobre as 

únicas bases condignas com a grandeza e os destinos desta mal 

aventurada nação
754

. 

 

  Desde o início desta propalada missão teve o Colombo entendimento do 

papel do jornalismo na formação da consciência crítica da população e no poder da pro-

paganda política veiculada pela imprensa, capaz de elevar ou arruinar governos e, des-

sarte, definir os destinos da nação: 

 

A imprensa finalmente é capaz de erguer homem ao mais alto cume de 

glória e até por-lhe uma coroa na cabeça.  Também pode fazer despe-

nha-lo desse alto e precipita-lo em terra fazendo-o desaparecer moral e 

politicamente.  Como é possível que um objeto material possa operar no 

mundo revoluções de tamanha magnitude  ?.  É porque a ideia de im-

prensa é correlata à ideia de leitor: os tipos fazem, com a velocidade 

elétrica, voar o pensamento.  O leitor o apreende e este uma vez genera-

lizado, está começada a revolução.  

Alguém já disse que a imprensa é a rainha do mundo. Convimos; mas 

para que ela se erga a este fastígio de honra, é preciso, é indispensável, 

é de absoluta necessidade que seja livre 
755

. 

Por um periódico monarquista que ousa ainda fazer apologia da escra-

vidão nesta terra aviventada pelas auras despertas da liberdade, dez re-

publicanos, quando menos, inscrevem-se destemidos e convencidos 

campeões da democracia no torneio jornalístico onde se debatem os fu-

turos destinos da pátria 
756

. 

 

   Na sua primeira fase, correspondente aos anos de 1873 e 1874, o Colom-

bo teve cinquenta edições.  Foi impresso em tipografia sediada na Rua do Fogo, número 

36, na cidade da Campanha, endereço que se manteve durante a segunda fase. Sempre 
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 Colombo,  8 de janeiro de 1873, editorial “O que somos”. 

755
 Colombo,  2 de novembro de 1873.  “A imprensa em nosso país”, de colaborador anônimo. 

756
 Colombo,  26 de julho de 1874. Editorial sem título. 
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contendo quatro páginas, inicialmente o Colombo adotou o formato 34,5 x 24,5 e pas-

sou, a partir de 1878,  ao formato 45,5 x 30,5 
757

. 

  Na mesma rua da tipografia estava situada a clínica onde atendiam o mé-

dico republicano, redator do Colombo, Francisco H. F. Brandão e o dentista abolicionis-

ta Bráulio Lion.  No anúncio da sua clínica médica, publicado no Colombo, Francisco 

Brandão comunicou que “aos pobres e unicamente a eles prestará os seus serviços grátis” 

e Bráulio Lion que “aos pobres fará extração de dentes grátis”.  Essa atenção pela popu-

lação carente do município se estendeu ao próprio periódico. Logo em seu primeiro nú-

mero o Colombo definiu, na coluna “Expediente”, que o projeto de conscientização das 

massas necessitaria transpor obstáculos econômicos e assinalou: “esta folha distribui-se 

grátis às pessoas reconhecidamente pobres que a procurarem nesta tipografia em dias da 

publicação”.
 758

  

  O cuidado mostrou-se coerente com a função de divulgação do pensa-

mento, como assumida pela folha campanhense, no papel de instrutora 
759

 daqueles que 

seriam, a um só tempo, os agentes e os destinatários da mudança.  

  A assinatura anual do Colombo custava 6$000 (seis mil réis) e o seu nú-

mero avulso  $120 (cento e vinte réis).  O aluguel de espaço era cobrado por linha, ao 

custo de $500 (quinhentos réis) para as publicações diversas e de $300 (trezentos réis) 

para os anúncios.  A direção do periódico assegurou que “em compensação ao preço 

elevado das publicações, garantimos ao público o mais diminuto,  nas obras avulsas que 

forem encomendados nesta tipografia”.  A  título comparativo, para melhor percepção 

do valor de custo do Colombo, válido será constatar que o periódico A Infância, dedica-

do à mocidade diamantinense, era assinado por 5$000 (cinco mil réis) ao ano, ao passo 

que o Jornal das Famílias, da Livraria Garnier, proclamado “o único jornal de modas 

publicado em português”, pelo mesmo período de assinatura custava 12$000 (doze mil 

réis).  Por sua vez, uma entrada para assistir a espetáculo teatral no Teatro Campanhense 

saía a 1$000 (mil réis)
760

. O preço de venda do Colombo era, proporcionalmente, equi-

                                                 

757
 ANDRADE, Mariza Guerra de , HANRIOT, Renata da Veiga. Notas sobre a imprensa mineira – o 

debate e a propaganda  republicana na imprensa. Revista do Arquivo Público Mineiro. Imprensa Oficial 

de Minas Gerais. Belo Horizonte. Vol. 38, pp. 141-143, 1990. 
758

 Vide anúncios no Colombo,  07 de março de 1878. 
759

 Colombo,  8 de janeiro de 1873, editorial “O que somos”. 
760

 Todos estes valores estão relacionados na coluna “Anúncios” da edição ano 2, número 25, que circulou 

aos 21 de junho de 1874. 
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valente ao do jornal A República, que tinha assinatura anual ao custo de 12$000 (doze 

mil réis) e semestral ao custo de 6$000 ( seis mil réis)
761

, mas que circulava na Corte 

duas vezes por semana. 

  Além das restrições quanto ao preço e às condições de anúncios, a leitura 

do universo de publicações indica que os responsáveis pelo Colombo enfrentaram difi-

culdades econômicas.  Em diversas edições, ao longo dos dez anos de circulação do 

periódico, a redação renovou pedidos para que os assinantes devedores pagassem as 

suas dívidas.   

  A diagramação do Colombo esteve organizada sob as seguintes colunas: 

“Expediente”, para comunicações dos editores proprietários, tais como preço e solicita-

ções para pagamento de assinaturas em atraso;  “Colombo”, contendo o editorial;  “Co-

laboração”, depois chamada “Seção Livre”, para artigos de colaboradores vários;  “No-

ticiário”, para notícias extraídas de outros periódicos, relativas ao cenário nacional, ou 

notas quanto a fatos municipais e de cidades alcançadas pela publicação, pertinentes a 

datas festivas, espetáculos teatrais, aprovações de estudantes em exames públicos, no-

meações e posses de funcionários públicos, além de toda uma gama de informações de 

interesse local. Foi também chamada “Várias Notícias”, ou “Localidades”, para notícias 

curtas referentes a outras cidades, assim como “Imprensa” ou “Revista de Jornais”, e, 

para notícias vindas do estrangeiro, “América”, “Exterior” ou “Europa” . 

  A coluna “Transcrição” se destinava à publicação de trechos de obras 

literárias, em capítulos, assim como as seções “Álbum” e “Variedade” à de sonetos, 

estórias, charadas, pensamentos e pequenos contos;  também chamada “Letras” ou “Li-

teratura”.  Na “Biblioteca Republicana” eram divulgadas passagens de obras doutriná-

rias, de cunho político; na “Edital”, os atos oficiais; na “Ineditorial”, os comunicados 

feitos por particulares ao público em geral, tais como o de chegada a uma cidade, ou 

despedida dela, agradecimentos, declarações, comunicação de nascimentos, falecimen-

tos, missas,  protestos para pagamentos, abaixo-assinados etc. Essa coluna também foi 

designada “A pedido” ou “Aviso”. Registrando a variação de preços dos gêneros na 

praça da Campanha, apresentava-se a coluna “Praça do Mercado” ou “Comércio”; e 

dirigindo-se a comentar temas sociais (ex. instrução) a coluna “Questões Sociais”. A 

temática da saúde estava tratada na coluna “Higiene”.  
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 Colombo,  13 de abril de 1878. 
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  Cumpre destacar que fechando a edição vinha a coluna  “Anúncios”,  

dedicada à propaganda de  medicamentos,  serviços de profissionais liberais, espetácu-

los,  produtos fabricados na região (chapéus, artigos de ferro etc.), promoção de candi-

daturas a cargos eletivos dos distritos eleitorais sul mineiros, aulas particulares, hotéis, 

lojas de mercadorias, revistas, jornais e livros, bazares, imóveis à venda etc.  A coluna 

“Anúncios” jamais se referiu  a  escravos  Com efeito, logo em seu segundo número o 

Colombo aditou às mensagens da coluna “Expediente”, que encabeçava a edição, a ad-

vertência:  “Não aceitamos anúncios sobre escravos fugidos”
 762

. 

  Quanto a esta última coluna, a título de exemplo, o primeiro número do 

Colombo
763

 fez propaganda dos serviços da clínica médico-cirúrgica do seu principal 

redator –  Francisco Honório Ferreira Brandão –  , de artigos de papelaria, da medicação 

hesperidina, manipulada na farmácia Oliveira (de Saturnino de Oliveira), do vinho Ge-

robiaçaba e do espetáculo “A porta falsa”, em 3 atos, seguido da comédia em 1 ato “O 

diabo atrás da porta”, encenados no Teatro Campanhense.  Já na última edição dessa 

fase
764

, os anúncios se referiram ao medicamento Salsaparrilha Ayer, para moléstias da 

pele; a um imóvel colocado à venda pelo valor de 800$000, situado na Rua das Almas, 

na cidade da Campanha e a aluguel de quartos para pensionistas. Somente as colunas 

“Expediente”, “Colombo” e “Noticiário” foram constantes. As demais alteraram o nome 

e surgiram ou foram suprimidas ao longo dos dez anos em que a folha campanhense foi 

impressa. 

  Recebeu o Colombo exemplares de periódicos vindos de diversas regiões 

do país e deles transcreveu, com frequência, notícias e, mais raramente, editoriais, sem-

pre fazendo citação da fonte.  Assim, dentre outros, o Colombo acusou o recebimento 

dos seguintes periódicos
765

, selecionados por província: Alagoas: O Século; Bahia: Cor-

reio da Bahia, O Vigilante (Feira de Santana), Província da Bahia; Espírito-Santo: 

Gazeta da Victória (Espirito-Santo); Minas Gerais: Cathólico, Diário de Minas, Echo 

Diamantense (Diamantina), Echo do Sertão (Uberaba), Itajubá, Itamonte, Jequitinho-
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 Colombo, 8 de janeiro de 1873 
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 Colombo, 1º de janeiro de 1873. 
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 Colombo, 31 de dezembro de 1874. 
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 Os títulos mencionados são meramente ilustrativos dos periódicos recebidos na redação do Colombo 

até o ano de 1885, conforme registros de agradecimentos presentes nas páginas do jornal.  Uma relação 

completa dos periódicos recebidos até o ano de 1880 está no número 262, de 08 de janeiro de 1881, com 

especificação das províncias de origem. 
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nha (Diamantina), O Constitucional (Ouro Preto), O Guarany (Diamantina), O Pro-

gresso (Uberaba), Quinzena Jurídica (Ouro Preto); Pará: A Liberdade,  Baixo Amazo-

nas; Paraná: A Verdade, Livre Paraná (Paranaguá); Pernambuco: Gazeta da Tarde , 

Município (Pernambuco); Piauí: Argonauta; Rio de Janeiro: A Estação, A Mãe de Famí-

lia, Correio de Cantagallo, Correio Municipal (de São Fidélis), Crença (Vassouras), 

Folha Moderna (Rio de Janeiro), Gazeta da Tarde (Rio de Janeiro), Gazeta da Noite 

(Rio de Janeiro), Gazeta de Notícias (Rio de Janeiro), Globo, Jornal do Commércio 

(Rio de Janeiro), Pátria (Niterói),  Jornal das Famílias, Mequetrefe, Município (Vas-

souras), O Agricultor Progressista, O Binóculo, República, Revista Brazileira, Revista 

Ilustrada, Rezendense,  Século, Sciência para o Povo; Rio Grande do Norte: Echo Mi-

guelino (Natal); Rio Grande do Sul: A Federação; Santa Catarina: O Município; São 

Paulo:  A Luta, Diário do Commércio (Santos), Diário Mercantil, Echo Bananalense 

(Bananal), Folha Paulista (S. Paulo),  Gazetta de Campinas, Gazetta Commercial (So-

rocaba),  Jornal da Tarde (Santos),  Lorenense (Lorena), Opinião Liberal (Campinas), 

O Alpha (Rio Claro), O Piracicaba, Pindamonhangabense, Popular (Areias), Província 

de São Paulo, Rebate , Tiethé,  Ytuano; Sergipe: Pharol .
766

 

  Cedendo às condições financeiras, na última edição da primeira fase o 

Colombo abriu a sua página com um pedido destinado aos assinantes que se achassem 

“em atraso no pagamento  de suas assinaturas do 1º e  2º anos”, para que auxiliassem os 

editores “no empenho de melhorar a empresa, saldando o respectivo débito”.  Comuni-

caram os editores, em seguida, que a publicação do periódico seria interrompida, até que 

pudessem se munir de outro prelo e de recursos próprios para fornecer ao hebdomanário 

condições de reaparecer “em maior e melhor formato”.  Até o momento do fechamento, 

foram insistentes os pedidos da folha para que os devedores honrassem suas dívidas. 

  O Colombo voltou a circular no dia 8 de janeiro de 1878.  Ainda sob a 

direção da mesma dupla de jornalistas,  a folha passou a novo valor de assinatura anual, 

ao custo de 10$000 (dez mil réis).  Deu opção aos leitores de contrato de assinatura se-

mestral, ao custo de 6$000 (seis mil réis), valores estes que foram mantidos até o encer-

ramento das suas atividades, no ano de 1885. Na época do reaparecimento do jornal foi 

também criada uma assinatura bienal, ao custo de 18$000 (dezoito mil réis), oferta esta 

extinta em 1882, e que ainda recebia abatimento de 10% no caso de pagamento à vis-
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 Colombo,  31 de dezembro de 1874.  
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ta
767

.  Deste modo,  o Colombo ingressou em uma fase mais atenta à vida financeira da 

empresa e ao recebimento dos seus créditos. Ainda na seção “Expediente” passou a 

constar que todo pagamento deveria ser adiantado.  

  O momento para o ressurgimento do Colombo coincidiu com a formação 

do gabinete de 5 de janeiro de 1878 e a nomeação de um republicano histórico –  Lafa-

yette Rodrigues Pereira –   para exercer a pasta da justiça, isso levando nomes republi-

canos ao Partido Liberal, como já foi visto. 

  No  primeiro número da nova fase, o Colombo fez a advertência de que 

toda correspondência deveria ser dirigida em nome do proprietário, à Rua do Fogo nú-

mero 36, endereço do escritório e da tipografia, e que não seriam publicados anúncios 

cujas encomendas não viessem acompanhadas das respectivas importâncias, sendo certo 

que os recibos de pagamento apenas teriam valor se neles estivesse presente a marca do 

proprietário,  por sinete, com letras em relevo.  Mostrou-se evidente o cuidado da dire-

ção em evitar a situação anterior, de dificuldade na cobrança dos créditos.  As publica-

ções passaram a custar 80 réis por linha. Não obstante, certo é que a questão financeira 

acompanhou toda a vida do jornal. Ao encerrar o seu quarto ano de circulação, o perió-

dico fez constar na coluna “Expediente” pedido dirigido aos assinantes em atraso, nos 

terceiro e quarto anos, para que sanassem as suas dívidas. Em 1882, a coluna “Noticiá-

rio” trouxe o velho apelo, com uma nova roupagem: 

 

Notícia que nenhum outro jornal contém. 

Um jornal americano publicou com a epígrafe acima o seguinte: “ de-

moramos a impressão do jornal para dar a importante notícia que não 

temos mais papel e que se nos acabou a tinta. Se nossos delinquentes 

assinantes tiverem a mais pequena partícula de compaixão, corram pres-

surosos a pagar o que nos devem para podermos continuar com a nossa 

publicação. Se o não fizerem, será esta a última folha que lhes manda-

remos, pois estamos cansados de escrever de graça e de recrear o públi-

co à nossa custa etc.” 

Lá e cá …. 
768

 

                                                 

767
 A partir do da edição de número 320, ano 7, 26 de fevereiro de 1882,  o preço da assinatura semestral 

permaneceu 6$000 e anual 10$000, mas deixou de existir a assinatura bienal, que custava 18$000. 
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  O novo apelo, criativo, restou infrutífero. Em janeiro de 1883
769

, a dire-

ção comunicou que resolvera excluir do número de assinantes “todos aqueles que se 

acham em atraso, no pagamento de suas assinaturas por 2, 3 e 4 anos” e também que  

“por necessidade de regularizar a parte econômica da empresa, passaremos, durante 

algum tempo, a dar a folha unicamente duas vezes por mês”.  A partir de então o Co-

lombo  foi impresso a cada quinzena, condição que manteve até o encerramento das 

suas atividades –  sem prejuízo da renovação das velhas súplicas.
770

 

  Se na sua primeira fase o Colombo, em página alguma, mencionou o nú-

mero de exemplares impressos, ao ingressar na sua segunda fase, em 1878, o afirmou 

expressamente: 700  exemplares. Este número seria rapidamente ampliado para 750 

exemplares, a partir 20 de julho de 1878; 830 exemplares, a partir de 09 de novembro de 

1878; e para 900 exemplares, a partir da edição de  17 de novembro de 1878. Na proje-

ção, constata-se um aumento quantitativo do número de leitores, que compravam ou 

assinavam a folha, da ordem de 30% (trinta por cento) ao ano. Esta foi a última infor-

mação prestada pelo expediente do jornal, a respeito de tais dados numéricos 
771

.  

  De outra parte, preocupou-se a direção com uma maior celeridade no 

recebimento da folha pelos assinantes. Ao finalizar o ano de 1879
772

 avisou que no ano 

de 1880 o Colombo seria expedido para os diversos pontos do sul de Minas Gerais no 

mesmo dia da sua publicação.  De observar, com efeito, que a empresa progredira e de-

senvolvera meios de distribuição eficazes
773

. 

  Na edição de 8 de janeiro de 1878
774

,  o editorial mencionou que o mo-

mento era oportuno para o reaparecimento do semanário, visando a preparação dos re-

publicanos para assumirem a tarefa de “reorganização do Estado e da sociedade brasilei-

ra sobre os inabaláveis alicerces” da verdade, da justiça e liberdade.  Na  coluna “Inedi-

toriais” um colaborador  anônimo comentou a indicação de candidatos à eleição provin-

cial pelo Partido Liberal, mencionando que a exclusão de tradicionais nomes da lista-
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 Colombo, 1º de janeiro de 1883. 
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 Como a que está em Colombo ,  12 de outubro de 1884. 
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 Sobre o hábito da oralidade vide item 1.1. deste trabalho. 
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no da Várzea Grande, São José do Paraíso, São João Batista das Cachoeiras, Conceição dos Ouros, Santo 

Antonio do Pinhal e Pouso Alegre. 
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gem se dera ante o fato de que tais políticos não mais se identificavam com os liberais, 

mas que teriam se tornado “republicanos da gema”.  Assim,  o Colombo propagandeava 

a adesão de  políticos às fileiras republicanas. A mesma publicação definiu que “liberais 

e conservadores estão a igual distância dos republicanos, e é bom que não se faça uma 

aproximação que não existe.  Se os conservadores amam o rei, os liberais o adoram, ao 

passo que os republicanos detestam soberanamente a realeza”
775

. 

  O retorno do Colombo à arena da propaganda política foi saudado na 

Corte pelo jornal  A República, que circulou aos 17 de janeiro de 1878.  A respectiva 

matéria foi transcrita na coluna “Noticiário” do Colombo: 

 

Recomeçou a sua publicação na Campanha (Minas) o denodado órgão 

republicano Colombo, de propriedade do senhor Manoel de Oliveira 

Andrade.  Os serviços que prestou outrora à verdadeira propaganda de-

mocrática, o talento e a ilustração, assim como o caráter severo e infle-

xível dos seus redatores, valeram-lhe a justa celebridade de que sempre 

gozou em uma época em que o espírito público se achava abatido total-

mente pela política asfixiadora do gabinete  Rio Branco
776

. 

 

  Essas conceituações dadas pelos jornais republicanos sempre foram  re-

cebidas com entusiasmo na redação da folha campanhense. Em 1878, o Colombo trans-

creveu passagem publicada no jornal  Província de S. Paulo, do  seguinte teor: “ 

 

Temos à vista o Colombo, excelente semanário político que se publica 

na cidade da Campanha, província de Minas, e órgão do clube republi-

cano da mesma cidade. O Colombo é o representante mais pronunciado 

das ideias republicanas naquela ilustre província, e parece-nos destinado 

a ser o foco de luz em torno do qual se formará o partido republicano do 

sul de Minas
777

. 
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 Colombo, 8 de janeiro de 1878. 

776
 Colombo, 25 de janeiro de 1878. 

777
 Colombo, 2 de junho de 1878. Sobre o debate republicano através dos jornais, no Sul de Minas, v. 

MOURA, Antônio de P. e outros. O debate e a propaganda republicana na imprensa mineira - 1869/89. In: 

Revista do Arquivo Público Mineiro, ano XXXVIII, 1990, pp.131-257. 
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Figura 5 – Diagramação do Colombo - 1ª. fase. 

 

 

Fonte. Arquivo Público Mineiro. Colombo,  edição n. 2  (1873) 
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Figura 6 – Diagramação do Colombo – 2ª fase. 

 

 

Fonte. Arquivo Público Mineiro Colombo. edição  n. 467  (1885). 
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  De sua parte, também o Colombo fez “notas de solidariedade a outros 

órgãos da imprensa regional e nacional”
778

, em um proceder que se reproduziu e 

constituiu tônica do relacionamento entre os periódicos. Já foi visto, no que toca aos 

órgãos de propaganda, que uma das maneiras de expansão do círculo original no qual 

veiculadas as ideias consistia na reprodução de matérias em outro periódico de 

semelhante linha editorial, técnica utilizada pela folha campanhense
779

.  

  A partir de 1879
780

 o Colombo passou a ostentar, por epígrafe, o lema:  

“há no seio da América um novo mundo a descobrir ainda”, extraído de verso de Fa-

gundes Varela, e a declarar o nome dos seus redatores: Francisco H. F. Brandão, Lúcio 

de Mendonça e Manoel de Oliveira Andrade. Assim o fez para guardar equivalência 

com a imprensa republicana da época, como se extrai das anunciadas razões: 

 

O principal intuito deste procedimento é assumirmos francamente pe-

rante os nossos concidadãos a responsabilidade solidária e indivisível da 

direção que damos à propaganda republicana pela imprensa nesta parte 

da província.  Outro motivo secundário, mas também de valor, é se-

guirmos o constante exemplo da imprensa brasileira do nosso partido: A 

República, do Rio de Janeiro, de imperecível memória,  a Província de 

S. Paulo, a Gazeta de Campinas e outros jornais republicanos tiveram 

sempre redação declarada
781

. 

 

  A edição trouxe também o primeiro anúncio da banca de advocacia de 

Lúcio de Mendonça: “advogado formado pela faculdade de São Paulo.  Reside na Vila 

de S. Gonçalo, onde se incumbe de todos os trabalhos de sua profissão”
782

. Com a saída 

de Francisco H. F. Brandão do quadro de redatores do Colombo,  Lúcio de Mendonça 

assumiu a redação principal da folha a partir da edição de 1º de janeiro de 1880
783

. A 
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 ANDRADE, Mariza Guerra de. , HANRIOT, Renata da Veiga. op. cit. p.143. 
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 MELLO, Maria Tereza Chaves de. A República consentida.. p.79.: “Também era comum a transcrição 

ou a notícia de artigos de um jornal em outros da mesma cidade, assim como de conferências, o que dava 

dimensão nacional aos debates em curso. Cite-se o caso, por exemplo, do pequeno periódico Colombo, 

publicado em Campanha e que tinha Lúcio de Mendonça como redator-chefe, ou  A Federação, do Rio 

Grande do Sul, que primeiro acolheu a Questão Militar”. 
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 Colombo, 6 de julho de 1879. 
781

 Ibidem. 
782

 Ibidem, sessão “Anúncios”. 
783

 Embora já integrasse o corpo editorial. O Colombo, 28 de fevereiro de 1878,  coluna “Noticiário”, 

título “Lúcio de Mendonça” saudou a sua chegada à redação: “não precisamos encarecer o merecimento 
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mudança no estilo editorial foi percebida, o que ensejou o artigo “A nossa linguagem”, 

do qual é transcrita a passagem abaixo: 

 

Ao mesmo tempo em que temos recebido da imprensa as mais cativan-

tes demonstrações de simpatia, chegam-nos, de vez em quando, pelas 

vias exclusivas da murmuração e da referência, reparos e descontenta-

mentos pela virulência de nossa linguagem. (...) cercados e asfixiados 

pelas mil modalidades de um despotismo hipócrita, intrigante fradesco; 

vendo a cada passo, entre a geral humilhação, confundida a covardia 

dos fracos com a tolerância dos bons; nesta medonha confusão, promo-

vida e aproveitada pelos inimigos do povo; nesta treva criminosa, ene-

grecido pela calúnia dos que temem da luz; (...) só há para o jornalismo 

democrático, nesta terra e neste tempo, uma única linguagem nobre - a 

da verdade inteira, sem atenuação e sem misericórdia, doa a quem doer, 

custe o que custar.
 784

 

 

  Após tais considerações acerca do Colombo, é momento de relembrar 

que  “o Partido Republicano opusera-se oficialmente à ideia da emancipação imediata e 

favorecia apenas o projeto que incluía a cláusula de indenização aos senhores de escra-

vos.  O Partido acreditava na abolição, porém com restrições”
 785

, consoante a análise de 

George Boehrer.  Por conta dessa deliberada política, “em conjunto, o Partido Republi-

cano pouco sofreu em consequência da sua atitude indecisa acerca da escravidão. Houve, 

é certo algumas deserções – José do Patrocínio rompeu abertamente com o partido, e 

devotou-se à defesa da princesa Isabel – mas vieram milhares de novos membros, da 

classe de ex-senhores de escravos”
786

. 

  Em meio a tais contraditórios comportamentos, nos próximos tópicos 

procurará a pesquisa responder à indagação sobre o modo de agir dos republicanos res-

ponsáveis pela publicação do jornal Colombo, este importante órgão de divulgação do 

pensamento republicano no Sul de Minas.  Buscará identificar, da leitura sistemática da 

folha, como foi por ela realizada a conjunção dos interesses republicanos aos abolicio-

                                                                                                                                               

desse talento que tanto honra o partido republicano brasileiro”, e passou a descrever a sua atuação nos 

periódicos  República, na Corte;  Rebate, em São Paulo, e  Província de S. Paulo. 
784

 Colombo , 2 de março de 1880,  seção “Colombo”. 
785

 BOEHRER, George C. A., op. cit. pp.274-275. 
786

 Ibidem. 
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nistas. Fará, portanto, análise direta da fonte primária eleita, tendo em conta a qualidade 

dos fundamentos que aplicou, da propaganda política que veiculou e do seu grau de 

envolvimento com as causas republicana e abolicionista, investigando, em relação a este 

último tópico, se o órgão de imprensa sob exame manteve a ambiguidade recomendada 

pelas lideranças partidárias ou se advogou, abertamente, a causa da abolição imediata e 

sem indenização da escravidão.   

  O Colombo atende aos critérios de eleição da fonte primária ao estudo 

dos argumentos usados na propaganda republicana e abolicionista dos anos 70 e 80 do 

século XIX e dos conceitos republicanos de então – arrolados no capítulo precedente – , 

conceitos estes insistentemente ministrados aos leitores do periódico, por opção do jor-

nalismo ativista dos redatores campanhenses. O periódico em foco sempre se ocupou de 

noticiar os eventos republicanos, fossem eles da província de Minas Gerais ou de outras, 

e de colher as oportunidades surgidas para relembrar princípios e diretrizes partidárias 

aos seus leitores, como ocorreu, e.g., com a publicação dos Manifestos do PRP, de 

1870
787

 e 1880
788

, nesse campo assumindo um nítido viés doutrinário. 

  Pelas páginas do periódico estudado é possível ao leitor de agora acom-

panhar a eleição para a assembleia provincial de São Paulo dos republicanos Campos 

Salles e Prudente de Moraes
789

; a convocação do Congresso Republicano de São Paulo, 

em 1882
790

; a expansão do PRP, ao obter representação em todas as câmaras municipais 

da província, 
791

; a criação dos clubes republicanos de Pouso Alegre
792

 e Alfenas
793

; a 

eleição da diretoria do Club Republicano Mineiro
794

; a eleição de Assis Brazil, no Rio 

                                                 

787
 Colombo,  6 de abril de 1878, coluna “Folhetim” iniciou a publicação do Manifesto de 1870. 

788
 Colombo,  20 de maio de 1880. 

789
 Colombo,  26 de novembro de 1881.      

790
 Colombo , 26 de abril de 1882. 

791
 Colombo,  20 de julho de 1882, coluna “Noticiário”, título “Republicanos Paulistas” 

792
 Colombo, 7 de março de 1878. Na mesma coluna consta a relação de votos obtidos, em Jaguary,  por 

candidatos à eleição provincial. Interessante nesta relação é a separação dos concorrentes entre conserva-

dores, liberais e republicanos, quando é certo que o partido republicano ainda não se encontrava formal-

mente constituído em Minas Gerais. Como republicanos foram elencados os candidatos: F. Silviano de 

Almeida Brandão, Antonio de Almeida G. Prata, Bento Gomes de Escobar, Francisco Álvaro de M. Na-

varro, Manoel de Oliveira Andrade, Nicolau Antonio de Barros “e mais 18 indivíduos com 3 votos cada 

um”. Conforme relação constante no jornal  A  Actualidade, de Ouro Preto, órgão do partido liberal, Edi-

ção: 19, 4 de maio de 1878, nenhum destes candidatos republicanos logrou sucesso, sob a bandeira de 

qualquer dos dois partidos monarquistas. Na referida eleição foram expedidos 23 diplomas a deputados 

liberais e 17 diplomas a deputados conservadores. Vide também Colombo – Edição: 119, 19 de maio de 

1878. 
793

 Colombo , 8 de junho de 1884. 
794

 Colombo, 12 de outubro de 1884.  
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Grande do Sul
795

, dentre tantos outros eventos de relevo ao republicanismo no Brasil e 

em Minas Gerais.  

  Na quarta-feira, 11 de junho de 1885, desapareceu o Colombo.  Estava 

em seu décimo ano de circulação, número 467. Foi ele, na opinião de Antonio Olyntho, 

“um dos jornais mais bem redigidos e lidos em Minas Gerais, naquela época.  Alguns 

trechos de seus artigos doutrinários que vão transcritos, patenteiam a bela orientação 

daquele órgão e auxiliam este histórico da evolução da ideia republicana entre nós”.
796

  

É às  passagens citadas por Olyntho, e a outras muitas, que se dedica o estudo, a seguir. 

  Vamos a elas... 

 

3.2.  A libertação do Estado, na visão do Colombo. 

 

  Convém trazer ao início deste tópico o pensamento de que “...é o governo 

quem faz à sua imagem a eleição e esta quem faz à sua imagem o governo”
797

.  Procla-

mada por Lúcio de Mendonça, a sentença bem representa o pensamento dos articulistas 

do Colombo acerca da liberdade de voto e do exercício pífio da cidadania. A libertação 

do Estado, na ótica daqueles jornalistas, abrangia a democratização do voto, a derrocada 

da monarquia, a superação do ultramontanismo e a separação entre Igreja e Estado, co-

mo será visto.  A que tudo fosse alcançado, se fazia indispensável o despertar da consci-

ência cidadã, na compreensão dos brasileiros quanto às  estruturas que moldavam uma 

monarquia amparada pelo clero e que a ele amparava, ambos, no entender dos redatores 

do jornal, sustentando a escravidão e provocando desigualdades sociais várias. Estava o 

Colombo, nesse ponto, conforme ao objetivo republicano expresso no Manifesto de 70, 

de alcançar a “liberdade de consciência nulificada por uma igreja privilegiada”
 798

. 

  Se esta libertação haveria de ocorrer por força da  evolução ou da revolu-

ção, procurou responder o  editorial intitulado “Evolução em vez de Revolução”, publi-

cado em fevereiro de 1873.  Nele, o Colombo advertiu que a sua linha editorial seguiria 

o caminho da progressão das ideias e não da luta armada, vez que uma revolução arma-

                                                 

795
 Colombo, 25 de janeiro de 1885. 

796
 PIRES, Antonio Olintho dos Santos. op. cit. p.25. 

797
 Colombo, 1º de janeiro de 1880 

798
 PESSOA, Reynaldo Xavier Carneiro. op. cit. p.47. 
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da é sempre prejudicial e contrária à causa que defende.  A revolução que queremos, 

diziam os redatores, naquele primeiro momento de circulação do periódico “esperamo-

la do esclarecimento e da instrução do povo, da propaganda a que se tem dedicado o 

partido republicano” 799 

  No dizer de Maria Fernanda Lombardi Fernandes, “a adoção de uma li-

nha <evolucionista> e gradual para a implantação do novo regime se coaduna com o 

caráter reformista dessa elite contestadora.  A República seria questão de tempo, a mo-

narquia cairia de podre”. Em ressalva, Fernandes acentua que “alguns membros, no en-

tanto, apelavam para a bandeira da revolução como forma de chegar ao poder, o que foi 

o caso de Silva Jardim, em famosa querela com Quintino Bocaiúva”
800

.  Sendo assim, e 

trazendo a destaque o fato de que Silva Jardim iniciou a sua pregação republicana no 

ano de 1888
801

, ou seja, três anos depois de finalizada a circulação do Colombo, resta 

atestar, quanto ao periódico campanhense, que nos primeiros números estavam os seus 

redatores coetâneos com os republicanos que, regra geral, aprovavam “a tese de que a 

mudança na forma de governo se devia dar através de um dispositivo legal, votado pelo 

parlamento”
802

 . 

  Tal mecanismo de ação possuía dificuldades de execução, posto que, no 

comentário de Maria Emília Prado, “objetivava-se retirar a participação do governo no 

sistema eleitoral de modo a viabilizar a eleição daqueles cidadãos que representavam os 

defensores do princípio federativo. Convenhamos que a estratégia escolhida era bastante 

complexa”
803

. Complexa e, de certa forma, contraditória, já que os republicanos “criti-

cavam o parlamento como órgão legítimo de representação, em virtude da proeminência 

do poder moderador, mas elegiam-no como fórum apropriado à realização de mudan-

ças” 
804

 

                                                 

799
 Colombo, 9 de fevereiro de 1873. 

800
 FERNANDES. Maria Fernanda Lombardi. A esperança e o desencanto...p.53. 

801
 Ibidem, p.89.: “é a partir de 1888 que se constrói a sua fama nacional de orador inflamado” e “defen-

sor de uma abolição sem indenizações e da inserção do negro no mercado de trabalho e à sociedade, colo-

ca-se, ao longo da luta pela república, ao lado de senhores de escravos, calando-se muitas vezes para o 

fato.  Na verdade, para Jardim, a República tudo valia”. 
802

 PRADO, Maria Emília. op. cit.,  p.20. 
803

 Ibidem, p.40. 
804

 Ibidem, p.42. Sobre o conceito de poder moderador no debate brasileiro e o direito de veto e de disso-

lução, vide CARVALHO, Marieta Pinheiro. “As palavras exprimem ideias”: a atuação política de José 

Joaquim Carneiro de Campos na assembleia constituinte de 1823. in. PRADO, Maria Emilia (org). Inte-

lectuais e ação política. Rio de Janeiro: Revan, 2011. pp.33-34. 
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  Elegendo a evolução – ao menos naquele primeiro momento de vida da 

folha campanhense, frise-se –  partiam os jornalistas do pressuposto de que em nenhu-

ma outra forma de governo, senão na republicana federalista,  “acha a mais perfeita ex-

pressão o direito; a justiça a mais verdadeira aplicação;  a liberdade o mais inteiro de-

senvolvimento e a mais completa realização”, mas que: 

 

seria loucura atirarmo-nos aos azares de um pronunciamento armado,  

cujo menor inconveniente fora fornecer ao poder ocasião e pretexto de 

confiscar-nos as últimas liberdades, consolidando o seu absolutismo.  

Se, porém, vier o dia em que, sem provocação nossa extralegal, nos se-

jam confiscadas as poucas liberdades que por mercê nos deixaram,  (...) 

nesse dia,  a revolução, armada ou não, mas sempre violenta e apressa-

da,  terá entoado a marselhesa da libertação;  e o partido da revolução 

poderá contar conosco,  como nós contamos consigo.  Até então, porém, 

permanece como um dos programas do nosso partido o respeito às leis e 

às autoridades constituídas. 
805

 

 

  Vê-se que nas primeiras páginas do Colombo a expressão revolução apa-

receu para designar a revolta, armada ou não, violenta e apressada, sem respeito às leis 

ou às autoridades constituídas, capaz de substituir sistemas de governo para trazer a 

libertação, à moda da revolução francesa
806

. O uso da expressão “marselhesa da liberta-

ção” não deixava dúvidas quanto à fonte inspiradora.  A opção inicial da redação, bem 

explicado, era pela evolução.  

  No entanto, se este foi o espírito da folha durante a sua primeira fase, ao 

ingressar da segunda fase passou o hebdomanário a dar voz aos que mantinham opinião 

diversa – e a assumi-la, efetivamente.  No primeiro número do ano de 1879 o periódico 

registrou que a sua linha editorial estava ao agrado do público, tendo em conta  “a boa 

vontade, a espontaneidade mesmo com que acordem em nosso auxílio, elevando o nú-

mero de assinaturas a um algarismo tão alto como não sonhamos nunca”. Dirigiu a seus 

leitores agradecimento pela acolhida à atitude que a folha adotara, “de franca hostilida-

                                                 

805
 Colombo, 9 de fevereiro de 1873. 

806
 MACHADO, Humberto. Palavras e brados... p.64, nota 118, examina o conceito em Joaquim Nabuco: 

“Para Nabuco “revolução” significava “reformas sociais” nos “hábitos, na educação, nos sentimentos do 

país”, cf. 6ª Conferência no Teatro Sta. Isabel, Recife, 18 de janeiro de 1885, in: O Abolicionismo. Confe-

rências e Discursos Abolicionistas (1883-1885). São Paulo: Instituto Progresso Ed, 1949, p 411.  



212 

 

de à política dos partidos militantes da monarquia” e  de “devotamento à causa da repú-

blica federativa brasileira”
 807

.   

  A terminologia pertinente ao federalismo há de ser interpretada, nas pá-

ginas do Colombo, em sinonímia com os termos do Manifesto Republicano de 1870 e  

com a doutrina e os princípios estabelecidos por  James Madison, Alexander Hamilton e 

John Jay, nos 85 artigos que redigiram e publicaram na imprensa, sob o pseudônimo de  

“Publius”, nos anos de 1787 e 1788, reunidos e editados sob o título The Federalist Pa-

pers
808

.  E assim porque, não é possível olvidar,  desde o primeiro número do Colombo,  

que circulou em 1º de janeiro de 1873, houve esclarecimento de que o título adotado 

referia-se ao farol eleito – os Estados Unidos da América – uma vez que  “quem diz  - 

Colombo -  implicitamente tem dito Estados Unidos da América,  nosso maior ane-

lo”
809

.  

  Ao deixar clara a inspiração e assumido o desejo, fortes no modelo norte-

americano, os republicanos brasileiros transmutaram a ideia original da descentraliza-

ção, pertencente aos liberais radicais, em demanda pela autonomia dos Estados-

membros. Anota José Murilo de Carvalho, com típica percuciência, que “o federalismo 

era demanda quase unânime dentro do republicanismo” e que “a demanda federalista foi 

mais intensa entre os republicanos de São Paulo e do Rio Grande do Sul”, de tal sorte 

que “em São Paulo, reunião feita em janeiro de 1872 decidiu criar um partido paulista 

que <de acordo com as ideias democráticas e regime federativo, conservaria (...) sua 

independência e autonomia ante o centro estabelecido na corte>” e no Rio Grande do 

Sul, o periódico fundado por Júlio de Castilhos, em 1884, “se chamou A Federação e 

não A República”
 810

. 

                                                 

807
 Colombo, 1º de janeiro de 1879. 

808
 Sobre o tema. v. LIMA, Rogério de Araújo. Os Artigos Federalistas: A contribuição de James Madison, 

Alexander Hamilton e John Jay para o surgimento do Federalismo no Brasil. in Revista de Informação 

Legislativa. Brasília: ed. Senado Federal, a. 48 n. 192 out./dez. 2011, pp.125-136. A tradução da obra, na 

edição de 1840, foi a consultada para o presente estudo. Cf. HAMILTON, Alexander; MADISON, James 

e JAY , John. O Federalista, Rio de Janeiro: Typ. J. Villeneuve e Comp.1840.  
809

 Esta inspiração envolvia todo o movimento republicano. Menciona Maria Emília Prado, quanto aos 

signatários do Manifesto republicano de 1870, que “a experiência republicana que lhes servia de inspira-

ção era a dos Estados Unidos, sintetizada na fórmula: <Somos da América e queremos ser americanos>” 

inscrita no texto do Manifesto. Sobre o teor do Manifesto citado por Prado, v. PESSOA, Reynaldo Car-

neiro. op. cit. p. 60. 
810

 CARVALHO, José Murilo de. República, democracia e federalismo... pp. 141-157. Transcrições de 

pág. 149. Conforme Carvalho: “A pregação republicana incorporou quase todo o programa radical de 

reformas políticas. Pertencia à pauta comum dos dois grupos, por exemplo, a extinção do Poder Modera-

dor, do Senado vitalício, e do Conselho de Estado, além da descentralização político-administrativa. Ain-
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  Quanto ao federalismo, nos termos do Manifesto de 1870, assinalaram os 

seus signatários que o regime da federação, tal como o concebiam, estava baseado “na 

independência reciproca das províncias, elevando-as à categoria de Estados próprios, 

unicamente ligados pelo vínculo da mesma nacionalidade e da solidariedade dos gran-

des interesses da representação e da defesa exterior”. Para dar relevo à distinção entre os 

regimes monárquico e republicano, neste particular, adotaram a fórmula: “Centraliza-

ção-Desmembramento.  Descentralização-Unidade”
811

. 

  No que toca ao aspecto doutrinário, e uma vez reconhecida a inspiração 

eleita – a democracia nos Estados Unidos da América – , é lição constitucionalista que 

“o Estado federal, como conceito e como forma de organização política, só aparece re-

almente, com a Constituição norte americana de 1787” e  que  O Federalista é, por sua 

vez, “sem dúvida, a melhor exegese da Constituição estadunidense”
812

.  Isso exposto, da 

edição brasileira de O Federalista, ano de 1840, segue transcrita a passagem abaixo, na 

tradução do pensamento de Alexander Hamilton quanto à repartição de competências 

entre União e Estados-membros: 

 

a Constituição proposta, bem longe de abolir os governos dos Estados, 

torna-os partes constituintes da soberania nacional, concedendo-lhes re-

presentação no Senado, e deixa-os gozar exclusivamente de muitos atri-

butos importantes da autoridade soberana.  Isto concorda perfeitamente 

com a ideia que se forma do governo federativo, tomando esta palavra 

no sentido mais natural
813

.  

 

  Retornando à primeira edição do Colombo no ano de 1879, sem embargo 

dos agradecimentos pelo devotamento dos leitores “à causa da república federativa bra-

sileira”, o periódico também registrou a decrepitude de nação tão nova e que a esta se vê 

“trazer o pronto e irremediável aniquilamento” e alimentou a esperança de que “talvez a 

                                                                                                                                               

da importadas dos radicais foram as propostas da separação da Igreja e do Estado e da expansão do sufrá-

gio. Nesses pontos, a única mudança significativa operada pelos republicanos foi a transformação da 

demanda de descentralização em exigência de federalismo”. 
811

 PESSOA, Reynaldo Carneiro. op. cit. p. 56.  
812

 VASCONCELLOS, Wilson Accioli de. Instituições de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense. 

1978, p.89. 
813

  HAMILTON, Alexander; MADISON, James e JAY , John. O Federalista, Rio de Janeiro: Typ. J. 

Villeneuve e Comp.1840. cap. IX, por Hamilton, p. 69. 
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larga sangria da revolução será empregada ainda a tempo, e o pulso decadente se abrirá, 

amplo, seguro e forte - sinal de que o sangue, a vida e o patriotismo vão reanimar o se-

mi-cadáver”.  

  Cuidava-se a larga sangria da revolução, nesse tom e nessa imagem, do 

remédio a ser dado ao país doente  –  um tratamento drástico, urgente e necessário para 

salvar o moribundo – , à custa da perda de sangue, é certo, bem além da metáfora
814

 .  

Aos jornalistas, impunha-se o esforço para a reanimação: 

 

E eis como, cogitando entristecidos e desconsolados na sorte da pátria, 

nossa e de nossos filhos, se chegamos a pensar às vezes que o indiferen-

tismo pode ser hoje e por exceção a virtude máxima do cidadão brasilei-

ro, revoltam-se nos por fim os brios todos contra essa defecção que é 

também contagiosa, e, escudados nos amigos que nos auxiliam, persis-

timos em por ao serviço de uma causa, que mais amamos e por mais 

justa e santa temos quanto mais desamparada a vemos, o pequeno esfor-

ço que  é  toda nossa energia e toda nossa boa vontade
 815

. 

 

  Nessa diretriz revolucionária, que se tornou constante, o Colombo profe-

tizou a queda iminente da monarquia, por meio de “dilúvio” que “aí vem, próximo, te-

meroso, insondável”, e passou a propagar que em outro recurso não poderia ser entregue 

a sorte da “salvação senão nos azares da revolução, que não tardará”
816

.  A revolução 

passou a ser cogitada uma vez que, na opinião do Colombo, pelos instrumentos consti-

tucionais vigentes, não poderia o país jamais chegar à republica através da monarquia. 

Destarte, os correligionários que guardassem a pureza de propósitos e de ideologia de-

veriam recusar adesão ao governo liberal
817

 e tomar consciência de que a monarquia não 

seria derrotada pelos meios ordinários, vez que só fatores externos ao sistema político 

                                                 

814
 Colombo, 1º de janeiro de 1879. 

815
 Colombo, 1º de janeiro de 1879. 

816
 Colombo, 9 de janeiro de 1879. 

817
 É importante ratificar que o momento de ressurgimento do Colombo coincidiu com o de formação do 

gabinete liberal e a nomeação de Lafayette Rodrigues Pereira, republicano histórico, para a pasta da justi-

ça, dessa situação resultando defecções nas fileiras republicanas. Sobre o revés sofrido pela propaganda 

republicana no período, comentou Campos Salles, op. cit., ter a situação inaugurada em 1878, pelo Gabi-

nete de 5 de janeiro, colocado “à prova a sinceridade e firmeza dos republicanos”.  
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vigente encontrariam forças para suprimir o poder moderador
818

 e a sua faculdade de 

vetar leis e destituir Câmaras,  isso anulando quaisquer eventuais esforços parlamentares 

para a formação de uma futura assembleia constituinte. Os textos a seguir são elucidati-

vos dessa linha de raciocínio: 

 

Está por todos os lados ameaçando ruína o monumento constitucional, o 

monstruoso casarão construído, há uns cinquenta e tantos anos pelos 

dez arquitetos do senhor d. Pedro I (...) Há de ruir por terra, inevitavel-

mente, a Bastilha sinistra em que a nossa covardia deixou encarcerar o 

futuro da pátria brasileira. Mas como ? . Por uma comoção do solo, por 

uma revolução do povo. Não a conhecem os que esperam transformá-la 

pouco a pouco, sem luta e sem abalo, entrando cerimoniosamente pelas 

portas que ela franqueia, depois de revistados os bolsos. 

Sem metáfora: pelos meios que faculta nunca a nossa carta constitucio-

nal poderá reformar-se no sentido republicano.  É pouco vidente ou é 

pouco sincero quem, diante de nossa organização política, afirma a pos-

sibilidade de chegar à república pela monarquia. Não podendo crer que 

espíritos esclarecidos deixem-se tomar por ilusão tão grosseira, somos 

forçados a pôr em dúvida a boa-fé dos republicanos que pretendem al-

cançar a vitória da democracia aliando-se aos liberais. (...) não pode o 

partido liberal, por sua índole de partido monárquico, proceder contra 

essenciais prerrogativas do monarca. Não podemos, pois, os republica-

nos  - com os liberais e pela legalidade - chegar ao fim supremo de nos-

sas aspirações.(...) 

Nós, os francos republicanos, vemos que é impossível constitucional-

mente libertarmo-nos dele [poder moderador],  e que só temos para su-

primi-lo a revolução - meio legal, porque a salvação pública é a lei su-

prema -, meio legítimo, porque a revolução, explosão da maioria da 

vontade popular, é o exercício imediato da soberania nacional
819

. 

 

                                                 

818
 Sobre o poder Moderador, o Colombo dedicou o editorial de 6 de abril de 1873: “Se atendermos so-

mente ao art. 98, o imperador é a chave da organização política”. A referência é ao art. 98 da Constituição 

do Império. O artigo 101 retirava poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário entregando-os ao poder 

Moderador. 
819

 Colombo,  23 de março de 1879.  “A republica  pela monarquia”. 
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  Tentar encontrar o significado do termo  revolução  no contexto da época 

e na visão permeada pelo federalismo estadunidense é colocá-la sob o ângulo da Teoria 

Geral do Estado e da revolução tutelada pelo Direito, temática conhecida do Colombo, 

haja em vista que em suas matérias situou a revolução sob o pálio da legalidade e da 

legitimidade do meio extremo. A respeito, Lourival Vilanova cita que: 

 

o ponto de vista jurídico sobre a revolução é um esquema de interpreta-

ção de dados-de-fatos (os dados da experiência) segundo o qual a revo-

lução é uma ruptura na continuidade jurídica.  Politicamente, social-

mente, culturalmente, uma estrutura de poder que advém de uma revo-

lução está ligada a estes fatores que formam a constelação individual, 

dentro do qual o poder quer ser válido e eficaz .  Há continuidade políti-

ca , social, cultural, mas descontinuidade normativo-constitucional. 

(...) Se a Constituição vigente ao advento da revolução continua intacta, 

então revolução juridicamente não se deu
820

. 

(...) o titular desse pretendido direito subjetivo é o povo ou a nação. A 

revolução francesa, sabe-se, incluiu o direito de resistência como um 

dos direitos fundamentais de caráter político. (...) É o direito de resis-

tência à opressão monárquica, direito que assiste ao povo, se aquele 

desfizer o pacto constitucional
821

. 

 

  O titular do direito de revolução  –  o povo –  tem denominação de cunho 

expansivo, assim empregada pelos periódicos republicanos Colombo e A República, 

abrangente dos elementos humanos de estratos sociais distintos, tendo por base comum 

o território nacional.  A autoproclamada missão de A República  era a de “derramar pelo 

povo as ideias republicanas”
 822

. Já o Colombo assumiu a de doutrinar as massas
823

, 

formada por iguais em garantias e deveres, conjunto de homens de todas as raças e de 

todas as crenças e que tem por missão guardar o primado federalista. Na teoria constitu-

cional veiculada pelos Federalistas, sob a concepção de John Jay: 

 

                                                 

820
 VILANOVA, Lourival. Teoria Jurídica da Revolução, in Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 52. 

Belo Horizonte: UFMG, 1981. pp. 61-62. 
821

 Ibidem, p.80.  
822

 A República, 13 de dezembro de 1870, vide nota 652. destaque acrescido. 
823

 Colombo,  8 de janeiro de 1873, editorial “O que somos”. destaque aditado. 
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O país parece ter sido criado para o povo, e o povo criado para o país 

(...). Tal tem sido até agora o sentimento unânime dos homens de todas 

as classes e de todas as seitas. Em todas as relações gerais não temos 

formado, até agora, mais que um povo somente; cada cidadão, tem go-

zado por toda a parte dos mesmos direitos, dos mesmos privilégios e da 

mesma proteção. (...) Profundamente penetrado das vantagens inapreci-

áveis da união, o povo se determinou desde o principio a estabelecer e 

perpetuar o governo federativo
824

. 

 

   De outro giro, como expresso nos textos do Colombo, no campo dos con-

ceitos o gênero revolução estava subordinado à espécie revolução do povo, esta inti-

mamente ligada à ideia de  uma comoção do solo, a única capaz de trepidar e fazer ruir 

o monumento constitucional, vale dizer, “o monstruoso casarão construído, há uns cin-

quenta e tantos anos pelos dez arquitetos do senhor d. Pedro I”. Este  monumento cons-

titucional é, nas palavras diretas do redator, a carta constitucional outorgada em 1824. 

  Do exposto, tome-se por revolução do povo, de cunho federalista, as “re-

voluções populares” tratadas por Montesquieu em O Espírito das Leis, como faz Mo-

acyr Benedicto de Souza, embora o termo “já tenha sido utilizado por Fustel de Coulan-

ges em extenso capítulo de sua Cidade Antiga” 
825

. 

  Por força das estruturas desenhadas pelos arquitetos do primeiro impera-

dor para preservação da monarquia, não seria possível a reforma constitucional em vista 

dos poderes dados ao monarca, de tal sorte que se faria inviável ingressar na nova era 

“pouco a pouco, sem luta e sem abalo”
826

. 

  Daí a advertência dada aos autointitulados republicanos que, naquela 

etapa, atraídos pelo chamado dos liberais, assumiam funções no Executivo e Legislati-

vo, como visto alhures. Não poderia o partido liberal, na essência um partido monárqui-

co, voltar-se contra prerrogativas do monarca que o capacitavam a destruir iniciativas 

parlamentares, embora avançadas em suas fases, mas que se mostrassem agressivas ao 

                                                 

824
 HAMILTON, Alexander; MADISON, James e JAY , John. op. cit., cap. II, por John Jay, p. 9. 

825
 SOUZA, Moacyr Benedicto de. O ideal federalista nas revoluções brasileiras. Revista de Informação 

Legislativa. Brasília: ed. Senado Federal. a.23, n.90, abr.-jun, 1986. p.36. Com referências a Montesquieu, 

O Espírito das Leis, Liv. V, Cap. II; Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, Lisboa, Liv, Clássica Editora, 

Vol. II, pp. 5-181 e a Lourival Villanova, Teoria Jurídica da Revolução, in Revista Brasileira de Estudos 

Políticos, n. 52. Belo Horizonte: UFMG, 1981. 
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 Colombo,  23 de março de 1879.  “A republica  pela monarquia”. 
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trono.  Dado o terreno eleito para a luta – o parlamento e as entranhas do governo –  não 

conseguiriam os verdadeiramente republicanos, “com os liberais e pela legalidade”
827

, 

alcançar qualquer vitória. 

  Nesse panorama, ao Colombo,  o único meio legal e legítimo então con-

cedido aos francos republicanos para libertar o Estado do poder monárquico era “a larga 

sangria da revolução”, como havia dito em edição passada,  ou seja, “a explosão da 

maioria da vontade popular (...) o exercício imediato da soberania nacional”, eis que 

apenas “o sangue, a vida e o patriotismo” poderiam reanimar o país, “o semi-

cadáver”
828

.  A legalidade e legitimidade revolucionárias advinham da inviabilidade da 

luta pelos meios parlamentares disponíveis, em decorrência da primazia, sobre todos os 

demais, do poder moderador, como articulado nas razões desenvolvidas pelo periódico.   

  O arrazoado do Colombo continha, efetivamente, o clássico fundamento 

jurídico-político para o emprego justo da força, no potencial imprescindível ao rompi-

mento do statu quo, pelo uso do direito de resistência contra o governo despótico.  Para 

Vilanova, “o direito subjetivo de revolução só tem cabimento na teoria de que a vontade 

do monarca é a lei, de que um órgão aos outros se sobrepõe ou concentra todas as fun-

ções e onde o povo não sendo órgão (corpo participante da formação da vontade estatal) 

só lhe resta desinvestir os titulares das magistraturas supremas através da violência”
829

. 

  Posto em exame o sistema político introduzido pela Constituição outor-

gada de 1824, pela qual competia unicamente ao imperador sancionar a lei que determi-

nasse a reforma constitucional e a abertura do processo eleitoral para a convocação dos 

deputados à Câmara constituinte, deriva da subtração de competências dos demais pode-

res de Estado que mesmo essa hipotética Câmara destinada a reformar a Constituição, 

instalada ao arrepio da vontade monárquica, não escaparia à sua futura dissolução por 

ato  imperial. Nesta conjuntura, “pelos meios constitucionais, não é praticamente possí-

vel a mudança de forma de governo no Brasil. Felizmente, os meios constitucionais não 

são os únicos
830

”. 

                                                 

827
 Colombo,  23 de março de 1879. 

828
 Colombo, 1º de janeiro de 1879,; 9 de janeiro de 1879; 23 de março de 1879. 

829
 VILANOVA, Lourival, op. cit. p. 80. 

830
 Colombo, 12 de agosto de 1883, editorial “O Brasil (referindo-se a um jornal, órgão do partido conser-

vador na Corte) e os Republicanos”. 
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  No artigo “Revolução”
831

, redigido por Valdomiro Guilherme
832

, o Co-

lombo tratou da falta de sociabilidade do povo português,  trazendo-a para a realidade 

brasileira, de sorte que, entre nós, não existiria “o vínculo, que prendendo os espíritos 

na comunhão nacional, constitui a unidade de povo”. E sendo este o diagnóstico do mal, 

“de uma verdade incontestável e de uma verificação imediata”, cumpria que fosse sana-

do “por meios enérgicos, não mais com paliativos inertes, que o deixam desenvolver-

se”.  Nesse quadro : 

 

Esses meios extraordinários, de uma violência necessária, tem-nos ha-

vido de sobejo em todos os grandes momentos da História : - são as re-

voluções, expedientes últimos de que, nas épocas de desequilíbrio soci-

al, de corrupção e despotismo, servem-se as sociedades para transfor-

mar sua organização num sentido mais liberal e mais adequado aos pro-

gressos do tempo. (...) em uma conjuntura tal só uma força extraordiná-

ria, que sobrepuje a apatia geral, pode conseguir eliminar o obstáculo, 

que se chama monarquia.(..).  A república pela revolução, pois, é o meio 

único de destruir os males, que enfermam nosso organismo social
833

. 

 

  Nesta mesma edição, sob o titulo “O oportunismo e a revolução”, a folha 

publicou texto de Assis Brazil, a sustentar que a “causa republicana pende apenas de um 

delgado fio, do mais delgado de todos: o oportunismo”.  Na passagem, Assis Brazil 

combatia argumentos monarquistas que repeliam a república  por esta exigir, como 

afirmavam, a instrução por parte do povo –  e o povo brasileiro não ter instrução –  ; e 

se constituir de um  governo da opinião  –  e no Brasil não existir opinião pública 
834

. 

  Ampliando o debate formado em torno da dicotomia evolução-revolução, 

o Colombo abriu espaço para o positivista Rezende Neto advogar que a metamorfose 

                                                 

831
 Colombo,  26 de agosto de 1880, coluna “Colaboração”,  trazendo para a sociedade brasileira a carac-

terística que o advogado, político, jornalista e republicano português Theophilo Braga assinalou como 

existente na sociedade portuguesa. 
832

 O Colombo não fornecia dados sobre colaboradores, de sorte que se tornou inviável o levantamento de 

informações sobre eles. Todos os artigos publicados correspondiam à linha editorial, que para determina-

dos temas abria debate, como ora exemplificado. Já ficou registrada a advertência: “a uniformidade e a 

boa direção deste periódico exigem que declaremos não publicar artigo algum que não seja subordinado à 

própria redação”, feita no primeiro número do  Colombo, em 1º de janeiro de 1873. 
833

 Colombo, 26 de agosto de 1880. 
834

 Colombo, Ibidem,  coluna “Biblioteca Republicana”, citando conferência pública realizada no Club 

Republicano Acadêmico em 26 de junho de 1880. 
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política do país não tardaria muito a aparecer e que se a “a república, como pregam os 

revolucionários, é um ideal, muito mais difícil é fundá-la em um país onde o povo não 

comporta concepção desse ideal (...). Não queremos armas, queremos livros. (...) abra-

cemos a evolução (...), tenhamos com A. Comte - o amor por princípio, a ordem por 

base e o progresso por fim”
835

.  

  Comte, acima citado, era um dos luminares invocados pela inteligência 

nacional. A mentalidade cientificista predominante na época impelia um grupo de inte-

lectuais a reduzir o mundo social a um conjunto de leis naturais, daí resultando, na aper-

tada síntese de Celso Castro, as vertentes do “materialismo, positivismo, darwinismo, 

evolucionismo, monismo”, todos procurando “descobrir a lei que rege o progresso, que 

determina a evolução”.  Nessa ótica, “com Darwin e Haeckel, essa lei seria a da luta 

pela vida e da sobrevivência dos mais aptos”; com Spencer, a da “evolução do homogê-

neo para o heterogêneo, da crescente diferenciação” e, em Comte, “ela tomaria a forma 

da lei dos três estados – teológico, metafísico e positivo – que explicaria toda a História 

e desembocaria na constituição de uma religião, a da Humanidade”
 836

.   

  Bem se vê que aos positivistas, “evolução” era palavra de ordem. E basta 

verificar, com Mozart Pereira Soares, que foi no periódico intitulado A Evolução que o 

jovem positivista Júlio de Castilhos “ensaiou os seus primeiros passos no jornalismo”, 

para após chegar, no Rio Grande do Sul, à fundação do jornal  A Federação, em 1884, 

“quando se tornou o mais destacado doutrinador político”
837

.  

  Comentando o pensamento dos positivistas, nota Maria Fernanda Fer-

nandes Lombardi que estes apoiaram a candidatura de Quintino Bocayúva nas eleições 

de 1881 por este “lhes haver declarado que era favorável ao advento do regime republi-

cano através da evolução” vez que “era esta também a posição dos positivistas do Apos-

tolado”, com a qual não concordava Silva Jardim, a quem “o princípio da evolução de-

                                                 

835
 Colombo, 8 de março de 1881,  coluna “Seção Livre”, colaborador Rezende Neto, de São Paulo, título 

“Ideias Políticas”. 
836

 CASTRO, Celso. A proclamação da república. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2000, p.17. Sobre a 

ideia de ciência para civilizar e a influência do darwinismo, vide CARULA, Karoline. Darwinismo, raça 

e gênero: projetos modernizadores....pp.64-80 e 93 et seq, com exame da concepção de civilização e 

progresso, instrução e termos congêneres, e da crença da superioridade da cultura europeia. Quanto à 

ciência nas páginas dos periódicos e também sobre o projeto de civilização, com base européia, vide 

MACHADO, Humberto, Palavras e brados...p.235 et seq.  
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 SOARES, Mozart Pereira. O Positivismo no Brasil: 200 anos de Augusto Comte. Porto Alegre: AGE . 

Editora da Universidade, 1998, p. 113.  
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veria terminar na revolução”
 838

.Veio daí o rompimento de Silva Jardim com os positi-

vistas, em 1884
839

.  

  De tal ordem foi a concentração dos positivistas no mantra da evolução 

que em 1888 ocorreu maior afastamento destes em relação aos republicanos, posto que 

os primeiros passaram a pregar “que a melhor saída para a implantação da República 

poderia ser a transformação do próprio Imperador em ditador republicano, colocando-se 

frontalmente contrários a qualquer tentativa de rebelião para a tomada de poder por par-

te dos republicanos”, haja em vista que apoiar a revolta “seria infringir os preceitos do 

Mestre”
840

. 

  Tendo o Colombo concedido voz aos positivistas, dando-lhes oportuni-

dade de rebater os editoriais passados, respondeu-lhes em seguida  F. M. Andrade, asse-

verando que na marcha do progresso se fazem contrapostos os elementos estático e o 

impulsionador e que as sociedades podem chegar à realização de suas aspirações pelos 

meios brando e violento, sendo certo que “a monarquia procura abater o povo, conser-

vando-o envolvido nas trevas da ignorância para poder existir”, motivo pelo qual não se 

haveria de “esperar o advento da república por meio da evolução !”. De tal sorte, con-

cluiu F. M. Andrade, “diante dos princípios do direito público, um cidadão patriota deve 

sacrificar-se a bem da causa pública.  O único meio de fundar a república no Brasil é, 

pois, a revolução”
841

. 

  Na propagação da  revolução, em mais de um momento foi invocada a 

memória da Inconfidência e o martírio do Tiradentes, cujo sacrifício estaria vinculado a 

uma causa que permanecia viva, a uma ira justa e ainda a ser exercida pelo povo contra 

os monarcas executores -  à custa de sangue, como visto antes, e a exemplo do alferes. 

   A evocação do martírio foi uma constante aos republicanos.  Como 

afirma José Murilo de Carvalho, os clubes republicanos “do Rio de Janeiro, de Minas 

Gerais e, em menor escala, de outras províncias”, vinham tentando “desde a década de 

1870”  resgatar a memória do mártir inconfidente. Carvalho também observa, quanto a 

                                                 

838
 FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi.  A esperança e o desencanto .... op. cit. pp.142-143. As 

duas primeiras transcrições pertencem à obra de COSTA, J. Cruz Pequena História da República. São 

Paulo: Brasiliense, 1989, p.36. 
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 Ibidem, p.144. 
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 Ibidem, com citação a Cruz Costa, op. cit. 
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 Colombo,  26 de março de 1881, “Sessão Livre” colaborador  F.M. Andrade, artigo “ Forças ativas da 

sociedade”. 
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Minas Gerais, “que não é razoável supor que a prisão de tantas pessoas importantes, a 

devassa, a exibição da cabeça de Tiradentes na praça principal de Vila Rica não tives-

sem causado profunda e duradoura impressão nas pessoas” e que “a Inconfidência era 

tema delicado”, afinal “o bisneto da rainha louca governava o país”.  Por fim, “o Brasil 

era uma monarquia governada pela casa de Bragança, ao passo que os inconfidentes 

tinham pregado uma república americana”
842

. Todas estas representações estão contidas 

no texto do Colombo: 

 

ao ver, no alto do poste, a lívida cabeça do mártir, mais de um seio de 

mãe deve ter estremecido de piedade. Esta piedade, este estremecimento 

da consciência humana revoltada, foi, com certeza, um santo legado 

formidável, que, de geração em geração, veio ter aos homens deste tem-

po. Não há voz mais alta, disse o profeta de Jersey, do que a voz que sai 

dos túmulos. Há, decerto: é o clamor que cai do patíbulo. Em quantos 

altivos corações este aniversário acordará, fremente, a justiça deste ódio 

! Algum dia o há de saber a dinastia de Bragança. Vá, entretanto, sor-

rindo o descendente da fanática idiota; também há de chegar a vez da 

gargalhada do povo.  Rirá melhor quem rir por último !
 843 

 

  A gargalhada do povo e a justiça do ódio, na visão do Colombo, poderi-

am a qualquer momento ocorrer na Corte, a depender de ocasião.  À época da Revolta 

do Vintém, em que pese o entendimento de que não se dirigia ela contra as estruturas da 

monarquia, foi esta esperança transposta para as páginas do periódico. O Colombo sau-

dou os republicanos Ferreira de Menezes, Lopes Trovão, Ferro Cardozo, José do Patro-

cínio e tenente Carvalho, pela atitude patriótica de terem tomado parte ativa no movi-

mento. Dos nomeados, Patrocínio, Lopes Trovão e Ferro Cardoso foram identificados 

como organizadores das reuniões de protesto e tiveram ordem de prisão emitida, obsta-
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 CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas, o imaginário da República no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991, capítulo 3: Tiradentes: Um herói para a República. pp.57-59. Ainda no tema, 

para Maria Fernanda Lombardi Fernandes, “A fixação dos republicanos por Tiradentes pode ser entendida 
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com a história francesa”, afinal, na oratória de Silva Jardim “quando em teu solo (Brasil) o mártir subia 
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Lombardi. A esperança e o desencanto... pp.86-87. 
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 Colombo , 20 de abril de 1879;  sessão “Folhetim,  “Em memória do Mártir de 1792” ; Edição: 329, 21 

de abril de 1882,  editorial,  “Vinte e um de Abril”, do qual foram extraídos os trechos. 
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da por habeas corpus impetrado por uma comissão de advogados que se formara para, 

gratuitamente, defender os presos. Com efeito, o jornalista republicano José Lopes da 

Silva Trovão foi o tribuno que insuflou a população, reunida em São Cristóvão, a entre-

gar petição ao monarca demonstrando repúdio pelo imposto cobrado sobre as passagens 

de bondes e que recaía diretamente sobre os usuários.
844

  

 

Tal é a ebulição da alma nacional, no seu ponto naturalmente mais ati-

vo, a capital do império, que um vexame acrescentado a tantos outros, 

menor porém do que outros muitos, basta para produzir, como a gota 

d'água lançada ao vaso cheio, o transbordamento.(...) 

Ainda o movimento popular do Rio de Janeiro, a despeito da saliência 

de alguns nomes republicanos, não reveste o aspecto de uma revolução 

contra a monarquia; é, porém, fácil e até natural que, de um momento 

para outro, assuma essas proporções. Seja como for, desde já, pela sua 

atitude enérgica e patriótica, devemos saudar fervorosamente os nossos 

ilustres correligionários e amigos drs. Ferreira de Menezes, Lopes Tro-

vão, Ferro Cardozo, José do Patrocínio e tenente Carvalho
845

. 

 

  O pensamento democrático no Colombo não fez defesa do governo dos 

ilustrados e da ilustração, por ver nessa corrente de opinião um caminho para a supres-

são de direitos individuais. Para a folha campanhense, “sem completa garantia dos direi-

tos individuais, não pode haver ordem social verdadeiramente democrática”.  Nesse 

raciocínio,  uma vez “consolidadas as instituições livres, tudo quanto for preterição de 

direitos individuais será tirania e despotismo” e não há “mais perigosa opressão dos 

direitos individuais do que atribuir absolutamente a direção política da sociedade aos 

mais ilustrados só porque são os mais ilustrados”. Em suma, asseverou: “o que se pode 

                                                 

844
  A primeira manifestação terminou pacífica, mas a segunda, convocada para o dia de início da cobran-

ça do novo imposto, reuniu cerca de quatro mil pessoas e resultou em confrontos e atos de violência, com 
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Vintém e a cultura política do Rio de Janeiro (1880). Revista Brasileira de História. vol.10. n.20. mar-

ag.91.São Paulo: Anpuh. pp. 211-232. 
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 Colombo,  14 de janeiro de 1880, editorial, intitulado “Gota d’água”. 
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com segurança formular, é que o povo deve querer o governo dos mais ilustrados; mas 

negar-lhe a possibilidade  moral de o não querer fora negar-lhe, substancialmente, a 

liberdade” 
846

. 

  No tema, o Colombo abriu divergência com os Positivistas pois, apesar 

de declarar simpatia por aquela escola, o jornal  pontuou aspectos da doutrina que viola-

riam conceitos fundamentais democráticos. Afirmou então: “tão adiantados pensadores 

(...) estão em atraso (...)  quando pregam,  sem mais limitações, a fórmula: –   governo 

dos mais ilustrados. –  Mediante a vontade dos governados,  deve acrescentar a escola 

democrática” 
847

 

  A propaganda republicana contou  com o  auxílio mútuo e a circulação de 

textos entre os correligionários de regiões diversas. Em exemplos retirados de uma úni-

ca edição
848

, o Colombo agradeceu à redação do Mocidade , de  Diamantina,  por ter 

conseguido 20 novos assinantes do jornal campanhense, como também a João Clapp,  

pelo envio à cidade mineira de “20 exemplares para distribuirmos pelos nossos amigos” 

do “Catechismo”, traduzido por sua filha, Alice Clapp; e, a pedido de Jacome de Cam-

pos, comunicou que a redação do “Rezendense” se achava “só e absolutamente confia-

da” à filha do jornalista, a poetisa republicana e abolicionista Narcisa Amália.  

  Essa propaganda foi auxiliada, também, pela criatividade  dos jornalistas. 

Sob o título  “Folhinha do Colombo” o jornal anunciou  que com o primeiro número do 

novo ano distribuiria aos seus assinantes uma folhinha para o ano de 1879, “contendo o 

martirológio das vítimas da monarquia bragantina”
849

.  

  A redação do Colombo manifestou convicção de que a tarefa a que esta-

vam destinados os seus impressos era o de divulgar ideias republicanas e abolicionistas, 

muito além do seu estabelecido círculo de assinantes e de adquirentes de números avul-

sos. Sobre a real quantidade de leitores de um periódico, certa vez  o Colombo reprodu-

ziu matéria publicada no Jornal do Brazil  para reafirmar, com aquele primeiro órgão de 

imprensa, que “o jornal é uma carta universal que, sem endereço, é dirigida a todo mun-
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 Colombo , 27 de setembro de 1879,  editorial “Um pouco de teoria”. 
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 Colombo, 14 de setembro de 1879, editorial “Eleição senatorial”. 
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do.  E, de fato, o jornal que conta um cento de assinantes, conta pelo menos um milhão 

de leitores.  Pululam por toda parte filantes de jornais”
850

 .   

  Ciente desse poder,  tratou o Colombo de combater a imprensa monar-

quista e os jornalistas que pregavam não estar o país preparado para a república. Seriam 

eles “homens venais, espíritos fraudulentos, caracteres maculados, andando de rastos 

sobre o pó que cai do manto real aos degraus do trono”, e que “fazem da imprensa o 

pelourinho em que o azorrague da calúnia está sempre pronto para açoitar publicamente 

a reputação alheia”, homens que maculavam “com mãos libertinas as vestes da opinião 

pública, rasgam seus títulos de defensores do povo e vão tranquilos abrigar-se à sombra 

do rei gozando do remanso da paz”, dizendo que “o país não está preparado para repú-

blica” quando, no entanto, “também quando ele adotou a forma monárquico-

representativa  não estava preparado e, aliás, adotou-a de bom grado. Do  contrário é, no 

dizer do dr. Clavel, esperar que a semente se torne carvalho para plantá-la”.
851

 

 

Mas a imprensa é um sacerdócio. 

Embora fraca, a pena do jornalista democrata é um raio da verdade 

arvorado em baioneta que defende incansável a liberdade. 

Valha-nos ao menos o poder vibrá-la
852

. 

 

  Nesse plano de ideias, o Colombo deu apoio à criação de um órgão de 

imprensa republicana na Corte, por acreditar que, muito embora a imprensa da capital já 

contasse com esforçados defensores da república
853

,  trabalhavam eles, contudo, “por 

conta própria, com a responsabilidade individual de seus nomes, e pois, com direito de 

divergir do plano de ação de qualquer partido determinado”.  Destacou o Colombo que   
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 Colombo,  02 de julho de 1881,  coluna “Variedades”, título “O Jornal no Brasil”. 
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 Colombo, 16 de janeiro de 1879, coluna “Colaboração", série “Lamento do Povo”,  assinado por  Car-
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 Colombo, 8 de fevereiro de 1879,  coluna “Colaboração”, série “Lamentos do Povo”, continuação do 
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democrática em nossa pátria”.  Cf. Colombo,  14 de maio de 1880, editorial “Imprensa republicana”. 
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as  ideias republicanas teriam na  imprensa da Corte ilustres representantes, mas não os 

teria o partido republicano
854

. 

  Cumpre esclarecer que  esse editorial foi redigido no ano de 1880 e que a 

década de 1870 foi próspera na fundação de periódicos republicanos. A respeito, menci-

ona Nelson Werneck Sodré que “a 3 de dezembro de 1870 começa a circular , na Corte, 

A República, órgão do Partido Republicano Brasileiro”, periódico que, em 1871, chegou 

“a tirar 10.000 exemplares, índice avultado para época”, e que “de 1870 a 1872, surgi-

ram no país mais de vinte jornais republicanos”
855

.   

  No entanto, A República findou a sua publicação em 1874
856

 e Quintino 

Bocaiuva, passando à redação de O Globo (de 1874 a 1883) nele não iria imprimir a 

marca panfletária que caracterizava o órgão de propaganda. Na avaliação de George 

Boehrer, “depois do desaparecimento da primeira A República, Bocayúva permaneceu 

no jornalismo e editou jornais neutros, entre os quais O Globo e O Cruzeiro. Mantinha a 

opinião de que um jornal bem sucedido não podia ser um órgão de partido”
857

. 

  Ao Colombo o jornalista estava dotado de uma missão que não poderia 

recusar, sendo certo que a omissão desse dever abriria campo de ação aos que se arro-

gavam a condição de homens públicos, quando tal condição não pertenceria a grupo 

específico, mas a todos os integrantes da sociedade: 

 

O jornalismo é, de feito, o grande porta-voz dos que não têm as iminên-

cias da tribuna.  Os sacerdotes têm os seus púlpitos, os legisladores suas 

cadeiras no parlamento.  Donde falaria o povo se a imprensa não exis-

tisse ?
858

 

 

   A extrema relevância do jornalismo, consoante atestado no Colombo, diz 

respeito ao fato de que “o jornal é a forma escrita em que o pensamento humano é mais 

lido e mais facilmente posto em circulação”. No artigo “Missão do jornalismo”, elabo-

rou estas e outras conceituações, em paralelo à de opinião pública,  a “força que põe em 
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atividade esta forma de manifestação do pensamento, todos nós a sentimos, lhe exerce-

mos e lhe obedecemos”, e força esta que também é: 

 

o tribunal mais poderoso dos tempos civilizados. Perante ele comparece 

o passado pela crítica da História, são chamadas à barra as instituições 

sociais para desvendarem os seus vícios, os costumes de cada época são 

aferidos severamente por um seguro nível moral. (...) ela é o único tri-

bunal incorruptível pela condição da sua existência que é procurar a 

verdade. (...) se há alguma coisa de livre, de intangível, de sagrado, é a 

opinião pública. (...) 

Nenhum progresso é seguro na sociedade enquanto a política for o pri-

vilégio dos entes nulos que não têm que perder e que pela habilidade da 

palavra, pela cavilação e pelo cinismo com que usam das palavras que 

exprimem os nossos direitos, arrogam a si a profissão de homens políti-

cos. Nós os que trabalhamos e que somos a parte viva da sociedade, é 

que temos a obrigação de criar o regime da nossa política.  Ela deve ser 

a obra de nós todos, e por isso todos nós podemos preparar, e discutir no 

seu exercício. Eis a missão do jornalismo.
859

 

 

  Por  todos, o redator principal, Lúcio de Mendonça, definiu o dever do 

jornalista e da imprensa de opinião: 

 

para que serve um jornalista nesse mundo senão para manifestar sobre 

os fatos as opiniões que tem ?. Abster-se de dar opinião é usar de um di-

reito sagrado que assiste a todo homem: o direito de se calar. Tão so-

mente para um jornalista o calar-se equivale a deixar de exercer. É o 

mesmo que demitir-se… 

(...) A missão do jornalista não consiste em fazer coleção secreta das 

opiniões que adquire. Quem colige as opiniões é o público. O dever de 

um jornalista, desde que tem uma opinião, é pô-la honradamente no bi-

co de uma pena e mandá-la para tipografia.
860
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  Certo de que a propaganda em si, e por si, não seria suficiente para a mo-

bilização final do republicanismo, lutou o Colombo, a todo tempo, pela organização 

partidária no Sul de Minas. Buscou “reunir os elementos esparsos de suas forças, con-

gregar todos os esforços de sua atividade, reconstituir-se e organizar-se com firmeza e 

dedicação para conservar a sua autonomia perante os partidos da monarquia”.
861

  Che-

gou a afirmar que a morte do imperador conduziria ao trono a sua filha mais velha e que 

iria “entronizar-se com ela o clericalismo”, mas que um governo ultramontano atrairia 

contra si a maioria da nação. Via, na hipótese, o aproximar dos tempos, o alvorecer do 

“dia da liberdade”.  

 

Organizemo-nos, arregimentemos as nossas forças, numerosas mas dis-

persas; aprestemo-nos para cumprir a nossa grande missão de patriotis-

mo e de justiça; não há um momento a perder: aí vem, com toda a sua 

magnitude e com todos os seus perigos, a ocasião, que não volta.
862

 

 

  No afã de reunir as forças indisciplinadas,  o Colombo propôs a supera-

ção da adesão platônica à causa e às ideias republicanas para o plano da ação, único 

meio possível a que os sul-mineiros seguissem o exemplo deixado por “correligionários 

de outras províncias, marcadamente da de São Paulo”.  Pretendeu  “a organização de 

clubs  em todas as povoações nas quais as ideias republicanas tivessem representação, 

não importando o número de sócios que cada clube pudesse reunir, “para o direito de se 

fazer ouvir todas as vezes que tiver de ser consultada a opinião republicana do sul da 

província
863

.  Lamentou que, “em consequência da indisciplina e da desorganização que 

nos enfraquecem, não temos, os republicanos, candidato por este distrito, onde, além 

disso, a nossa representação é insignificante”
864

. 

  O projeto de conscientização das massas
865

 a que se propôs o Colombo 

exigia delas o empenho  de colocar os destinos da pátria nas mãos daqueles que a dirigi-

riam para o bem das gerações futuras. Daí a necessidade do engajamento político e a 
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advertência, posta no editorial  “O indiferentismo em política”, quanto às consequências 

da abdicação deste direito,  uma vez que o indiferentismo em política “é um crime de 

lesa-patriotismo.  Entre todos os crimes,  este poderá poupar o culpado,  mas recairá 

com certeza sobre a cabeça dos inocentes - até a terceira e quarta geração.  Ninguém 

tem o direito de ser indiferente em política”
866

.   

  Buscar um conceito de  massas, para os fins pretendidos pelos redatores 

do Colombo, só é possível por efeito de mera aproximação, através de definições pre-

sumidamente conhecidas por aqueles jornalistas. No sentido empregado, abstrato, a 

terminologia não pertence ao vocabulário comum, mas à ciência política, e está vincula-

da à perda da individualidade em prol do coletivo para, através da supressão, chegarem 

os homens à sensação de liberdade.  

  Para Elias Canetti, referindo-se a um conceito material, “o próprio indi-

víduo tem a sensação de que, na massa, ele ultrapassa as fronteiras de sua pessoa e (...) 

com a eliminação das cargas de distância, ele se sente livre, e sua liberdade consiste 

nesse ultrapassar das fronteiras”. Uma vez que a massa não se contém em recipientes 

ela  “odeia suas prisões futuras, as quais sempre viu como prisões.  Aos olhos da massa 

nua, tudo parece uma Bastilha”
867

.   

  Uma Bastilha, a ser derrubada. A imagem foi aplicada pelo Colombo. O 

emprego das  massas  propicia revoluções, uma vez que “as revoluções são típicas épo-

cas de inversão.  Aqueles que por tanto tempo foram indefesos subitamente adquirem 

dentes”.  No entanto, para que possam lograr êxito “seu número tem de compensar o 

que lhes falta em experiência e maldade”. Além do número, “a inversão pressupõe uma 

sociedade estratificada.  A fronteira que separa determinadas classes, das quais uma 

possui mais direitos do que a outra, precisa ter existido por um certo tempo (...) antes 

que possa surgir a necessidade de uma inversão”
868

. 

  Para que possa ser controlada – massa é poder – é preciso que a massa 

adquira o sentido do comando, o que a domestica
869

, vale dizer, carece de incorporar os 
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conceitos básicos que a direcionam, em nome dos próprios interesses. A disciplina con-

duz à erupção
870

 e também propicia o retorno à ordem. Em resumo,  “a massa necessita 

de uma direção”
871

. 

  Nestes termos, investido na missão  de doutrinador das massas, e para 

que os  seus leitores pudessem conhecer os princípios republicanos, passou o semanário 

a traduzir e a publicar, em capítulos, passagens do Livro do Povo
872

,  redigido pelo es-

panhol Fernando Garrido Tortosa.  A obra foi chamada por Emílio Castelar
873

 –  que 

assina o prólogo –  de “Evangelho da democracia”, porque nela estão desenvolvidos os 

princípios da doutrina política e dos direitos fundamentais, de  liberdade  do pensamen-

to na imprensa, de reunião e de julgamento
874

, consoante a visão dos republicanos espa-

nhóis. 

  Conforme a opinião de Emílio Castelar, “com a democracia a ciência 

adquirirá novos ornamentos”; “o pensamento absolutamente livre abrirá suas asas”; o 

homem poderá modelar a natureza, “encarnando nela o pensamento”; “o trabalho não 

será o trabalho isolado de um indivíduo (...) o trabalho pela associação será mais sua-

ve”; “as máquinas virão enobrecer o homem”.  Contudo, “para que cheguemos a esses 

tempos preciosos, é mister que nos consagremos a instruir o povo, e a dar-lhe consciên-

cia dos seus direitos e deveres”, estando o instrutor ciente de que “longas fadigas tem 

custado a imprimir o ideal democrático na consciência do povo”
875

, a uma recompensa 

que, talvez, só fosse conhecida na memória das gerações futuras. A conclamação a se-

guir, de Castelar, serve para identificar os destinatários do “Livro do Povo”: 
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Tu, proletário, que tens sido pária, escravo e servo, que tens passado por 

tão longo martírio (...), quando chegarem esses tempos em que a ideia 

democrática sorrir em tua consciência e inundar com sua luz os espaços 

(...), lembra-te dos jovens que, como Garrido, têm consagrado o melhor 

de sua vida à tua santa causa.  Uma recordação tua é a mais formosa das 

recompensas
876

. 

 

   Sob a ótica de Garrido, com claro referencial nos valores da Revolução 

Francesa, tem o homem direitos de liberdade (de cultos, de ensino, de imprensa, de reu-

nião, de associação, de indústria, de comércio); de igualdade (de sufrágio universal, de 

elaboração das leis pelo povo); e de fraternidade (ao socorro,  à instrução, ao trabalho, à 

propriedade) e “à satisfação de cada um destes direitos corresponde um dever da socie-

dade para com o homem, seu associado”
877

.  Nessa ordem de valores, liberdade de ensi-

no é “o direito de nos instruirmos e de transmitir nossas ideias ou conhecimentos a todo 

aquele que os queira receber”; liberdade de imprensa é “o direito de imprimir e publicar 

nossas ideias e opiniões sobre coisas e pessoas, livremente” e o direito de reunião o de 

“associar-se para qualquer objeto que não seja criminal”. 

  Na conceituação do  Livro do Povo,  “a democracia é a única doutrina 

que assegura a paz” e que “traz uma nova luz ao mundo, porque é a harmonia que enla-

ça todas as ideias.
878

   

  Nas lições transmitidas aos leitores do Colombo, “o homem é o sol do 

universo (...). Todas as grandes ideias são seus satélites”
879

; “o indivíduo, se tem em seu 

caráter a têmpera do aço, domina os acontecimentos e eleva-se sobre as desgraças”
880

 ; 

os direitos humanos são imprescritíveis
881

 e a negação de qualquer deles faz nascer “ví-

cios e crimes individuais e sociais que produzem efeitos contrários aos benefícios, que 

resultam do seu reconhecimento e prática”, como ocorre com a negação dos direitos de 

livre exame, isso estancando as ciências, as artes e as indústrias; ou a negação do direito 
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de sufrágio universal
882

, disso decorrendo os privilégios
883

.  De outra parte, a causa pela 

qual os direitos humanos não são respeitados é “o jugo dos reis e dos padres, que vivem 

de explorar sua miséria e ignorância e fazem os esforços mais inauditos para que os 

povos não venham a conhecer seus direitos, pois temem, e com razão, que quando os 

conheçam não possam eles prosseguir em sua exploração”
884

, de sorte que, para assegu-

rar seus direitos e liberdades, devem os povos instruir-se “a fim de aprenderem a gover-

nar-se a si mesmos”.
885

  Nessa doutrina: 

 

as leis, a autoridade, o poder,  só são legais quando emanam diretamen-

te do povo, ou ainda que assim seja, não coarctam ou dificultam a práti-

ca da liberdade e a satisfação dos direitos individuais.  Fora destes ca-

sos, nem a autoridade é autoridade,  nem o poder é poder, nem a lei é 

lei;  não são mais do que a força, a fraude ou o capricho de alguns, im-

pondo-se a todos os demais,  e estes não só devem negar obediência a 

tais leis, autoridade ou poderes,  como têm o dever, a obrigação de rebe-

lar-se contra eles,  de pugnar por seus direitos ofendidos e menospreza-

dos.  A obediência em tal caso seria o consentimento da própria escra-

vidão, última baixeza a que pode descer o homem.
886

 

 

  Como se nota,  o Colombo levou a seus leitores a percepção do direito de 

resistência, sob o viés dos republicanos espanhóis, afiançando que os submetidos ao 

jugo teriam o dever de negar obediência a leis, autoridades e poderes não emanados da 

vontade popular e de se rebelar contra eles, exegese pela qual ampliavam a original 

concepção do direito de resistência à tirania, exercitado apenas contra o déspota, a 

quaisquer hipóteses nas quais o governo não estivesse constituído por mandato popular, 

chegando ao ponto de proclamar as virtudes da revolução, com derramamento de san-

gue embora, como visto linhas atrás. A ponderação quanto ao uso e grau no emprego da 

resistência, por juízo de proporcionalidade da lesão, é feita na doutrina jurídico-cristã 

                                                 

882
 Aos republicanos espanhóis de meados do século XIX o sufrágio dito  universal  estava limitado por 

gênero. A reivindicação do sufrágio feminino é fenômeno do início do século XX e que, na Espanha, se 

tornou realidade com a segunda república e o artigo 36 da Constituição espanhola de 1931, sendo certo 

que a  primeira república data de 1873. 
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 Colombo,  8 de junho de 1873. 
884
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885
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clássica, não revolucionária, como demonstra o excerto a seguir, extraído da obra de 

Jonathas Serrano: 

 

Casos, porém, existem em que se tem o direito e até o dever de resistir à 

autoridade. Verifica-se a hipótese quando os depositários do poder abu-

sam de tal jeito de suas funções que a situação se torna incompatível 

com a própria existência do corpo social. (...) Posto que todo poder, se-

gundo a doutrina cristã, seja divino em sua origem – omnis potestas 

Deo – contudo a personificação do poder político está sujeita a contin-

gências humanas. (.,.) Se, porém, não bastar a resistência passiva, pelos 

meios legais, poderemos ir até à resistência ativa, à mão armada, e de-

por o tirano que nos oprime ?.  Sim, se a tirania arruína a sociedade.  

Não, se o abuso do poder não vai ao ponto de comprometer a própria 

estabilidade social. (...) Dado o caso de resistência ativa justificada, é lí-

cito ao povo tiranizado empregar a força para depor a autoridade despó-

tica, afirmam-no os melhores autores católicos, SUAREZ e BELAR-

MINO, entre muitos. (...) Deus é a fonte do poder, mas o povo é o canal. 

(...) Está  a sociedade em caso de legítima defesa
887

. 

 

  O Colombo pregou que a democracia era a forma de organização da soci-

edade política por excelência,  a verdadeira,  a  natural,  razão pela qual a república se-

ria, “o último termo do desenvolvimento social e humano”;  e o partido republicano era, 

e seria, “sempre o único partido digno dos homens de bem” e o único “capaz de con-

quistar o culto dos caracteres puros”
888

. 

  O propósito de transmitir aos leitores aqueles que considerava os funda-

mentos doutrinários republicanos se fez traduzido, nas páginas do Colombo, por meio 

de transcrições de obras de ciência política
889

, de discursos parlamentares
890

, de mani-

                                                 

887
 SERRANO, Jonathas. Philosofia do Direito. Rio de Janeiro: Livraria Drummond editora, 1920, p.153, 

com referência a S.THOMAS, De Regimine principum, I, VI; BELLARMINO, De Romano Pontifice; 
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suam potestatem in tyrannidem verteret, illa in manifestam civitatis perniciem abutendo, posset populus 

naturali potestate ad se defendendum uti; hac enim numquam se privavit”, ou seja, se um rei se converte 

em tirano é direito natural do povo defender-se, o que não lhe pode ser recusado. 
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festos, ou mesmo de folhetins nos quais o enredo girava em torno de questões revoluci-

onárias
891

. 

  A instrução,  necessária à compreensão da excelência do regime republi-

cano democrático, haveria de se estender a todo o povo,  afinal: “só um povo bem ins-

truído pode conservar-se livre (Madison)”
892

.  Esse era um imaginário republicano. No 

tema, atenta  Maria Emília Prado para a circunstância de que “república e instrução 

eram ideias que há muito se apresentavam reunidas, ainda que sua aplicabilidade no 

caso europeu não tivesse ocorrido como resultado imediato do estabelecimento da for-

ma republicana de governo”
893

.  

  Nessa ordem de ideias, a instrução foi sempre conceituada, no Colombo, 

como a pedra angular da catedral republicana, pois “a instrução é o apanágio glorioso da 

liberdade –  é a alavanca poderosa com que a democracia demolirá o edifício do passa-

do para reconstruir o do futuro”.  Daí o chamado a que  “nos instruamos ! Somos um 

povo de escravos porque somos um povo de ignorantes !”
894

.  Ao divulgar fragmentos 

do Livro do Povo, de Fernando Garrido, que adotou como cartilha de formação política, 

como visto, o semanário selecionou trechos que remetem a esse pensamento:  

 

Diz-se também que é preciso instruir o povo; certamente:  os povos têm 

necessidade de instrução;  não devem, porém, esperar que ela lhes ve-

nha daqueles cujo maior interesse é conservá-los na ignorância e encon-

trar um pretexto para retê-los na escravidão, na confiança de que não sa-

irão jamais do estado em que se acham.  Os povos nada têm que esperar 

                                                                                                                                               

890
 Colombo, 11 de março de 1882.  Na coluna “Biblioteca Republicana” transcreve discurso de Campos 

Salles em sessão da  Assembleia Provincial de São Paulo. Colombo , 2 de junho de 1882. Discurso de 

Campos Salles na mesma Assembleia , sessão de 11 de março de 82. 
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dezembro de 1878, coluna “Noticiário”. 
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dos reis, e devem recordar-se de que as vantagens concedidas em seu 

favor  foram-lhes arrancadas a força e a tiro
895

.  

Os reis perdem partidários e sustentáculos à proporção que se propaga a 

instrução e se difundem as luzes
896

.  

 

  De outra feita, ao publicar passagens do Manual Republicano, de Julio 

Barni, o Colombo extraiu excertos versando sobre doutrinas e conceitos democráticos, 

do sufrágio universal
897

, da  instrução pública, do princípio da tripartição e separação 

dos poderes e de outros institutos caros ao republicanismo
898

.  Nesse passo, na lição das 

doutrinas constitucionais então em voga, passou a folha a propagar que  a instrução ne-

gada aos povos pelos reis constituía-se, quanto à sua natureza,  em direito do cidadão, 

ao qual corresponde  um respectivo dever do Estado –  o da prestação do serviço públi-

co.  

A instrução do povo é um dos serviços públicos mais dignos da atenção 

e animação de quantos se interessam real e sinceramente pela prosperi-

dade da pátria brasileira. Nunca serão demasiados os esforços de dinhei-

ros despendidos com a propagação da instrução pelas ínfimas camadas 

da sociedade.(...) 

Acresce que, nos países constitucionais como nosso,  instruir o povo é 

premunir a liberdade contra as invasões do poder, é garantir a soberania 

da nação contra os ataques do despotismo. Nunca o Brasil teria chegado 

ao miserando estado de degradação em que o contemplamos todos, com 

pungente mágoa, se de propósito não tivesse conservado o povo na ab-

jeta ignorância dos mais simples rudimentos
899

. 

 

  A realidade brasileira foi objeto de análise no Colombo, sob o aspecto 

comparativo com outras nações e povos. Em 1878,  a coluna “Instrução Pública” apre-

sentou quadro do número de estudantes por cada 100 (cem) habitantes, figurando o “Al-

to-Canadá” com 22 alunos; os Estados Unidos da América, com 18 alunos; a França 
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com 13 alunos; a Argentina com 5 alunos; o Peru com 1,5 alunos e o Brasil com 1,2 

alunos por cada 100 habitantes.  O comentário a esta estatística está copiado abaixo: 

 

(...) muito pouco temos adiantado em matéria de instrução pública. E 

não havia razão para isso. Éramos um povo que começava a existir par-

tindo do ponto em que outros países julgavam ser o do seu máximo 

aperfeiçoamento. A situação a que eles tinham atingido custara-lhes sé-

culos e lutas e provações. 

A conquista estava feita. Só nos restava aproveitar os despojos. 

Longe disso, essas nações progrediram e nós ficamos na triste posição 

indicada no seguinte quadro confeccionado por Levasseur, à vista de 

documentos oficiais  (...)
900

. 

 

  Em contraposição à realidade brasileira, que considerou provocada pela 

política despótica monárquica, fez-se natural ao Colombo a comparação com a realidade 

norte-americana – ao farol eleito.  Ainda quanto à temática da instrução pública, incor-

porando uma perspectiva de gênero, o periódico republicano defendeu o acesso da mu-

lher aos cursos superiores e a sua inclusão no mercado de trabalho
901

: 

 

As universidades e os demais institutos de ensino superior na América 

do Norte estão abertos à inteligência da mulher norte-americana, que 

faz um vasto e benéfico uso do seu direito, nesta como nas demais esfe-

ras da atividade humana.(...) Abundam, além disso, .as instituições par-

ticulares destinadas a dar à mulher ou instrução especial, industrial ou 

comercial, ou superior, na extensão com que a recebe o homem (...).  

Esta igual aplicação do saber, que naquele povo o costume vai impon-

do, longe de produzir a confusão de funções dos dois sexos, oferece o 

resultado de uma distribuição do trabalho social mais pronunciada, ao 

mesmo tempo que mais conforme com os dotes e condições originais de 

cada um. 
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             O Colombo reconheceu o valioso papel da imprensa brasileira na divul-

gação de valores e instrução do público leitor, ao pregar que “a prosperidade dos Esta-

dos constituídos  sobre a base da soberania popular depende do grau de ilustração dos 

indivíduos que os compõem” .  Instruir o povo, avisou o periódico campanhense, “é 

consolidar as instituições que devem permanecer e preparar o terreno para a reforma 

pacífica e suave dos anacronismos sociais que tem de cair”.  

  Segundo o Colombo, ninguém  mais ignorava que o grau de compartici-

pação dos indivíduos na direção da coletividade  era medido pela régua da igualdade 

perante a lei e que não poderia existir igualdade “onde alguns ordenam, só porque sa-

bem, e todos os mais obedecem por estarem privados dos meios de criticar os atos dos 

seus delegados”. Este quadro foi visto como de um despotismo  hipócrita, “que se ba-

seia na boa-fé da nação”, em mais alta lesão social “do que o despotismo ousado que 

abertamente se põe em luta com o povo” porque, contra este, “cedo ou tarde, há o terrí-

vel desforço da revolução, o arremesso heroico violento, mas explicável, da vítima con-

tra o agressor”
902

. 

  A decadência da monarquia foi fartamente explorada  na argumentação 

do Colombo.  Por ela,  os nobres não eram os mais preparados ao exercício do governo. 

No exemplo a seguir, referiu o jornal que a função mais árdua de uma sociedade era a 

de governar os homens, mas que nunca houve no mundo igual ofício “para que mais 

hábeis se julgassem os medíocres, mais prudentes os temerários, mais sábios os igno-

rantes, e mais feitos de molde os ambiciosos” e que malgrado fosse dentre todas  a mais 

difícil, para a arte de governar não se reputava preciso “nem o tirocínio nem a vocação”. 

 

Por que razão não se mete nas mãos da mediocridade o cinzel que dá 

forma e inspiração ao mármore; o pincel que antecipa, num arrojo quase 

sacrílego, o juízo final; a lira e o alaúde que povoam o mundo de har-

monias; e se confia a qualquer homem o governo das nações ?  

Ninguém pode dizer a um homem : modela, debuxa, canta, domina os 

auditórios com a tua palavra. E pode, com um rasgo de pena dizer-se-

lhe: governa.(...) 
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Ora, as más estátuas, os quadros medíocres, os poemas insulsos, as ora-

ções geladas, os livros inanes, se desornam as nações, não as arruínam 

nem desonram. 

Mas o governo mau é a praga das cidades.
903

 

 

  Sobre o jogo dos partidos monárquicos, pretendeu o Colombo demonstrar 

que ambos se comportavam de maneira igual e sob o comando do imperador.  Levou 

para a sua linha editorial a concepção de que a política da manutenção da ordem estabi-

lizava o sistema mantendo íntegros os seus pilares, e que, a conservadores ou liberais, 

estar, ou não, em momento de oposição era pura movimentação destinada a provocar a  

impressão da cena, mas não o fato da mudança. 

  Nesse sentido, expõe Angela Alonso que “o matiz de liberalismo que 

informou o processo de formação do Estado nacional obedecera sobretudo a motivações 

econômicas” e que a independência brasileira foi “uma mudança dentro da ordem” que 

preservou “os privilégios políticos e econômicos da camada senhorial”, em uma estrutu-

ra sociopolítica que se fez mantida no Segundo Reinado.  Esta, “era uma sociedade do 

antigo regime: possuía uma estrutura estamental e uma sociedade de corte”. Por efeito, 

“esta hierarquia de recursos sociais, de poderes econômicos e de direitos políticos estru-

turou tanto a política imperial quanto a sociabilidade da sociedade de corte.  As institui-

ções políticas e os mecanismos de distinção fechavam política e simbolicamente o re-

gime.  A política era arena de disputas internas ao estamento senhorial
904

”. 

  Nesse quadro, ainda na voz de Alonso, “a monarquia representativa re-

produzia politicamente a estrutura estamental da sociedade, estabelecendo posições pre-

cisas e mesmo inamovíveis”, isso  alcançando o modo de agir dos partidos, afinal, em-

bora houvesse diferenças programáticas entre eles “jamais dissentiram quanto aos prin-

cípio e instituições gerados para solver o problema político no momento fundacional: 

manter a unidade nacional e regrar os conflitos intraelite”, e “os termos em uso – demo-

cracia, despotismo, ditadura – eram remissões às formas de governo antigo, portanto 

sem a reverberação da ideia de governo do povo como governo de massas” 
905

. 
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  Por tal razão, Lília M. Schwarcz e Heloísa Starling mencionam que “ten-

do o Poder Moderador em suas mãos – que lhe dava a primazia do veto em várias ins-

tâncias – e contando com uma elite bastante homogênea, apesar de dividida entre dois 

partidos, d. Pedro II cada vez mais reinava e governava” e que “a proximidade entre os 

partidos era tão grande que permitia aos contemporâneos ironizar a ausência de plata-

formas, a arte de bajulação ao imperador e a prática <espetacular> da política”. Isso 

será, precisamente, visto nas passagens seguintes
906

. 

  Disse o Colombo que os conservadores  – então na oposição  –   reconhe-

ciam como verdade o que os liberais antes afirmavam, quando se encontravam fora do 

poder: “que a política do segundo reinado é uma política infame, que sempre houve 

fraude eleitoral, que chegou o momento de lutar pela pátria, que a única salvação possí-

vel para este país é a revolução armada”. Por sua vez os liberais – então no poder – con-

firmavam tudo o que antes diziam os conservadores quando estiveram no governo : que 

“o rei é agora muito boa pessoa e excelente amo, a eleição é genuína manifestação da 

liberdade do voto, e a lei do terço é uma engenhosa e sábia combinação aritmética que 

produz os mais belos resultados eleitorais”.  

  Afirmou também que quando o rei estivesse farto de um grupo chamaria 

o outro e assim, sem interrupção, em um “motu continuo de esperanças e desilusões 

para o país”, o tempo amadureceria os “frutos dessa tão baixa e torpe política imperial”, 

que seguia “radicando nos costumes sociais o servilismo e a degradação”. 

 

E é assim que a monarquia vive e continua a manter-se, e é por isso que 

o rei sobreleva-se a todos os poderes e conserva-se de pé dominando es-

te grande país onde só pululam os cogumelos que deviam ser homens, 

onde se transformam em servos aqueles que podiam ser cidadãos.
907

 

 

  Ao Colombo, agia o imperador manobrando os peões do servilismo mo-

nárquico: 

 

                                                                                                                                               

assumida e declarada pelo periódico) para o exercício do governo, conforme trechos já transcritos e co-
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chama aos conservadores e inclina ligeiramente a cabeça aos liberais 

mandando-os esperar um pouco; depois exalta os liberais, dando panca-

dinhas amigáveis aos ombros dos conservadores  como prova de sua es-

tima. Deturpando as ideias, impõe aos conservadores as reformas urgen-

tes e aos liberais a conservação. (...) Um aperto de mão a este,  um riso 

de triunfo pela sublimidade da concepção àquele,  é o quanto basta para 

fazer girar em seus eixos o globo do Estado 
908

. 

 

  Em certos momentos o tom de desesperança ficou mais forte, porque  “os  

cidadãos e os partidos perderam o pudor e a confiança em si e na sua força individual e 

coletiva (...), vendo por todos os lados e em toda parte castigada a virtude e recompen-

sado o vício, a honestidade pobre e a improbidade enriquecida”
909

. A falta de dignidade 

dos partidos políticos da monarquia esteve evidente, aos olhos dos jornalistas republica-

nos campanhenses: 

 

Quando o imperador o enxota [o partido conservador] do poder e chama 

os liberais, quando, para encobrir com a capa esburacada da constitui-

ção o golpe de Estado planejado e executado com a costumada felicida-

de, finge consultar a nação pedindo-lhe aprovação ou a desaprovação do 

seu ato; quando era a ocasião de levantar-se o partido conservador como 

um só homem para protestar ao menos e dizer não, mas um não que me-

tesse medo ao rei absoluto, o que vimos nós ? 

A briga entre os correligionários por um lugar em chapa de antemão 

destinada a ser derrotada, a vergonhosa transação do voto em troca de 

prometida satisfação a mesquinhos interesses locais ou individuais. 

Só isso !!  E a pátria ?  Cogitou dela alguém ? 
910

 

 

  O Colombo alertou seus leitores correligionários que não deveriam se 

permitir iludir com as propostas do partido liberal, de viés progressista, e que era 

meramente aparente  qualquer  semelhança destas propostas com as do partido repu-

blicano.  Advertiu:  “Nada mais falso, mais enganador do que esta aparente aproxi-
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mação de ideias e aspirações”, eis que no partido monarquista  os intuitos democrá-

ticos eram “a cada passo renegados e desmentidos por seus atos, o que nos repugna 

no partido liberal, porque com essas exterioridades ilusórias é que se tem disfarçado 

as miseráveis traficâncias de que temos sido vítimas”.   

 

Já os conservadores não nos oferecem à nossa propaganda os mesmos 

funestos obstáculos. São francos antagonistas dos nossos princípios, 

sustentam normas políticas diametralmente opostas às que preconiza-

mos. Sabemos, pois, de um modo determinado e claro, o que havemos 

de opor contra eles no nosso pleito perante a opinião nacional. Estabele-

ce-se a discussão em terreno aberto e firme, entre princípios nitidamente 

discriminados (...). O que nos dificulta a vitória, porque perturba, ema-

ranha, confunde a ação, é intervenção do liberalismo”
911

. 

 

  A confusão entre “ideias e aspirações” decorre da própria origem dos 

republicanos e da aproximação de programas entre estes e os liberais, o que foi bem 

observado por José Murilo de Carvalho.  Pondo em contraste as propostas dos liberais 

radicais com o Manifesto de 1870 concluiu Carvalho, nos termos seguintes, que “o re-

publicanismo representou um retrocesso conservador”: 

 

a passagem do radicalismo para o republicanismo parecia um passo ló-

gico na rota da radicalização.  No entanto, ela de fato constituiu um re-

trocesso no que se refere à variedade e profundidade das reformas pro-

postas por liberais e radicais.  A grande lista de reformas do sistema 

eleitoral, da polícia, da magistratura, da Guarda Nacional, desapareceu 

da agenda republicana, engolida pela mudança do sistema.  Sobretudo, 

desapareceu o tema da escravidão. (...) 

Radicalismo e republicanismo nunca saíram do campo liberal, mais de-

mocrático e avançado no primeiro caso, mais ortodoxo e conservador 

no segundo
912

. 

                                                 

911
 Colombo,  14 de outubro de 1883, artigo “O liberalismo”. 

912
 CARVALHO, José Murilo de; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (org). “Radicalismo e 

republicanismo”. In Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 2009, pp.41-43. Os apêndices trazem o programa do partido liberal, de 1862; o 

programa do jornal Opinião Liberal, de 1866; os princípios fundamentais do partido liberal, em 1869; o 
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  Uma vez que “radicalismo e republicanismo nunca saíram do campo li-

beral”, e pondo-se a disputa pela arregimentação de adeptos em um mesmo espaço ideo-

lógico, pôs-se o Colombo a salientar que apenas os republicanos seriam capazes de con-

duzir o país a um bom futuro, já que os partidos monárquicos teriam dado prova de co-

mum incompetência: 

 

Na estupidez da enfermidade em que jaz prostrada, a nação reconhece 

apenas que os médicos que tem à cabeceira são ineptos e ruins, compre-

ende que é preciso, com certeza, trocá-los por outros, e como só enxer-

ga ao alcance de suas curtas vistas os colegas daqueles, formados na 

mesma escola - monárquica constitucional representativa - , para eles 

volve os olhos angustiosos e súplices.(...) 

De liberais a conservadores, de monarquistas a monarquistas, a diferen-

ça é, desgraçadamente, nenhuma. A enferma, a quase morta desgraçada, 

que é a mãe-pátria de nós todos, embalde volta se no leito doloroso.  Só 

a milagrosa fé republicana pode ainda obrar o milagre de levantar e im-

pelir a paralítica. 

 Surge et ambula !
913

 

 

  Também se ocupou  o Colombo de prevenir  a cooptação de republicanos 

pelos liberais. Assim o fez, pela primeira vez, através de duras críticas ao padre Francis-

co Lobato, antes  um republicano exaltado, orador do Club republicano campanhense, 

mas que incluiu o seu nome  na chapa liberal para concorrer à assembleia da província 

de Minas Gerais. O episódio  – analisado no capítulo anterior –  marcou o timbre que 

seria usado pelo periódico em críticas posteriores, no combate à sangria nas fileiras re-

publicanas provocado pela subida do gabinete liberal. Sem poupar ironia, o Colombo 

acentuou que considerava trânsfugas as pessoas que voltavam ao berço liberal 
914

. 

  Ao aludir a um ciclo pelo qual Lobato, em breve, novamente engrossaria 

as hostes republicanas, acertou no prognóstico o vidente Colombo. De fato, eleito Loba-

                                                                                                                                               

programa do Centro Liberal, de 1869 e os temas das Conferências Radicais, proferidas no Rio de Janeiro, 

no Recife e em São Paulo. 
913

 Colombo,  14 de dezembro de 1881, editorial sem título comentando a vitória conservadora. 
914

 Colombo,  14 de novembro de 1879. 
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to à assembleia provincial, logo após narrou o Colombo os efeitos da reforma eleitoral, 

ilustrando-os com a informação de que Lobato pretendia retornar ao seio republicano. O 

texto fez alusão ao cálculo de probabilidades que os candidatos liberais engendravam, 

na escolha das melhores oportunidades para que os seus nomes recebessem a consagra-

ção das urnas. 

 

A reforma eleitoral vem como uma primavera nos arraiais republicanos.  

Ressurgem flores de todas as estações passadas, voltam as andorinhas 

volúveis. Ora, aí está que arrepiou o voo para o nosso lado o senhor pa-

dre Araújo Lobato, que foi republicano e que era deputado provincial 

pelos liberais. (...) Digamo-lo sem flores: com a reforma eleitoral, não 

convém aos ambiciosos ladinos os partidos monárquicos, nenhum deles, 

porque em ambos são mais numerosos os pretendentes que as propinas. 

(...)  Os partidos monárquicos são casas cheias.  O republicano, posto 

que tenha poucos votos próprios, tem imensas simpatias nos partidos 

contrários, e tem poucos nomes que disputam eleições. É um “bom par-

tido”, como vulgarmente se diz de um casamento vantajoso: o senhor 

padre Lobato propõe a reconciliação com ele. (...) Não!  tenha bondade 

de afastar-se o sr. Lobato: vá abraçar mais para diante…
915

 

 

  Prosseguindo na crítica aos que considerava “desertores”, o Colombo 

direcionou as suas baterias para Sylviano Brandão, um dos signatários do manifesto 

republicano de 1870, mas que se havia declarado colaborador do partido liberal: “É lás-

tima que, como político, vá confundir-se com os especuladores vulgares, com os ambi-

ciosos medíocres, com a vasta multidão dos que vivem da política e para si. Tínhamos 

direito de esperar mais do honrado estudante de 1870”
 916

.   

  O Colombo formulou censura a Lafayette Rodrigues Pereira
917

, senador 

do Império e conselheiro de Estado: “nome próprio que envergonha os anais da nossa 

política (...) é evidente que não pode merecer a confiança um homem político que, já na 

                                                 

915
 Colombo, 8 de dezembro de 1880. 

916
 Colombo,  2 de maio de 1882, editorial “O sr. Silviano Brandão”. 

917
 Em outras passagens deste trabalho consta que a formação do gabinete de 5 de janeiro de 1878, com a 

nomeação de Lafayette Rodrigues Pereira para exercer a pasta da justiça, provocou abalo no ambiente 

republicano, como reconhecido por Campos Salles, como também a avaliação de Boehrer sobre os ata-

ques de Lúcio de Mendonça dirigirem-se aos “apóstadas” de Minas, ou seja, ex-republicanos que volta-

ram às fileiras liberais. 



244 

 

maturidade do espírito (...) assina um manifesto ao país, como o de 3 de dezembro de 

1870, (...) e faz-se depois ministro do imperador, senador vitalício e conselheiro de Es-

tado!”
918

 . 

  Também criticou Rodrigues Júnior, ministro da guerra: “É frequente alis-

tarem-se nas nossas fileiras jovens inteligências. Jovens demais”. Por força de  uma 

“alta imoralidade de nossa educação política, não se tem como desairoso renunciar, na 

idade viril, às ideias seguidas na adolescência; e, porque a lógica do impudor é elástica, 

há quem já tenha prorrogado a adolescência até aos trinta anos”.
919

  

  Não se eximiu de disparar carga contra Laurindo Pitta de Castro, nomea-

do presidente da província do Espírito Santo, antes informando que Pitta “era íntimo, 

inseparável, de um dos redatores desta folha” e que foi, em São Paulo,  um dos mais 

decididos republicanos:  “ante os despojos deste caráter defunto, a que a monarquia, o 

vampiro sombrio, sugou a honra, vertemos uma lágrima de dó. Requiescat in pace”
920

. 

  Diversamente, o Colombo elevou saudações aos que ingressaram nas 

fileiras republicanas, “rareadas pela traição, mas onde guarda-se em depósito sagrado o 

futuro desta nacionalidade”.  Foi o caso do senador Silveira Lobo.  Assinalou o jornal 

campanhense  “a passagem de um vulto eminente da política liberal para o partido repu-

blicano”, descrevendo-o como detentor de “caráter de rija têmpera, espírito reto e pro-

fundamente patriótico”.  A adesão teria motivação na convicção de que o partido liberal 

não poderia satisfazer às aspirações do povo brasileiro, tendo o senador se juntado ao 

republicanismo “enojado da corrupção da política imperial”. 
921

 

  No entendimento do Colombo, a libertação do Estado exigia também a 

sua total independência em relação à Igreja. Por tal razão, voltou-se o periódico campa-

nhense contra o clericalismo e seu sistema hierárquico; o jesuitismo, visto sob as roupa-

gens da doutrina da Companhia de Jesus e  também no seu sentido pejorativo, do fana-

tismo e da hipocrisia; e o ultramontanismo centralizador de Roma, apoiado pelo dogma 

da infalibilidade papal. 

                                                 

918
 Colombo,  16 de junho de 1883, editorial “Nec Plus Ultra”. 

919
 Colombo, 3 de fevereiro de 1884, editorial “Assunto Doméstico”, 

920
 Colombo, 15 de fevereiro de 1885, editorial “Necrotério político”. Foi a Laurindo Pitta que Lúcio de 

Mendonça dirigiu uma carta, publicada no Colombo, 18 de maio de 1879, coluna “Folhetim”, acerca do 

falecimento do amigo comum, formado na turma de 1877 da faculdade de direito de São Paulo, o republi-

cano Francisco Antonio de  Carvalho Júnior, aos 24 anos de idade. 
921

 Colombo,  29 de julho de 1883, editorial  “Adesão Preciosa”. 
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  O clericalismo foi considerado “o mais insidioso e tenaz inimigo do adi-

antamento humano sob todas as formas e em todos os países”
922

 e arruinador das finan-

ças do Estado. Bradou o Colombo sucessivas heresias contra a “revoltante extorsão que 

sofremos no subsídio do culto católico pelos cofres públicos, para os quais contribuem 

numerosos tributados que não professam a religião oficial e que são violentados a pagar 

a missa que não ouvem” e contra  a isenção do imposto do selo nas licenças para abertu-

ra de colégios e escolas da associação de S. Vicente de Paulo: “esta associação é, como 

se  sabe, sob as aparências da caridade, uma das tarrafas de malhas miúdas com que 

pesca o jesuitismo”
923

. 

 

A aversão que nos inspira o jesuitismo e a sua propaganda, não se origi-

na somente do conhecimento, pela experiência histórica, da influência 

deprimente, profundamente corruptora que exerce nos costumes públi-

cos.  Procede, talvez mais ainda, de nosso sentimento e hábito de asseio 

moral.  Se nos dói amargamente, se nos acende indignada cólera, ver o 

cérebro nacional comprimido pela coroa monárquica, enoja-nos coberto 

de sombra e de ridículo pelas obras negras do chapéu de Basílio
924

. 

 

  A redução do catolicismo ao ridículo foi um dos recursos empregados na 

propaganda anticlerical do Colombo. Em certo caso, um juiz de direito intimou  um pa-

dre a que respondesse a procedimento,  no prazo da lei, e o vigário "respondeu à intima-

ção excomungando o doutor e todos os seus até à quinta geração”
925

; em outro,  tendo 

um vendedor comercializado Bíblias e Novos-testamentos em  cidade sul-mineira, sem 

a prévia autorização do vigário local, passou este a uma peregrinação,  canivete em pu-

nho, “de casa em casa, reduzindo os livros a pedaços ante as barbas das atrevidas, po-

rém já contritas ovelhas” 
926

 que os tinham comprado;   em outro mais,  prevalecendo  

da ignorância e da credulidade da única criada e cozinheira que tinha em casa a família 

                                                 

922
 Colombo ,  5 de agosto de 1883, editorial “O Clericalismo”. 

923
 Ibidem.. 

924
 Ibidem. 

925
 Colombo,  8 de dezembro de 1882, coluna “Noticiário”, “Excomunhão Maior”. 

926
 Colombo, 15 de março de 1885, “Sessão Livre”, artigo de  E. Carlos Pereira intitulado “A Bíblia e o 

canivete do vigário de Varginha”. 
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do ministro da igreja evangélica Eduardo Carlos Pereira, os jesuítas a ameaçaram de 

excomunhão, se ela permanecesse naquela casa de heréticos
927

. 

  O mencionado ministro da igreja evangélica, Eduardo Carlos Pereira, 

chegou à cidade da Campanha e foi saudado pelos redatores do Colombo, sob auspícios 

de “felicidade na propagação das suas doutrinas”. No ensejo, em seu combate ao cleri-

calismo, a folha incorporou estratégia argumentativa do fogo-contra-fogo, fazendo pu-

blicação de textos religiosos (o que seria, antes, de todo inviável) redigidos pelo novo 

colaborador.   

  Anunciou  E. Carlos Pereira, no Colombo, que proferiria “Conferências 

Evangélicas” aos domingos.
928

 e fez convocação 
929

 de conferência tendo por assunto “o 

vigário de Cristo e as suas funções”, em avaliação direta da divisão de tarefas propicia-

da pela hierarquia católica e as atribuições do Papa. 

  A passagem de E. Carlos Pereira pela cidade da Campanha já foi comen-

tada em outro capítulo, com base no trabalho de Juliano Custódio Sobrinho
930

. Resta 

dizer que Pereira publicou alguns artigos com temática religiosa no Colombo, o primei-

ro deles intitulado “O Calvário” 
931

. Seguiram-se outros combatendo dogmas católicos, 

mediante trechos das Escrituras e da Patrística -  caso do Purgatório, visto como neces-

sário “a todo transe” pois “sem ele não há encomendações, missas pelos defuntos, bulas 

de indulgências etc., etc.”
932

.  

  A pregação religiosa prosseguiu em outras edições, como naquela em que 

E. Carlos Pereira comentou a obra  A igreja romana à barra do Evangelho e da Histó-

ria,  de M.G.Torres, apresentada como destinada a uma “análise e refutação do Cate-

chismo sobre a Egreja Cathólica, de d. Antonio de Macedo Costa, bispo do Pará”, ou 

“um livro de combate, no campo aberto da polêmica religiosa”, nisto consistindo a sua 

“atualidade e momentosa importância”, haja em vista que “nas regiões oficiais dorme 

tranquila a questão religiosa; porém, no seio do povo, agita-se ela contínua, persistente e 

eficaz”, e “fere-se o combate no vasto campo da consciência: afronta-se o inimigo na 

                                                 

927
 Colombo, 2 de setembro de 1883, coluna “Noticiário”, título “A  insídia da Monita”. 

928
 Colombo, 16 de fevereiro de 1883. 

929
 Colombo, 1º de março de 1883. 

930
 CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Sobre um tempo... pp. 267 et seq.; Vide também: CUSTÓDIO 

SOBRINHO, Juliano.  Por que então a reserva... 
931

 Colombo,  1º de abril de 1883. 
932

 Seção Livre de Colombo, 14 de outubro de 1883;  21 de outubro de 1883 e  4 de novembro de 83. 
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sua própria fortaleza”
933

. Até os últimos números do periódico  E. Carlos Pereira per-

maneceu colaborando na folha. Em artigo final, na edição de número 462, que circulou 

aos 19 de abril de 1885, referiu-se ao uso de imagens pelo catolicismo
934

. 

  No Colombo, a “questão religiosa” se apresentou como uma oportunida-

de ao cidadão de observar a aniquilação dos poderosos e seus extremos, em proveito da 

república e da libertação do Estado e do povo. O editorial do dia 10 de agosto de 1873 

mostrou claramente essa expectativa,  ao considerar que “o trono e o altar, até bem pou-

co unidos no interesse de explorarem pacífica e mansamente essa nação crédula e igno-

rante,  chegados ao apogeu do seu poder e não tendo mais inimigos reais a combaterem,  

realizam a fábula: -  batem-se pela partilha da presa”.  O Colombo convocou:  

 

andem depressa , é o que desejamos. Temos no desenlace da luta magno 

interesse: e tarda-nos  já o dia em que mutuamente se dilacerem a mo-

narquia e o jesuitismo, esses dois formidáveis abutres que respondem 

perante a história pela decadência e pelo amesquinhamento desta mal-

fadada nação -  talhada, aliás, para tão esplêndidos destinos. (...). Que 

fez do povo brasileiro a monarquia ? ,  (...) um acervo de míseros pedin-

tes, um aluvião de humildes escravos. Que fez o jesuitismo do rebanho 

confiado à sua guarda espiritual ?,  (...) fez do povo brasileiro um povo 

supersticioso, fanático, ignorante
935

.  

 

  Válido lembrar que dentre as diretrizes doutrinárias divulgadas pelo Co-

lombo, desde os seus primeiros números, figurava a imagem do desejo de reis e padres 

na manutenção do statu quo, o que ocorreria através da confirmação do povo no estado 

original da ignorância. Vinha daí a necessidade do rompimento desta abstrata prisão, 

cujas chaves se encontravam nas mãos da monarquia e do clero,  pela divulgação do 

conhecimento – em especial o político
936

. 

  Na expectativa do Colombo, dessa luta de titãs, “o vencedor será, em 

definitivo, a República”, afinal, “enquanto brigam os deuses, os mortais descansam”. 

                                                 

933
 Colombo,  23 de dezembro de 1883. 

934
 Colombo, 19 de abril de 1885, “Seção Livre”, em artigo intitulado “O Sr. padre Ferrão” 

935
 Colombo,  10 de agosto de 1873 

936
 Como será apresentado adiante, pela leitura da Monita Secreta, obra apócrifa divulgada nas páginas do 

Colombo, a alegada proximidade entre príncipes e jesuítas serviu de  motivo de combate à Companhia de 

Jesus.  
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Não por acaso, na mesma edição transcreveu comentários do Livro do Povo, de Fernan-

do Garrido, sobre “a religião na república democrática”, contendo a indagação: “Por 

que, pois, esse horror de certa parte do clero contra o sistema republicano?”; e a respos-

ta: “porque com a liberdade republicana seus vícios não poderiam estar ocultos; porque 

com ela não poderiam enganar o povo impondo-lhe como religião o que está bem longe 

de o ser” 
937

. 

  O termo “jesuitismo” foi empregado no Colombo  para designar um fana-

tismo no âmbito do catolicismo. Segundo a doutrina de Garrido, aplicada pelo Colombo, 

o jesuitismo estava presente não em todo, mas “em certa parte do clero”, posicionada no 

topo da hierarquia eclesiástica.  Ao Colombo parecia urgente a luta contra o espírito 

jesuítico, aquele que “inspirara a Carlos IX e a Catarina de Médicis a imolação dos pro-

testantes franceses (...)” e que se transportava, perigosamente, para a América -  “a terra 

fadada para a tolerância e para liberdade” 
938.  

  O órgão republicano entendeu que era “preciso reagir contra as ilegítimas 

pretensões desse monstro híbrido –   jesuitismo e monarquia –  que pretende avassalar-

nos” e conclamou o povo a  lutar contra todo despotismo, “ou seja representado pelo 

direito da força material, impondo a escravidão social; ou seja em nome da teocracia, 

impondo a escravidão religiosa”. Os “dois inimigos acérrimos do progresso e da civili-

zação: a monarquia e o jesuitismo” deveriam ser, sem demora, definitivamente venci-

dos.
939

 

  Daí a emergência da instrução popular, como antes analisado, ou seja, da 

solução legítima contra o perigo que se avizinhava e que deixava impotente o clero bra-

sileiro - aquele, que deveria protestar contra o novo espírito dos bispos “filiados à soci-

edade de Loyola”, mas que nada podia fazer “senão obedecer às ordens severas dos 

mesmos bispos,  que dispõem contra ele da arma terrível da suspensão ex informata 

consciencia !”.  Destarte, “o clero brasileiro não protesta contra todas as ridículas su-

perstições inventadas pelos bispos para embrutecer o povo porque é um clero escravo, e 

não lhe resta outra  alternativa senão obedecer”
940

.   

                                                 

937
 Colombo, 10 de agosto de 1873 

938
 Colombo,  24 de agosto de 1873, editorial. 

939
 Colombo,  30 de novembro de 1873. 

940
 Ibidem 
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  Ao Colombo, o desejo de dominância jesuítica, saído da Europa e trans-

posto para o Brasil, haveria de encontrar um inimigo comum em nome do qual seriam 

desfraldadas bandeiras, para unir as fileiras católicas –   tendo encontrado esse inimigo 

na maçonaria, e naquele que foi, ao ver dos jornalistas, um erro estratégico: 

 

Precisava se personificar o inimigo invisível em um inimigo visível e 

fraco, para luta não durar muito, e por consequência não fatigar muito 

aos  santos lidadores do bem universal. Achou se a maçonaria. 

Maldita surpresa !  terrível cegueira que não destes o tempo e a calma 

precisas a tão grande escolha. Supor-se o pretendido o inimigo fraco, e 

encontrá-lo forte; mau, e achá-lo bom; ímpio e achá-lo temente a Deus. 

Eis o  pânico espalhado nas fileiras jesuíticas e o desatino levando-os a 

fazer guerra a tudo e a todo que não fosse jesuíta, romano e ultramonta-

no.
 941

   

 

  Em  outros  momentos,  o Colombo exaltou as virtudes cristãs da maço-

naria,  postas em vantagem quando comparadas ao  fanatismo jesuítico. Foi o que ocor-

reu no  texto abaixo: 

De um lado, o jesuitismo vocifera injúrias e calúnias, do outro a maço-

naria calma e moderada apela para o juízo dos homens ilustrados e 

conscienciosos, e prova a toda evidência que a ganância de domínio di-

rige unicamente o seu inimigo. 

Falam bem alto os feitos da maçonaria brasileira; já tendo a iniciativa e 

concorrendo poderosamente para extirpação do cancro - a  escravidão 

942
- ; já criando escolas noturnas que tão benéfico resultado tem apre-

sentado;  já socorrendo a viúva, instruindo o órfão, mitigando a fome ao 

indigente. 

                                                 

941
 Colombo, 14 de setembro de 1873. 

942
 Apenas para ficar em dois exemplos paradigmáticos, Luiz Gama e o visconde, depois barão, do Rio 

Branco, atuantes em campos diversos – nos tribunais e no governo e parlamento -, Elciene Azevedo real-

ça que o início da atividade abolicionista do maçom Luiz Gama correspondeu ao de ampliação do envol-

vimento da maçonaria com o tema da emancipação. Em 1868 “a maçonaria, como se verá adiante, come-

çava, por esses anos, a aderir publicamente à causa da emancipação”, Cf. AZEVEDO, Elciene. O direito 

dos escravos.... p 97. De outra parte, a Lei do Ventre Livre contou, para aprovação, da forte atuação de 

José Maria da Silva Paranhos (1819-1880), grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, depois presidente 

da sociedade brasileira contra a escravidão (1880). Sobre a atividade política do visconde do Rio Branco 

vide ALONSO, Angela. Ideias em movimento.... pp. 80-86. 
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(...)  a maçonaria peleja pela causa da humanidade, da liberdade e da ci-

vilização.(...) E a maçonaria representa hoje a grande maioria do partido 

nacional, amigo da liberdade e do progresso moral e material do Bra-

sil.
943

 

 

  A defesa da maçonaria não significava, todavia, adesão ou filiação dos 

redatores àquela instituição, mas antes reconhecimento do direito de livre associação e, 

provavelmente, auxílio no combate ao inimigo comum –  o clero.  A não filiação ficou 

manifesta quando, tempos após, o Colombo reconheceu aos católicos o mesmo direito 

de associação e  de culto.  No episódio, o jornal noticiou a criação de uma associação 

católica na cidade da Campanha e mencionou que, por ocasião da questão religiosa, os 

católicos tinham desautorizado a monarquia, razão pela qual deveriam “ser logicamente 

parte contra ela no tribunal da História e da revolução que não tardará”.  Na mesma oca-

sião, declarou a folha que “toda convicção sincera é sagrada, e só pode e deve ser com-

batida com as armas inofensivas da razão, que persuade e convence”
 944

, desta forma 

assinalando a abordagem que escolhera para o enfrentamento da crença católica na regi-

ão.  

  Foi repreendido, o Colombo, pela Família Maçônica 
945

, folha publicada  

na Corte, sob o fundamento de que saudações de tal natureza em um jornal republicano 

“enche-nos realmente de pasmo.  Os programas são tão opostos e os fins tão diferentes,  

que não podemos explicar-nos aproximação dos partidos.  Creiam-nos os republicanos 

da Campanha que os não entendemos !”.  A esta crítica replicou o Colombo com o texto 

que segue abaixo reproduzido por permitir delinear a amplitude de conceito que os seus 

redatores conferiam às liberdades de culto, de consciência e de associação: 

 

Julga acaso a Família Maçônica que só a maçonaria tem o direito de re-

unir-se e de formar associação, e que a liberdade neste ponto foi feita de 

propósito e só para ela ?.   Que estranha aberração é essa de pretender 

uma folha, que combate o Apóstolo e o catolicismo como este prega e 

defende, de vir exigir de nós que reconheçamos o seu direito à vida e à 

                                                 

943
 Colombo,  8 de março de 1874, colaborador anônimo. 

944
 Colombo,  9 de agosto de 1874. 

945
 Artigo intitulado “Não o entendemos”. 
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manifestação da vida e o neguemos, ao mesmo tempo, às associações 

católicas.  Confessamos que nos parece estranho este novo modo de 

compreender a liberdade religiosa.  É o caso de dizermos à Família Ma-

çônica, por nossa vez também: 

- Não os entendemos !.
 946

 

 

  Na doutrinação contra o jesuitismo, o Colombo recorreu a trechos seleci-

onados da Monita Secreta ou Instruções que devem guardar todos os religiosos da 

Companhia, obra atribuída ao padre espanhol Cláudio Aquaviva mas declarada falsa 

pela igreja católica.  O texto, “traduzido do espanhol e fielmente reproduzido nesta edi-

ção”
 947

,  circulou na Europa do século XVII.  Sem conhecer –  ou sem deliberadamente 

informar –  o caráter duvidoso da obra, o periódico preparou o terreno da narrativa futu-

ra no editorial “O Jesuitismo”
948

 em que, usando de hábil argumentação, apresentou  

quatro sistemas religiosos “que disputam entre si a direção do espírito humano”, a sa-

ber: o racionalismo, o protestantismo, o catolicismo e o jesuitismo, assim isolando o 

último do cristianismo em geral e do catolicismo em particular. Passou a designar o 

jesuitismo como um sistema que “pretende absorver todos aqueles sistemas, sendo a 

negação absoluta da razão” e que  “cobre com o sagrado manto da religião os cálculos 

de interesses ignóbeis dos fanáticos da cúria romana” . 

  Nesta propaganda, que acreditou relevante à ruína do trono, o editorial 

intitulado  “Vinte e um de julho” saudou a data de aniversário da bula papal Dominus 

noster, através da qual  Clemente XVI extinguiu a Companhia de Jesus
949

 .  Pelas tintas 

do Colombo o jesuíta recebeu as cores de um “homem sem fé nem caridade, corruptor 

da moral evangélica”, aquele que  “tem em todas as épocas revolucionado os costumes 

dos povos e até procurado escravizá-los”, alguém “sem pátria, sem família e nem cons-

ciência, reacionário, hipócrita e egoísta, incapaz de levar o consolo ao aflito, de enxugar 

as lágrimas ao desgraçado” 950. 
 
 

                                                 

946
 Colombo,  27 de setembro de 1874. 

947
 Colombo,  22 de junho de 1873. 

948
 Ibidem. 

949
 A Companhia de Jesus foi restaurada em 7 de agosto de 1814 pela bula Sollicitudo omnium ecclesi-

arum, do Papa Pio VII. 
950

 Colombo,  3 de agosto de 1873. 
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  Essa abordagem, que iniciou localizada no jesuitismo, já deixava antever 

a  intenção de focar em  alvo mais amplo – o que de fato ocorreu.  Na concepção de que 

a igreja católica,  abraçada ao Estado monárquico, o sustentava e mantinha vivo,  o Co-

lombo transcreveu  passagens de  La República democrática federal universal - nocio-

nes elementales de los principios democráticos, dedicadas a las clases productoras:
951

 

 

Sem morgadios, sem dízimos, sem direitos senhoriais, sem ordens reli-

giosas, militares e monacais, sem regedores perpétuos, sem alcaides 

sem corregedores nomeados pelo rei, sem censura real ou eclesiástica, 

sem inquisições e bastilhas, não há trono possível.  Se algum se sustenta 

é porque uma oligarquia de generais, bispos, curas e agiotas, cuja pre-

ponderância está ligada à vida do trono por estreitíssimos laços,  man-

tém-no pelo egoísmo de seus comuns interesses
952

. 

 

  A já aludida Monita Secreta foi, por sua vez, pródiga em oferecer frag-

mentos  seletos para a conscientização antijesuítica dos leitores do Colombo.  Assim, o 

opúsculo publicado trazia supostas orientações acerca do modo de proceder dos mem-

bros para que a ordem viesse a adquirir prestígio, poder e riquezas, tais como: “a expe-

riência ensina que os príncipes e grandes se afeiçoam a pessoas eclesiásticas quando 

elas dissimulam os seus fatos odiosos, e lhos interpretam a melhor parte”; ou  “os con-

fessores dos príncipes, grandes, viúvas opulentas e de outros de quem a Companhia 

pode esperar alguma coisa, hão de cansar-se em ponderar com severidade o concernente 

a esta matéria, pois já que lhe dão o espiritual e divino, ao menos recebam o temporal”; 

ou “há de ser dissimulado o nosso afeto às riquezas quanto lhe for possível”; ou ; “aos 

que estiverem na agonia da morte, lhes darão a entender que <como a água apaga o fo-

go, assim a esmola destrói o pecado>” 
953

. 

  Ao Colombo  o jesuitismo, considerado como um sistema de crenças 

fanatizadas, ultrapassara os originais domínios da Companhia de Jesus para irradiar seus 

                                                 

951
 Ou  O Livro do Povo, obra já citada. 

952
 Colombo,  6 de julho de 1873. 

953
 Colombo , 23 de novembro de 1873. 
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valores ao clero em geral e a segmentos da sociedade.  Afirmou a folha campanhense 

que a sociedade estava repleta “de jesuítas de batina, de casaca e de saias!! ” 954.  

  Nenhum brasileiro poderia ser indiferente ao litígio entre o fanatismo 

religioso e a monarquia, sob a ótica do Colombo .  No conflito, de um lado apresentava-

se o poder que pretendia “violentar a igreja naquilo que mais verdadeira e exclusiva-

mente lhe pertence”, em atentado à inviolabilidade da consciência e do pensamento hu-

mano; e, de outro, o “ultramontanismo jesuítico” que almejava se sobrepor ao Estado: 

“Crime aqui e crime ali. Crime em ambos os casos”. Por tal razão, incólume a tais vio-

lências e alheio aos excessos, apenas restaria aos patriotas o alistamento no “batalhão 

republicano que fica em expectativa, e que pôs a verdade e a justiça no aforismo –  sua 

bandeira: –  Igreja livre e independente no Estado independente e livre”. 
955

 

  O pensamento do Colombo estava em sintonia com o anticlericalismo 

proclamado pelos republicanos em outras províncias. Sirva de exemplo o Manifesto do 

Partido Republicano Paulista, aos 8 de abril de 1874,  reproduzido nas páginas da folha 

campanhense
956

. Este Manifesto definia os princípios e as doutrinas professados pelo 

PRP, dentre os quais o de “plena liberdade de cultos e perfeita igualdade de todos eles 

ante a sociedade temporal e política”; além da “abolição do caráter oficial da atual Igre-

ja do Estado e sua separação e a emancipação do poder civil”; como também o de “en-

sino secular separado do ensino religioso”, e mais as instituições do casamento civil, do 

registro civil de nascimentos e óbitos e a secularização dos cemitérios.  

  Guardando o norte da sua pregação republicana no modelo dado pelos 

Estados Unidos da América, o Colombo assinalou que “em parte alguma do mundo a 

igreja é mais livre e mais verdadeiramente protegida do que na grande república ameri-

cana, em cujas leis sábias e civilizadoras não se encontra o catolicismo como religião do 

Estado”.  Ainda sob a inspiração de tal modelo, entendeu que “no Brasil, a liberdade 

religiosa já não é só uma aspiração: é uma necessidade palpitante, indeclinável”, pelo 

que deixou ratificado que “a solução da atual questão religiosa está na proclamação do 

grande princípio de Cavour, Lacordaire e Montalembert: A Igreja livre no Estado li-

vre”
957

. 

                                                 

954
 Colombo, 2 de novembro de 1873. 
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 Colombo, 2, 1 de janeiro de 1874 . 
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 Colombo, 10 de maio de 1874. 

957
 Colombo, 13 de dezembro de 1874, edição 48, e tendo por título “Liberdade Religiosa”,   
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  A “igreja livre no Estado livre” era a necessidade palpitante, percebida 

pelos republicanos. Confere a historiografia que “do catolicismo vinha a representação 

da monarquia como uma comunidade irmanada por um princípio superior comum, su-

pra-humano”, no registro feito por Angela Alonso. Sendo o catolicismo religião de Es-

tado “a separação entre as esferas política e religiosa não se fizera”, e daí decorria que 

“a Igreja dava auxílio vital ao Estado no controle social, especialmente onde os braços 

estatais eram mais curtos: no meio rural” – justamente onde operava o Colombo, em sua 

tarefa de instruir as massas
958

. Destarte, “a Igreja era um braço avançado do Estado na 

sociedade, desempenhando parte das funções administrativas e eleitorais – as votações 

ocorriam nas capelas –  , além de impor disciplina sobre as <massas fanáticas>”, passa-

gem colhida em Angela Alonso
959

. 

  Se ao Colombo a separação da Igreja do Estado era relevante como meio 

de preparação para a república, competia instigá-la. Destacou o periódico campanhense 

que o poder monárquico dedicou especial ênfase na aplicação da pena à pessoa de D. 

Vital. Para comprovar tal afirmação, recorreu a dado estatístico publicado no conterrâ-

neo Monitor Sul Mineiro para concluir que frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira , bis-

po de Olinda, fora o  único condenado dentre 163 réus julgados pelo Supremo Tribunal 

de Justiça do Brasil, e que isso ocorrera porque o tribunal maior do país estava moldado 

consoante o estilo do rei “que a seu jeito e alvedrio o compõe, sem ter, pois, a precisa 

independência individual e coletiva”.  Nesse quadro: 

 

O Estado prende bispos (...), o Estado agora, por último, diminui a con-

grua aos párocos. A Igreja fala mal do Estado em toda parte, no púlpito, 

no confessionário, na imprensa religiosa (...). Ora, isto é feio num casal, 

dá que falar aos inimigos e faz com que os filhos percam o respeito a 

ambos. Convença-se o Estado, convença-se a Igreja, não nasceram uma 

para o outro, não se dão, não se hão de dar nunca.  O melhor é acabarem 

de uma vez com isso.  

                                                 

958
 ALONSO, Angela. Ideias em movimento.... p.64. 

959
 Ibidem. Convoca-se a atenção do leitor para o emprego do vocábulo “massas”, encontrado por Alonso 

em Nabuco de Araújo, a significar um conjunto de não identificadas pessoas postas sob a disciplina do 

Estado através da doutrinação da Igreja; e do mesmo termo quando em uso pelo Colombo, trechos citados, 

em contraposição, a idealizar que fossem as “massas” postas sob a doutrinação partidária (e não mais da 

Igreja ou dos reis) para que, em tese, adquirissem meios de autocontrole e autogoverno, pela via da repre-

sentação. 
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Separem-se.
960

 

 

  O fanatismo religioso acarretava, ademais, dano à economia, conforme 

os conceitos do Colombo. Correndo a notícia de que na cidade da Campanha  se instala-

ria uma missão jesuítica, de imediato se apresentou a folha republicana para ponderar 

que , em consequência, em breve seria aberta uma subscrição “para o tratamento dos 

missionários durante o tempo que eles aqui se demorarem na catequese dos bugres desta 

terra”.  Afirmou que, em casos tais, “o empreiteiro das missões, que é habitualmente o 

vigário da freguesia, sai nas vésperas de chegarem os vinicultores do Senhor, a fazer a 

coleta das contribuições para hospedagem”, e que esta “não costuma ser de uma simpli-

cidade evangélica”.  Aditou que não haveria razão para isso se exigir de uma população 

pobre e que já vivia  “sobrecarregada de subscrições de todo gênero”.  Demais disso, 

aduziu: “considere-se quantos trabalhadores são arredados do trabalho para virem ouvir 

as santas caraminholas! (...) Em terra de fanatismo religioso, como é desgraçadamente 

esta, a vinda de missionários é para a lavoura uma coisa horrivelmente parecida com a 

praga dos gafanhotos
961

. 

  Por fim, seja integrando os esforços para o convencimento do seu público 

leitor quanto a estarem as colunas-mestras da monarquia moldadas na fusão Igreja-

Estado e da consequente necessidade de desmoronamento dessas –  que compreendia 

como pilares da opressão – ; seja relacionando males causados à sociedade pelo ultra-

montanismo;  o Colombo,  a exemplo do ocorrido na sua propaganda antimonárquica, 

também introduziu na propaganda antirreligiosa argumentos ad terrorem. Pincelados 

em suas páginas, ao longo dos dez anos de vida do jornal, compuseram eles uma tela de 

horror sobre a história da Igreja. Um exemplo é encontrado no mapa quantitativo que 

apresentou: das “pessoas que a Inquisição sacrificou na Espanha desde 1481 a 1820, sob 

a administração de 45 inquisidores”, chegando ao número total de “queimadas: vivas  

31.625, em efígie 18.049; condenadas a galé e prisão 286.208”
962

 , com o comentário: ... 

E a Inquisição foi sancionada pelo papado ! 

 

                                                 

960
 Colombo,  2 de fevereiro de 1880,  editorial “Questão velha”. 

961
 Colombo, 15 de julho de 1883, “Noticiário”, “Subscrição” e 2 de setembro de 1883, editorial “As 

Missões”. 
962

 Colombo,  8 de fevereiro de 1881, coluna “Várias Notícias”, transcrição de original publicado em um 

almanaque português. 
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3.3. A libertação dos Homens, segundo o Colombo. 

 

  Como visto, logo na sua segunda edição o Colombo comunicou que não 

aceitaria anúncios sobre escravos fugidos.  O que se observará é que a folha republicana 

manteve postura abolicionista ao longo de toda a sua existência, de 1873 a 1885.  Não 

obstante, a primeira fase de circulação do periódico foi inteiramente voltada para a dou-

trinação republicana.  Somente a partir da década de 1880 voltou-se a folha para uma 

linha editorial de ostensiva condenação da escravidão.   

  Se antes da década de 80 foram isoladas as manifestações do Colombo na 

defesa da causa abolicionista, quando surgida alguma censura do jornal à escravidão 

isso se fez em conexão com a condenação da monarquia ou o descrédito da figura do 

imperador – os alvos preferenciais de ataque do semanário. Sinônimo desta postura foi a 

reflexão do colaborador Carvalho de Mendonça Filho, na série “Lamentos do Povo”, 

acerca da política do imperador quanto ao tema.  O articulista sugeriu que a vontade 

pessoal do monarca participava diretamente no processo legislativo, direcionando-o 

para atrasar ou reduzir o alcance das reformas, e que isso teria ocorrido em relação à Lei 

do Ventre Livre.   

  Na ótica de Mendonça Filho, o imperador teria contraído, perante seus 

pares na Europa, o compromisso de extinguir a escravidão.  Não desejando fazê-lo re-

almente, mas sim retardar o quanto possível a transição, “tratou mais que depressa de 

retirar os liberais, que talvez aceitassem um projeto com mais ampliações, e de fazer 

subir os conservadores, que necessariamente oporiam óbices à sua realização, ou ao 

menos, restringissem-no, como o fizeram”. Por tudo, concluiu: “Tem razão o senhor d. 

Pedro; os reis só podem ter tronos quando a liberdade tem túmulos”
963

. 

  A mensagem de que o comando do ritmo legislativo pertencia ao impera-

dor foi uma constante no Colombo e teve a inegável vantagem de conectar as causas 

abolicionista e republicana, ao apontar mais um – dentre tantos – atraso do sistema mo-

nárquico: 
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 Colombo, 8 de fevereiro de 1879. 



257 

 

É voz geral que está agonizando o ministério Paranaguá; mas o mais 

triste é que está a agonizar na lama (...). Um único ponto do programa 

do sr. Paranaguá chegou, nos primeiros tempos, a interessar seriamente 

a atenção pública - o anúncio de que o governo ia cuidar da questão do 

elemento servil. A situação pessoal do presidente de conselho junto ao 

imperador, e a chamada ao poder em momento tão sério da propaganda 

abolicionista, davam, razoavelmente, a entender que o reinado do sr. 

Pedro II, tão ostentoso no estrangeiro, queria, enfim, coroar-se de uma 

verdadeira glória - a abolição do cativeiro. Mas até isto, parece que foi 

mais uma burla do Grande Mágico, mais uma mentira de programa mi-

nisterial: a extinção do trabalho escravo não adiantou passo por parte do 

governo. 
964

 

 

  A burla do Grande Mágico consistia em transmitir a falsa impressão de 

que se mostrava disposto a adiantar o processo emancipador-abolicionista. Ao Colombo, 

acreditar nesse intento era um engano comum, no qual a folha não incorreria, posto que, 

caso desejasse o imperador atuar incisivamente a favor da extinção da escravidão e aos 

pés do trono teria trazido o partido do seu agrado, como está exposto no editorial “A 

situação”, de abril de 1882: 

 

 (...) diz-se já publicamente que o chefe do Estado é o primeiro abolici-

onista (...). Ora, como há de ser se o poder moderador quer a abolição, 

ou emancipação, e se nenhum dos partidos monárquicos a quer ?. Te-

remos a formação de um novo partido -  o partido abolicionista - com-

posto dos pensadores generosos de todos os outros partidos e tendo por 

chefe o Washington-mirim de S. Cristóvão ? (...) Preferirá, deveras, à 

sua coroa dinástica a auréola que andou experimentando pela Europa ?. 

Que outros o creiam e esperem. Pela nossa parte estamos inteiramente 

certos de que o imperador nada fará sem o concurso de um dos seus par-

tidos.  Se ele efetivamente quer a solução humanitária e justa da questão 

do cativeiro, saberá chamar ao seu lugar - aos pés do trono - o partido 

monárquico que escolher para colaborador da grande obra
965

.  

                                                 

964
 Colombo, 1º de abril de 1883. Editorial sem título, sobre o ministério Paranaguá. 

965
 Colombo, 8 de abril de 1882. 
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  Aplicam-se a esta transcrição os comentários anteriores referentes aos 

editoriais do Colombo sobre a manipulação dos partidos monárquicos pelo imperador. 

Ao Colombo, a monarquia representativa, montada “para limitar o príncipe e excluir o 

<povo>”
966

, na realidade excluía o povo, mas não limitava o príncipe, a quem competia, 

em livre arbítrio, erguer ou derrubar partidos. Deste modo, o poder moderador conferia 

ao soberano a regência do ritmo da política nacional, ao sabor dos interesses regionais. 

Vem de Leslie Bethell a nota abaixo: 

 

Somente o imperador, mediante a demissão do primeiro-ministro e a 

convocação de um rival, podia transferir ao outro partido o controle da 

máquina governamental.  Uma vez que ambos os partidos políticos – 

Conservador e Liberal – recebiam apoio na prática do mesmo eleitorado 

social e econômico- e em alguns casos o apoio alternado dos mesmos 

eleitores – Dom Pedro II não ameaçava nenhum grupo social ou interes-

se econômico dominante
967

. 

 

  O primeiro exemplar do Colombo no ano de 1883
968

 marcou a passagem 

do periódico para uma  linha editorial mais incisiva no combate à escravidão e na qual 

argumentos jurídicos misturaram-se a metajurídicos, pela pena do advogado Lúcio de 

Mendonça. A reprodução abaixo é um excerto do artigo  “Africanos escravos”
969

: 

 

Consta-nos que existem no município desta cidade dezenas de africanos 

menores de 50 anos que estão debaixo do jugo da escravidão. Quando 

de toda parte ergue-se a voz da justiça para protestar contra a espoliação 

da liberdade de africanos vindos para o Brasil depois de 1831, não é ra-

zoável que, neste recanto do país, tão atardado no movimento emanci-

                                                 

966
 ALONSO, Angela. Ideias em movimento.... p.60. 
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 BETHELL, Leslie. História da América Latina: Da independência até 1870, trad. Maria Clara Cescato. 

vol. 3, São Paulo: edUSP;  2004 1ª. reimp., p. 802. 
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 Colombo, 1º. de  janeiro de 1883. 
969

 Africanos livres eram os libertados por força das leis proibitivas do tráfico, ou seja, escravizados que 

ingressaram ilegalmente no território nacional e que, por essa razão, tiveram reconhecido o direito à li-

berdade. Sobre o tema, vide: MAMIGONIAN, Beatriz G. Africanos livres: A abolição do tráfico de es-

cravos no Brasil. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2017.  
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pador, ao menos os africanos livres continuem no cativeiro. Protestemos 

também em nome dos oprimidos
970

. 

 

  Lúcio de Mendonça  retornaria a cuidar da Lei de 1831, tomando parte 

do debate acerca da sua vigência, em agosto de 1883.  No editorial intitulado “Um dis-

curso escravocrata”, desenvolveu extensa argumentação jurídica para contraditar as ma-

nifestações do conselheiro Joaquim Delfino, em pronunciamento feito no Senado, na 

sessão de 7 de julho de 1883.  Naquela sessão, Delfino defendeu a tese de que a Lei de 7 

de novembro de 1831 não mais se encontraria em vigor,  o que fez valendo-se de anteri-

or opinião de  Cristiano Ottoni.  O Colombo denunciou a estratégia, do erro sobre erro, 

em reforço - ex cathedra - de um equívoco, a fim de consolidá-lo, pelo uso contínuo do 

argumento de autoridade
971

. 

  Nesse passo, cuidadosamente Mendonça destrinchou as linhas fundamen-

tais da teoria da inaplicabilidade da Lei de 1831 para oferecer réplica à tese, ponto a 

ponto. Iniciou por apontar a origem do engano: 

 

Há de ser difícil encontrar exemplo mais completo dos embaraços e 

subterfúgios, dos calvos sofismas a que obriga a necessidade egoística 

de sustentar um erro, há de ser difícil encontrá-lo mais lamentável do 

que no discurso proferido no Senado, na sessão de 7 de julho, pelo se-

nhor conselheiro Joaquim Delfino, acerca da lei de 7 de novembro de 

1831. Enceta o exame da questão - se está em vigor essa lei - pela ado-

ção de um erro jurídico cometido pelo senhor Christiano Ottoni, que ou-

tra qualificação não pode ter opinião deste - que essa lei, pela sua não 

execução, no espaço de meio século, tinha caído em desuso. (...) 

Em direito civil pátrio, depois da Lei de 18 de agosto de 1769, §14, é 

heresia pretender que o costume prevaleça contra a lei expressa, mor-

mente quando não tem antiguidade maior de cem anos e é contrário à 

boa razão, como tudo quanto tem de estabelecer o cativeiro.
 972

 

 

                                                 

970
 Colombo, 1º. de janeiro de 1883. 

971
 Colombo, 19 de agosto de 1883 

972
 Ibidem. As passagens subsequentes serão todas extraídas desta mesma edição. 
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  Na melhor técnica de contestação, passou a enumerar os fundamentos a 

serem rebatidos, remontando à lei de D. José, firmada no século XVIII, para sustentar 

que mesmo por ela, e desde então, não haveria de se aplicar o raciocínio jurídico desen-

volvido no Senado em relação à Lei de 7 de novembro de 1831. Teve por  “estranhável” 

que legisladores do porte de Ottoni e Delfino esquecessem os pressupostos de aplicação 

da lei no tempo (direito intertemporal).  De tal sorte, na visão do Colombo, “a um legis-

lador, e tão ilustrado (referência a Ottoni), não se pode desculpar que desconheça rudi-

mentos do direito”, como tampouco a Delfino, “outro legislador graduado naquela ciên-

cia”, por ter repetido o erro “com aprovação”. 

  Na espécie, forte em Ottoni, Delfino teceu argumentação sobre a não 

vigência da Lei de 1831 e, subsidiariamente, sobre a incompetência dos juízes de Direi-

to para o conhecimento das Ações de Liberdade, sobre isto advogando: que “no período 

de tempo decorrido desde 7 de novembro de 1831 até 4 de novembro de 1850, a lei de 

1831 deixou de ser executada e não pequeno número de africanos desembarcou em por-

tos do Brasil”.  Sobre este fato, indubitável, somou o argumento de que “e  entretanto a 

lei de 1850 nenhuma palavra contém relativamente aos escravos importados nesse longo 

período de 19 anos”, para daí alegar que o silêncio da lei posterior teria o condão de 

legitimar o fato ilícito. 

  Aduziu que a mesma finalidade teve o artigo 8º. da lei de 28 de setembro 

de 1871, eis que referido dispositivo legal determinou que fossem matriculados todos os 

escravos existentes no país, “omitindo, calculadamente, entre as declarações que na ma-

trícula deveriam ser feitas, a da naturalidade do escravo”;  que a mesma lei de 1871 re-

lacionou os escravos que libertava, em rol exaustivo do qual não constou menção aos 

africanos, isso significando que, em sua omissão, o legislador “legalizou a escravidão 

existente no Brasil, dos africanos importados depois de 1831”.  

  Acresceu o argumento de que a lei de 1850 criou uma jurisdição especial 

para processar e julgar o apresamento de embarcações trazendo escravos, e a liberdade 

destes, se recolhidos em alto-mar, na costa ou nos armazéns de desembarque. Por ela, a 

apreciação da matéria seria da competência dos juízes auditores da marinha, em primei-

ro grau de jurisdição, e do conselho de Estado, em grau recursal. 

   Ocorre – continuou Delfino –  que a Lei de 5 de junho de 1854 estendeu 

tal jurisdição a hipóteses nas quais a perseguição dos delinquentes e dos escravos seja 
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feita posteriormente ao ato de desembarque, “logo que autoridade pública tiver notícia 

do desembarque, qualquer que seja a distância da costa em que eles se achem”, retiran-

do desta permissão a conclusão de que a competência da auditoria da marinha teria se 

estendido, pela lei de 1854, a todos os escravos desembarcados e internalizados a qual-

quer distância da costa. Assim, pretendeu Delfino que todos os juízes de Direito do Bra-

sil seriam incompetentes para processar e julgar causas de liberdade tendo por objeto  o 

cativeiro dos africanos ingressados no Brasil após 1831. Rematou dizendo que os juízes 

de Direito “que tem mandado passar carta de liberdade a africanos importados depois de 

1831 deviam, pelo menos, por tais africanos à disposição do governo para serem reex-

portados” . 

  Em sua peça de resistência, Mendonça arguiu a inconsistência do argu-

mento sobre a omissão da Lei de 1850,  vez que não se faz necessário que cada nova lei 

editada no país venha a se referir expressamente à permanência em vigor das leis que 

lhe são anteriores. Ao revés, “do silêncio do legislador sobre matéria regulada por lei 

anterior vigente, não se pode juridicamente inferir senão que a mesma regra continua a 

vigorar”. Acrescentou que os legisladores de 1871 “sabiam que, pela expressa disposi-

ção da lei de 1831, os africanos importados desde essa data não eram escravos, por di-

reito. Se o eram de fato, com infração da lei, não era isso assunto de que o poder legisla-

tivo parecesse de cuidar, desde que em lei já havia remédio para o abuso”. Demais disso, 

“não podia, pois, declarar a lei de 1871 que ficavam excluídos da matrícula especial os 

africanos importados depois de 1831, porque tal matrícula só se referia a escravos e tais 

não eram, por lei anterior vigente, aqueles africanos”.  De tal sorte, se a lei de 1871 e 

seus regulamentos omitiram matéria relacionada à naturalidade dos africanos, assim o 

fizeram, na leitura de Mendonça,  “em confirmação do direito vigente, segundo o qual 

não podia haver no Brasil escravos nascidos em outro país, isto é, importados”. 

  Nessa ordem de ideias, Mendonça demonstrou que o rol exaustivo dos 

libertados pela lei de 1871 (escravos pertencentes à nação, os dados em usufruto à coroa, 

os das heranças vagas, os abandonados pelos seus senhores) não poderia mesmo equipa-

rar os africanos importados depois de 1831 a estas quatro classes de escravos - perten-

centes, pela legislação anterior, à Fazenda Nacional - porquanto os primeiros já eram 

livres e “não careciam de mais nenhuma declaração legal” que lhes outorgasse a liber-

dade. 
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  Discorreu Lúcio de Mendonça sobre o artigo 1º. da lei de 1854, na con-

vicção de que o dispositivo referiu-se à competência do juiz auditor da marinha para 

processar e julgar réus (competência criminal, portanto), esclarecendo que os africanos 

“não são, com certeza, os réus” e que o próprio texto legal estabelecia a distinção, ao 

falar na “perseguição dos delinquentes e dos escravos desembarcados”.  Por fim, mos-

trou que a previsão da reexportação, contida em regulamento datado de 1832 à lei de 

1831, seria àquela época um benefício, mas, décadas depois, se aplicada “ao africano 

importado há longos anos, com afeições, com família no Brasil”, equivaleria a uma “de-

sumanidade que o legislador não teve em mente”. 

  Como se observa, o título do editorial cujo teor foi sintetizado acima não 

poderia ser mais apropriado: “Um discurso escravocrata”. O inconformismo do conse-

lheiro Joaquim Delfino dirigia-se à convicção dos magistrados que, em “má interpreta-

ção” das leis, na opinião de Delfino e Ottoni, proferiam sentenças favoráveis nas Ações 

de Liberdade, ações estas que, àquela altura, se multiplicavam nos fóruns. Pode ser en-

tendido o discurso, sob outro enfoque, como uma tentativa de exercer pressão sobre os 

nomeados juízes de Direito e, ao mesmo tempo, sobre os tribunais competentes para 

decidir conflitos ou incidentes quanto à competência daqueles juízes para processar e 

julgar as causas de liberdade que tivessem por fundamento a aplicação da Lei de 1831. 

  Os escravocratas buscavam renovar e ratificar argumentos, mas a questão 

não era nova
973

. Elciene Azevedo remonta o debate nos tribunais de São Paulo ao ano 

de 1868, tempo em que Luiz Gama travou o primeiro contato com demanda do gêne-

ro
974

. Keila Grinberg, em pesquisas nos autos de recursos que tramitaram na Corte de 

Apelação do Rio de Janeiro, encontrou sete feitos dos quais quatro acórdãos concede-

ram a liberdade e três não, sendo certo que “todos os advogados basearam seus reque-

rimentos na lei de 07 de novembro de 1831, a primeira que instituiu o fim do tráfico no 

Brasil”
975

. 

  Além de produzir matérias próprias a favor da abolição imediata e sem 

indenização, cuidou também o Colombo de divulgar notícias abolicionistas publicadas 

                                                 

973
 Um desenvolvimento extenso da matéria é encontrado em AZEVEDO, Elciene Azevedo, O direito dos 

escravo.... passim, em especial o capítulo 2 “Para além dos tribunais”; vide também MENDONÇA, Joseli 

Maria Nunes. Entre a mão e os anéis.... 
974

 AZEVEDO, Elciene. O direito dos escravos.... pp.97-98. 
975

 GRINBERG, Keila. Liberata: A lei da ambiguidade: as ações de liberdade na Corte de Apelação do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Relume-Dumará,1994, p.88. 
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em outros jornais. No excerto abaixo se encontra um típico exemplo de transcrição de 

nota publicada em jornal abolicionista, e que, por este meio, era levada ao conhecimento 

de universo de leitores distinto daquele a que primitivamente destinada. Sob o título 

“Não nos difamem tanto”, o Colombo reproduziu texto da Gazeta da Tarde contendo 

crítica à colocação de escravos em hasta pública pela Fazenda Nacional, para pagamen-

to da dívida de credores
976

: 

 

O cidadão brasileiro posto em leilão pelo próprio Estado, que segundo a 

lei da reforma servil não pode possuir escravos. (...) Que um particular 

tenha escravos vá; mas que o governo os ponha à venda para pagamento 

do que se lhe deve, e contra disposição expressa é inqualificável
977

. (...) 

Protestamos contra os editais de carne humana, e protestamos com mais 

força ainda quando eles são feitos em nome da Fazenda Nacional. 

 

  No Colombo, a defesa do direito dos escravizados denunciou atos de cor-

rupção e de má aplicação das verbas do Fundo de Emancipação. O trecho seguinte re-

mete à prática de atos de improbidade administrativa e de crime, em tese, por parte de 

funcionários responsáveis pela coleta de dados e pagamento das indenizações: 

 

Ninguém ignora que clamorosos escândalos se têm praticado, em toda 

parte do Brasil, relativamente à aplicação do mais sagrado dinheiro pú-

blico – o que, com o nome de Fundo de Emancipação, é destinado pela 

Lei Áurea de 28 de setembro de 1881 à libertação gradual dos escravos.  

Proprietários sem consciência têm se aproveitado desta minguada fonte 

de liberdade para alcançar, por velhos escravos inutilizados, preços que 

nunca obteriam em vendas a particulares. Em vários lugares, coletores 

pouco escrupulosos têm sido cúmplices da ganância de possuidores de 

escravos na obra infame de defraudar o exíguo tesouro das esperanças 

dos tristes deserdados
978

. 

                                                 

976
 Colombo,  1º. de  janeiro de 1883.   

977
 Ibidem. 

978
 Colombo,  16 de fevereiro de 1883. Mencionando erro da distribuição das verbas do fundo ao municí-

pio de São Gonçalo, vez que os coletores informaram o quantitativo de apenas 37 escravos no município 

quando, na realidade, esse número alcançava mais de 4.000 cativos, erro grosseiro e por força do qual as 

verbas indenizatórias foram destinadas a municípios outros. 
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  Em outras circunstâncias, o Colombo tirou proveito de cenas cotidianas 

para, através delas, colocar em destaque as mazelas da escravidão. No exemplo infra, a 

matéria “Cenas da escravidão”, publicada na coluna “Notícias”, fez registro de que um 

escravo, de 25 anos de idade, se apresentou ao delegado de polícia da cidade da Campa-

nha e foi por ele encaminhado à Casa de Caridade da cidade. No sintético espaço desti-

nado à matéria, o teor do texto advertiu proprietários; apresentou um modelo de ação a 

autoridades públicas; convocou-as à adoção de providências; deu ciência aos escravos 

quanto à possibilidade de auxílio e conscientizou leitores quanto à violência do cativeiro: 

 

Este escravo, que aqui chegou em desgraçado estado, coberto de andra-

jos, tinha três ferimentos na cabeça em via de cicatrização e várias con-

tusões nas costas e braço esquerdo, feitos pelo seu desumano senhor, 

que segundo nos consta castiga barbaramente aos seus escravos.  Seria 

conveniente que as autoridades tomassem conhecimento destes fatos pa-

ra que os senhores de escravos não abusem da sua posição.  O escravo a 

que nos referimos, embora moço como é, apresenta, no entanto, um fí-

sico acabrunhado e deprimido pelos castigos e maus-tratos de que tem 

sido vítima
979

. 

 

  Já foi estudada, alhures, a cruzada lançada pelo Colombo contra  o  jesui-

tismo, o ultramontanismo e o clericalismo e que isso não vedou, contudo, o compareci-

mento do cristianismo em suas páginas, por textos de E. Carlos Pereira ou por referên-

cia ao princípio da liberdade de culto e de associação. Cumpre ainda dizer que o catoli-

cismo foi posto em uso, no Colombo, como fonte de doutrina e de argumentação – no 

manejo do ethos cristão – para o enfrentamento do escravismo. As passagens que se-

guem foram recolhidas pelo Colombo do discurso de Emílio Castelar na assembleia 

constituinte da Espanha, ano de 1870: 

 

O cristianismo, ou nada é, ou é a religião do escravo. O messianismo foi 

a esperança de um povo criado na servidão. Moisés nasceu debaixo do 

látego dos faraós do Egito.  Cristo é um vencido de Roma, filho de um 

artífice pobre, que não tem pátria, nem onde reclinar a cabeça. Seus 

                                                 

979
 Colombo,  14 de abril de 1881. 
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primeiros discípulos foram vencidos como ele.  Os primeiros mártires 

foram escravos (...). A cruz, o remate da sociedade moderna, foi a mais 

abjeta coisa - o patíbulo do escravo na sociedade antiga.  (...) O Criador 

reduziu-nos a nós; aquelas mãos que cinzelaram os mundos, foram va-

radas pelo cravo vil da escravidão; e, não obstante, o sangue de suas 

chagas foi infecundo, porque ainda nesta terra, onde eu levanto a hóstia, 

há homens sem família, sem consciência, sem dignidade, instrumentos 

mais do que seres responsáveis, antes coisas que pessoas.  (...) fugi, ne-

greiros, fugi da cólera celeste, porque, ao reduzirdes o homem à escra-

vidão, feris a fraternidade, apagais as promessas evangélicas seladas 

com o sangue divino do Calvário.
 980 

 

  No mesmo discurso, Castelar, fazendo contraposição entre monarquia e 

república, suscitou o suposto vínculo do escravismo (efeito) com a dupla causa do cato-

licismo (causa um) e  da monarquia (causa dois), ou seja, ao tribuno espanhol a união 

das concausas cimentaria as  muralhas de proteção ao escravismo. Deliberadamente, a 

argumentação desconheceu povos católicos monárquicos que aboliram a escravidão e 

reuniu as únicas monarquias semelhantes (Brasil-Espanha) para, por derivação e retóri-

ca, estender ao interlocutor a regra especial como se regra geral fosse.  

 

(...) levamos dezenove séculos de cristianismo, dezenove séculos a pre-

gar a liberdade, a igualdade, a fraternidade evangélica, e ainda existem 

escravos; e só existem, srs. deputados,  nos povos católicos. Só existem 

no Brasil e na Espanha. Sei mais, srs. deputados, que apenas temos um 

século de revolução e em todos os povos revolucionários, em França, na 

Inglaterra, nos Estados-Unidos, já não há escravos.  Dezenove séculos 

de cristianismo e ainda há escravos nos povos católicos ! Um século de 

revolução, e não há escravos nos povos revolucionários ! 
981

 

                                                 

980
 Colombo, 22 de fevereiro de 1885. Discurso de Castelar proferido  na Assembleia Constituinte Espa-

nhola, em 20 de junho de 1870. Antinomia entre a doutrina cristã e a instituição da escravidão está expos-

ta em FONSECA, Luís Anselmo da. A escravidão, o clero e o abolicionismo. ed. fac similar de 1887. 

Recife: Fundação Joaquim Nabuco, ed. Massangana, 1988. capítulo IV – A escravidão e o cristianismo, 

com alusão às contradições “das doutrinas da igreja romana sobre a escravidão”, p.97, recorrendo à ob-

servação de que  “há uma grande diferença entre o Cristianismo, tomado no sentido restrito (...) e as dou-

trinas da igreja romana”, p.93. 
981

 Colombo,  22 de fevereiro de 1885. Discurso de Castelar proferido  na Assembleia Constituinte Espa-

nhola, em 20 de junho de 1870. 
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  Investigar o acerto da assertiva acima e as distinções entre monarquias e 

catolicismos é tarefa que foge ao propósito do presente estudo. Apenas, de passagem,  

cumpre deixar registrado que Luís Anselmo da Fonseca
982

 atribuía uma das razões do 

atraso do país não ao catolicismo em si, mas ao caráter do clero brasileiro. Em A escra-

vidão, o clero e o abolicionismo, antes advertindo que “como os padres não admitem 

afirmação, por mais conforme aos fatos que ela seja, sem que alguma grande autoridade 

a patrocine, nós seguiremos o seu exemplo”, passou a citar Luiz Agassiz em sua Viagem 

ao Brazil (1872): 

 

a morte natural da escravidão é ainda uma moléstia lenta que consome  

e destrói o corpo em que se manifesta (...) Ao lado deste mal, eu indica-

rei entre as influências fatais ao progresso – o caráter do clero.(...) 

quando falo do caráter do clero não falo da crença que ele ´personifica. 

(...) Não se encontra nesse país nenhuma instrução de ordem elevada se 

ligando à igreja; em geral a ignorância do clero se estende a todas as 

coisas; sua imoralidade é manifesta, sua influência extensa e profunda-

mente enraizada
983

. 

 

  Deste ponto de partida – o olhar estrangeiro -,  Luís Anselmo seguiu afi-

ançando que os padres que possuíam escravos manifestavam “a mesma crueldade para 

com as vítimas, a mesma hostilidade franca, a mesma fúria dos outros senhores contra o 

abolicionismo”; enquanto os que não possuíam cativos mantinham  “o maior indiferen-

tismo para com a causa das pobres vítimas”
984

. Formulando a indagação sobre o que 

faziam os padres do Brasil em relação ao movimento abolicionista respondeu: “de bem, 

quase nada; de mal muito”
985

, até porque “as ordens religiosas no país foram sempre 

escravocratas e proprietárias de escravos cristãos”.
986

 

  Paralelamente ao abolicionismo, a colonização foi abordada, no Colombo, 

pelo prisma da grande vantagem financeira do trabalho livre. A transcrição a seguir re-

                                                 

982
 FONSECA, Luís Anselmo da. op. cit.  capítulo I – O clero brasileiro. 

983
 Ibidem, pp. 9-11. 

984
 Ibidem, pp.12-13. 

985
 Ibidem, p.26. 

986
 Ibidem, p.28. 
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fere-se a notícia publicada originariamente no jornal Nono Distrito, de Franca, São Pau-

lo, sob o título “Trabalho Livre”
987

: 

 

No município de Casa Branca há uma fazenda que deve ser visitada pe-

los agricultores desse e dos municípios próximos. É a do distinto cida-

dão português Manoel Batista Carneiro de Macedo, que parece ter em 

vista patentear praticamente a imensa superioridade do trabalho livre. 

Não há um escravo na sua fazenda, cuja produção é muito maior que a 

de qualquer outra onde haja escravos em número correspondente ao do-

bro dos colonos ali empregados. O sr. Macedo diz com os melhores 

fundamentos que o trabalho de um homem livre vale, pelo menos, o de 

dois escravos bons. E note-se: o sr. Macedo despende menos com os co-

lonos do que o juro do capital que teria de empregar em escravos. 

 

  Como exposto, ao tempo em que conjugou o tema da queda da monar-

quia ao do fim da escravidão, o trabalho livre apareceu no Colombo como benéfico e 

produtivo, em contraposição ao sistema escravista, servindo a reprodução da notícia 

como uma demonstração fática - uma prova, real, palpável, e que deveria ser verificada, 

no próprio local, pelos fazendeiros - da teoria econômica que proclamava o prejuízo 

financeiro sofrido pelos escravocratas.  

  A relação escravo-capital está manifesta na notícia sob exame. Na temá-

tica, realça  Jacob Gorender que “o escravo representa a soma pela qual foi comprado 

ou pela qual foi vendido”, como também “se o escravo representa o investimento de 

determinada soma de dinheiro, pode desempenhar a função do capital-dinheiro empres-

tado a juros”. Ainda a Gorender, sob o ângulo da macroeconomia,  “ somente é capital o 

dinheiro que se converte em força de trabalho e bens de produção e, neste caso, passa da 

forma dinheiro à forma de capital produtivo.  Sob tal aspecto, o capital-dinheiro só é 

capital  potencial , carente ainda de atualização no processo de produção”
988

.  Na espé-

cie, a conversão do dinheiro em força de trabalho e bens de produção estava prejudicada 
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 Colombo,  22 de julho de 1883. 
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 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 2ª. ed. São Paulo: ed. Ática, 1978, pp. 181-182. 
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no escravismo, segundo a nota reproduzida no Colombo, isso afetando desfavoravel-

mente a sua conversão em capital
989

. 

  Em que pese a propagada vantagem do trabalho livre, Minas Gerais não 

conheceu, no início da década de 1880, expressiva colonização. Os dados colhidos por 

Luiz Aranha Correa do Lago indicam que era pequena a adesão dos fazendeiros minei-

ros ao colonato, eis que até o “final de 1886, ao que tudo indica, poucas eram as fazen-

das de café mineiras que tinham recorrido ao trabalho livre”
990

.   Os mesmos dados in-

formam, por sua vez, quanto a São Paulo – de onde é originária a matéria sob destaque -, 

que: 

um relatório do presidente da província, datado de 1878, mencionava 

apenas oito grandes fazendeiros de São Paulo que tinham colônias> im-

portantes, e todos se declaravam satisfeitos com o trabalho livre”. Em-

bora a produtividade de algumas famílias de colonos já estivesse sendo 

enaltecida por seus empregadores, que enfatizavam o custo muito me-

nor de suas passagens em comparação com os preços dos escravos e 

também a maior produtividade dos pés de café tratados por aquelas fa-

mílias, um observador da época afirmou que a maioria dos fazendeiros 

ainda não estava convencida das vantagens da imigração.
991

 

   

  Preocupou-se o Colombo com a agência escrava em vista da repressão 

estatal a ela desenvolvida. Conectadas ao tema, as críticas ao sistema de administração 

de justiça foram sempre ácidas, na condenação da pena capital e na denúncia da falta de 

isonomia entre réus. No artigo da lavra de Carvalho de Mendonça Júnior, intitulado “A 

atualidade”, constou que: 

 

Um dos males que atualmente mais comove a nossa sociedade é a repe-

tição, cada vez mais multiplicada, de atentados dos escravos contra os 

senhores. Não se procure a causa na corrupção que escraviza o moral do 

escravo; não se faça vir isso dos maus conselhos que porventura rece-

                                                 

989
 Sobre o preço dos escravos, vide BERGAD, Laird W. Escravidão e história econômica: demografia de 

Minas Gerais, 1720-1880. Bauru, SP:EDUSC, 2004, p.239 et seq. capítulo sobre os aspectos econômicos 

da escravidão, 1720-1888, em especial as tabelas de pp.244-245. 
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bem… De norte a sul afiou se a lâmina dos punhais à voz de um direito 

que faz reconhecer-se; de norte a sul esfregam os olhos empanados os 

escravos que atingiram um desespero horrível. (...) 

Calando-se a lei fala o direito.  À ilegitimidade opõe-se a força armada. 

E da revolta parcial não vai senão um passo para a geral e dessa para to-

tal. (...) E como reprimir ?. Multiplicando em razão direta dos crimes as 

forcas ?. É firmar o ilegítimo com a crueldade  - a lei de Talião que não 

corrige, que corrompe, e não tem fundamento. (...) Reprime-se desli-

gando as cadeias soldadas pela ferrugem das instituições que recebemos 

de Portugal; reprime-se com as reformas absolutas, radicais, de que es-

tão longe dos partidos que nos guiam; reprime-se quando o povo, com-

penetrando-se de que é preciso agir, deixar cair a máscara do indiferen-

tismo para mostrar o rosto da resistência impiedosa
992

. 

 

  Vê-se no trecho que o autor introduziu a problematização – a agência 

escrava – para daí defender a legitimidade dos atos de resistência, censurar a repressão 

por meio da Lei Nefanda e, em seguida, oferecer a solução, encontrada na reforma das 

instituições. Quanto à lei de 10 de março de 1835 e a agência escrava e suas repercus-

sões na cidade da Campanha, nomeadamente por conta da Revolta das Carrancas, ocor-

rida em região próxima, tratou este trabalho em outro tópico
993

. A respeito da Lei Ne-

fanda importa avançar para esclarecer o grau de crítica que a legislação criminal – inclu-

ído o Código Criminal do Império (1830) –  recebeu nas páginas do Colombo. 

  Deveras, em muitos outros textos deixou o Colombo expresso o seu in-

conformismo com a desigualdade, com a decadência do sistema de justiça e com a  pena 

de morte.  Afirmou que “no código criminal brasileiro ainda há uma página sangrenta a 

desmentir a decantada civilização do grande império.  Essa página é a que consagra a 

pena de morte”.  A seguir, publicou um ato imperial negando a um condenado a cle-

mência imperial para acentuar a arbitrariedade de tais decisões:  “a clemência imperial 

não se dignou descer sobre a cabeça do infortunado brasileiro.  Esses decretos do céu 
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são misteriosos e inexplicáveis para nós, míseros mortais”
994

. Elevou protestos contra a 

execução de cinco escravos no município de Campos dos Goytacazes: “cinco cabeças 

de nossos irmãos, de irmãos do sr. d. Pedro II acabam de rolar das escadas do patíbulo 

erigido na  civilizada e importante cidade de Campos.  Cinco assassinatos perpetrados 

em nome do poder moderador (...). Ave Petrus, murituri te salutant !”
995

. 

  No Colombo de 19 de abril de 1874 foi impresso um libelo contra a pena 

de morte. O artigo, assinado por “ilustrado correligionário de Lavras”, ganhou o desta-

que do editorial.  Antecipando o futuro, os redatores do Colombo deixaram destacado 

que “quando a verdadeira História proferir o seu tremendo juízo sobre as misérias do 

segundo reinado, há de fazer justiça a esta parte da geração atual que clama pelas refor-

mas salvadoras da sociedade e pede a ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE !”.
996

  

  O articulista tomou por ponto de partida uma cena de execução por forca, 

ocorrida aos 26 de fevereiro de 1874, em São João d’El Rey, tendo por executado um 

escravo que vitimara o seu senhor.  Após, classificou a prática do ato bárbaro como re-

flexo do regime, a ser corrigido pela civilização - pela República: 

 

O escravo estúpido,  bestial,  a quem não ensinaram um só princípio de 

moral, que viveu, trabalhou e morreu como um ente abjeto e desprezível, 

e que, num momento de delírio, assassinou aquele de quem era objeto, 

não foi julgado digno de perdão (...). Punir um crime imitando-o,  é um 

absurdo indigno do século em que vivemos (...). Não foi julgada digna 

de comutar-se a pena infligida ao ilota,  ao escravo analfabeto, a esse 

pária da sociedade brasileira. (...) Aos que observamos o estado lasti-

mável de nosso país, onde a ignorância tem raízes tão profundas, onde o 

fetichismo estúpido suplanta a pura religião de Cristo, onde a corrupção 

lavra com intensidade; aos que contemplamos a pátria subjugada por 

tantos males, restam contudo uma esperança, um consolo: fitarmos a au-

rora republicana que já tinge os horizontes. 

 

  Voltou-se o Colombo contra a atrocidade do Estado e dos grupos que, 

espontaneamente,  sem o ajuizamento do processo-crime, da sentença e da avaliação 
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imperial sobre a clemência da pena, tomavam em mãos a corda e o açoite e promoviam 

linchamentos, cobrindo de sangue as ruas do país.  

 

Horror ! 

Em a madrugada do dia 30 de abril, um grupo de 500 pessoas assaltou a 

cadeia da cidade de Resende e dela tirou os três escravos assassinos de 

José Maria da Costa. Ato contínuo, foram estes escravos mortos e es-

quartejados no meio da praça pública, por este grupo, que finda a carni-

ficina se retirou pacificamente, dando vivas ao partido liberal e ao parti-

do conservador
997

. 

 

  Ao curso e ao fim das críticas, a conexão das injustiças era sempre feita 

com a monarquia decadente e os partidos que a apoiavam, e era constante a invocação 

da  desejada República:  “que fazes iguais os homens pela instrução que pródiga derra-

mas; que os fazes livres pela conquista da força de seu direito, e  irmãos pelo pensamen-

to uníssono que os impele ao engrandecimento da pátria pela moralidade, pela instrução 

e pela liberdade”
998

. 

  A falência do sistema de administração da justiça se expressava na inope-

rância das autoridades durante a investigação criminal, levando a erros judiciários de 

difícil ou impossível reparação. A edição de 14 de junho de 1882 se dedicou a noticiar a 

despronúncia dos indiciados pelo homicídio de Moyses Alves Ramos, no interior da 

igreja de Carmo do Rio Claro; a edição de 3 de agosto de 1884;  a descrever a tentativa 

de assassinato sofrida por um escravo e a criticar a falta de iniciativa das autoridades 

para a devida apuração do fato e punição do criminoso, indagando se “haveria nas regi-

ões da justiça algum empenho para abafar-se este fato”; a edição de  6 de janeiro de 

1885, sob o título “crime monstruoso”, a criticar a despronúncia de um fazendeiro de 

Lambary acusado de ter assassinado uma escrava. Esta última matéria relata que, “entre-

tanto, mesmo na cadeia desta cidade, não são poucos os desgraçados que ali sofrem os 

efeitos de processos muito menos provados.  Mas… a justiça é cega, e, talvez, por isso 

mesmo não veja as iniquidades que pratica !”.   

                                                 

997
 Colombo, 11 de maio de 1884, coluna “Noticiário”. 

998
 Colombo, 19 de abril de 1874. 



272 

 

  O Colombo considerou que a impunidade estava conectada ao excesso de 

torpeza na política, assim realizando uma vinculação entre a barbárie presente na socie-

dade - em especial nos ambientes escravocratas -, e na vida política nacional. Nessa 

concepção, à folha campanhense  a falta de civilização do mundo escravista e a tolerân-

cia – seletiva - das autoridades constituídas espelhava o ambiente do parlamento e do 

palácio: 

 

Em Itú, na nossa província mais adiantada, a de S. Paulo, aplicam a Lei 

de Lynch a um escravo, acusado de haver assassinado o senhor: arran-

cam-no da cadeia, matam um guarda que resiste, trucidam o negro na 

praça pública.  Em Resende e depois no Rio Bonito, cidade e vila da 

província do Rio de Janeiro, a mesma selvatiqueza contra escravos pre-

sos como assassinos dos senhores: arrombam a cadeia, apoderam-se de 

homens que se tornaram sagrados porque estão entregues à lei, e os es-

trangulam na rua, como em plena floresta.  Em Itú, em Resende, nin-

guém foi punido por esta brutalidade selvagem; no Rio Bonito ninguém 

o há de ser. 

(...) na política, em suma, no que devera ser mais elevado na vida social, 

os homens e os atos são dignos contemporâneos de toda esta vasta tor-

peza. (...) A política é, pois, esta nauseativa mistura de covardia, de ódio, 

de impudor, de sórdida ganância; e sobre este charco revolto, onde não 

se reflete nem um raio de ideal, flutua a coroa dinástica, despojo secular 

do naufrágio do passado, mas sem ter, sequer, a austera solenidade do 

antigo: sucede-lhe como aos monstros ridículos, aos antediluvianos cô-

micos, que hão de ser eternamente irrisórios através dos séculos
999

. 

 

  A todo tempo cuidou o Colombo de incentivar e aplaudir os abolicionis-

tas juristas, caso de Luiz Gama. Na coluna “Biblioteca Republicana” iniciou a biografia 

de Gama, redigida por Lucio de Mendonça para o Almanach Litterario de S. Paulo. 

Maior interesse ganha esta narrativa quando se sabe que o redator principal do Colombo 

conviveu com o grande jurista, abolicionista e republicano paulista, desde 1868, na re-

dação do diário liberal O Ypiranga, de propriedade de seu irmão, Salvador de Mendon-
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ça, e de José Maria de Andrade. Escreveu Lúcio de Mendonça: “vê-se que é hereditário 

em Luiz Gama o profundo sentimento de insurreição e liberdade. Abençoado sejas, no-

bre ventre africano, que deste ao mundo um filho predestinado, em quem transfundiste, 

com o teu sangue selvagem, a energia indômita que havia de libertar centenas de cati-

vos!”
 1000

  

  Na edição de 2 de setembro de 82, ao comunicar a morte do tribuno, de-

clarou Mendonça:  “Quem, como nós, estimava Luiz Gama e admirava o seu talento e o 

seu caráter, a sua tenacidade na luta contra a monarquia e contra a escravidão, não pode 

deixar de sentir-se profundamente ferido com a notícia da sua morte.  A democracia 

brasileira cobre-se de luto”
1001

.  

  O Colombo também aplaudiu os abolicionistas artistas
1002

 e as práticas 

libertadoras, a exemplo de manumissões
1003

, atos
1004

 ou decisões judiciais favoráveis 

aos escravos
1005

, libertações de províncias
1006

, municípios
1007

 ou quarteirões de bair-
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ros
1008

 e discursos parlamentares abolicionistas 
1009

.  Um exemplo de discurso unindo as 

duas bandeiras de luta do Colombo – o  republicanismo e o abolicionismo - , é encon-

trado naquele proferido por  Campos Salles na câmara dos deputados, sessão de 13 de 

abril de 1885.  Foi publicado na coluna “Parlamento”
1010

:  

 

desde que se proclama o princípio da liberdade do trabalho, os republi-

canos não podiam deixar de estar ao lado dessa bandeira que, embora na 

mão do governo, traz, contudo, uma ideia, uma parte de sua doutrina, 

por isso mesmo que é uma aspiração uma esperança da sociedade mo-

derna (...). Se de um lado se diz que os proprietários querem indeniza-

ção, que os proprietários fazem questão do suposto valor dos sexagená-

rios, por sua vez o orador pode dizer  - não, os proprietários não fazem 

questão disso, pois que eles bem sabiam que o orador não vinha susten-

tar aqui esse princípio.   

 

   Insta salientar que o discurso em causa foi proferido em abril de 1885, 

durante os debates parlamentares que precederam a Lei dos Sexagenários, mas que nos 

temas da abolição e da indenização prevaleceu, no PRP, o entendimento de que a eman-

cipação dos escravos deveria se submeter à deliberação das províncias, mediante paga-

mento de indenização.  

  José Maria dos Santos sublinha que este discurso de Salles “com todo o 

seu afetado desprezo pelo suposto valor dos sexagenários, era compreendido muito bem 

                                                                                                                                               

propaganda emancipadora”. Saúda “a província do Ceará pela índole generosa de que deu tão elevada a 

prova” e, “com dobrado entusiasmo (...), aos propagandistas da emancipação”. 
1007

 Colombo,  16 de janeiro de 1883, coluna “Variedade”, título “Município Livre”, com o  registro histó-
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como um simples recurso de tática política e parlamentar, não chegando portanto a irri-

tar os fazendeiros.”
1011

. Para Santos, a Comissão Permanente do PRP “de modo algum 

se interessava pela sorte do ministério liberal e do seu projeto abolicionista. A manu-

missão compulsória dos sexagenários perdia para ela todo o seu grande sentido humani-

tário, para ser vista tão somente como um excuso instrumento de cabala partidária”
1012

, 

uma vez que os republicanos “estavam todos certos da queda do gabinete” liberal, de 

Dantas, e “votando contra a moção (da queda) os republicanos salvavam todos os possí-

veis escrúpulos de coerência doutrinária perante a exaltada opinião pública carioca, sem 

de modo algum alterar a sorte do governo”
1013

, mesmo porque o PRP “naquela eleição 

resolutamente firmara-se, como demonstrado, no Partido Conservador”.
1014

 

  O posicionamento do PRP, para relembrar, esteve expresso no “Programa 

dos Candidatos” de 1881, elaborado pelos que concorriam às eleições gerais e provinci-

ais. O programa dividia-se por temas, abrangendo a autonomia municipal, a instrução 

pública, a liberdade de consciência e de cultos, a imigração, a locação de serviços, a 

naturalização, os capitais para a lavoura, as finanças públicas, a política externa e a abo-

lição
1015

. Naquele pleito eleitoral, o PRP logrou eleger seis deputados e Américo Brazi-

liense saudou os eleitos
1016

 com as seguintes palavras: 

 

Quanto à libertação dos escravos, questão que por vezes contra nós tem 

servido de arma nas mãos de nossos adversários, apresentando-nos co-

mo demolidores, dissemos francamente que em respeito ao princípio de 

união federativa cada província realizaria a reforma, tendo por base a 

indenização e o resgate. 
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  Noutro vértice, o Colombo  não encontrou razões suficientes para a  defe-

sa da indenização dos possuidores de escravos, sob a tese jurídica da boa-fé. Opunha-se, 

por conta desta opinião, aos candidatos apoiados pelas lideranças republicanas. Foi o 

que ocorreu ao tempo da candidatura de Álvaro Augusto de Andrade Botelho, já exami-

nada, apoiada pelos republicanos na Corte e pelo Club republicano campanhense. Assim, 

no editorial de 12 de outubro de 1884, sob o título “programa de candidato”, o Colombo 

comentou o programa de Álvaro Botelho, no aspecto da indenização:  

 

No que se refere à projetada reforma do elemento servil, não precisamos 

declarar que divergimos deste candidato republicano, que opina pela 

emancipação a prazo breve e com indenização. Neste ponto, com as 

ideias que temos manifestado em vários artigos, limitamo-nos a lastimar 

que um jurista, como o é o sr. dr. Álvaro  Botelho, reproduza a alegação 

de boa fé dos possuidores de escravos como razão para que se lhes res-

peite a posse.
 1017 

 

  De outra parte, para defender a abolição imediata, sem gradações, o Co-

lombo escolheu rebater o discurso proferido por Diogo de Vasconcellos  -  a quem apre-

sentou como “grande proprietário agrícola, senhor de muitos escravos, e católico apos-

tólico romano, ultramontano, papista, beato, fanático” - exauriente quanto às argumen-

tações então em curso.  Proferida na assembleia legislativa da província de Minas Ge-

rais, no mês de agosto de 1884
1018

, a manifestação de Vasconcellos foi definida pelo 

Colombo como um “discurso escravocrata”, porque “dirigido a justificar historicamente 

a escravidão”.  

   Afirmou a folha que o parlamentar mineiro andou “apartado da verdade 

histórica, dissimulando-a com mais habilidade do que boa-fé”. Em síntese, a Vasconcel-

los, o único país que de um só golpe extinguiu a escravidão foi os Estados Unidos da 

América; se a abolição imediata ocorresse no Brasil dela resultariam graves transtornos; 

o escravismo era vantajoso ao país; o escravo teria passado de uma sociedade mais atra-

sada a outra mais evoluída; a escravidão, no Brasil, seria suave, por influência do cristi-

anismo. 

                                                 

1017
 Este programa já foi referido. Publicado no Colombo, 19 de outubro de 1884. 

1018
 Colombo, , 28 de setembro de 1884 e 5 de outubro de 1884. 



277 

 

  Ao Colombo, entretanto, se o orador “argumentasse lealmente, devera ter 

acrescentado que outros países que tentaram a abolição gradual não a conseguiram, ten-

do finalmente de dar o golpe decisivo; de sorte que era a própria história da instituição 

que condenava, como impraticável, o meio termo da abolição lenta e gradativa”. 

  No ponto em que Diogo de Vasconcellos alegou que a abolição imediata 

causaria transtornos semelhantes aos que ocorreram após a decretação da liberdade 

imediata dos escravos nas colônias francesas, pela Convenção, o  Colombo contraditou 

fazendo uso da fala do deputado e professor de história, Emílio Castelar
1019

, lecionando 

que  foi o envio de tropas ao Haiti, por Napoleão, para restaurar a escravidão, o verda-

deiro estopim da destruição que se seguiu -  das cidades, das matas, das colheitas, das 

fontes -, por conta da estratégia militar da terra arrasada, determinada por Louverture.  

  De tal sorte, na argumentação do Colombo, as desastrosas consequências 

a que aludiu Vasconcellos não provieram da abolição imediata, mas da restauração do 

cativeiro, e se Lincoln apelou para medidas supremas foi porque reformas humanitárias 

não se compadecem com gradações. 

  Em outras passagens, Vasconcellos aludiu a um “princípio econômico, 

sobre o qual repousa a ordem pública”, como justificador da escravidão, no que o Co-

lombo demonstrou a contradição no discurso do orador escravocrata, posto que, pouco 

antes, sustentara que “a economia política prova de modo irrefutável e prático a superio-

ridade do trabalho livre”.  Também referiu que o escravo foi “transportado de um conti-

nente bárbaro e cruel para o seio da civilização cristã”, falácia da qual tirou proveito, o 

Colombo, da sua própria força, para aditar que, nesta hipótese, tendo em vista que “há 

civilizações mais adiantadas do que a nossa”, seria corolário natural aceitar “como ver-

dade que nós, brasileiros, melhoraríamos moralmente o futuro na nossa raça se fosse-

mos transportados como escravos para o seio de outra civilização mais adiantada”
1020

.   

  Por fim, repeliu o Colombo a afirmação de que “a escravidão, por in-

fluência do cristianismo, foi no Brasil, como em toda a América Latina, relativamente 

um jugo muito suave”, eis que:  

                                                 

1019
 Em outros trechos da mesma matéria o Colombo acentuou a condição de historiador de Emílio Caste-

lar, o que lhe conferia a autoridade do discurso. O Colombo, ed. de 8 de fevereiro de 1878, reproduziu 

notícia publicada na República  de que “o grande orador e literato espanhol Emílio Castelar” estaria redi-

gindo uma obra sobre a história da América do Sul e que seria ela vendida imediatamente em Buenos 

Aires. 
1020

 Colombo, 28 de setembro de 1884 e 5 de outubro de 1884. Resposta a Vasconcellos. 
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Desde os horrores do tráfico, como os suicídios sem número dos negros 

desesperados, com as sublevações abafadas a ondas de cal atiradas so-

bre os revoltados, com os assassinatos de toda espécie para fazer desa-

parecer a perigosa mercadoria quando do navio negreiro aproximava-se 

o cruzador inglês, - até à justiça sumária das fazendas, onde escravos 

têm sido deixados a morrer à fome na imobilidade do tronco, ou lacera-

dos a açoites até que expirem, no meio do quadrado que formam os 

companheiros e os escravos da vizinhança, reunidos para presenciarem 

o exemplo -, e as imoralidades sem conta no trato dos pais-senhores 

com os filhos escravos, e as escravas imoladas aos ciúmes das senhoras, 

e todas estas e tantas outras infâmias, cristianíssimos  senhores ? !
1021

 

 

  Acerca do ponto da abolição imediata e sem indenização, já foi visto que 

o Colombo tomou de empréstimo o discurso de Castelar.  Resta dizer que possivelmente 

o fez para uso como argumento de autoridade dirigido aos próprios republicanos que 

seguiam orientação divergente, no tema da indenização aos proprietários de escravos.  

Na hipótese, terá a folha pretendido se valer do prestígio de Emílio Castelar entre os 

republicanos
1022

 para cooptar correligionários à corrente de pensamento que não admitia 

a indenização, com isso tentando formar hegemonia interna quanto a este aspecto.  Uma 

retórica, dessarte, dirigida a público externo e interno. Direcionada às bases e às lide-

ranças republicanas. Ao republicano espanhol não haveria de se falar em propriedade do 

homem sobre o homem, nem tampouco em processo gradual para a eliminação da es-

cravidão:  

 

Propriedade ! Propriedade de quem ? Propriedade de que ? Propriedade 

como ? Propriedade com que títulos ? Pois como !  o homem, o ser inte-

ligente e livre, ativo e moral, pode ser propriedade de alguém  ?. (...) O 

meu princípio é a humanidade e o direito humano. A minha ideia fun-

damental é a justiça.  Vejo em cada homem a dignidade de toda a nossa 

                                                 

1021
 Ibidem. 

1022
 Na obra Caricaturas Instantâneas, já citada, ao narrar o episódio da lapidação da sede de  A Repúbli-

ca no Rio de Janeiro (1873), onde se encontrava, Lúcio de Mendonça descreve a ornamentação da facha-

da do prédio: “sobre a tabuleta que trazia o nome do jornal armara-se uma inscrição a gás – Viva a Repú-

blica ! E, num transparente, ao centro, o retrato de Emílio Castelar”. p.62. 
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espécie. (...) eu não conheço épocas mais tristes na história do que as 

épocas da abolição gradual da escravidão. Tentou se graduar a emanci-

pação em mil partes, e em nenhuma se pôde conseguir. É uma época de 

incêndio, de matança, de revolução, de guerra servil. O escravo que sa-

be que foi chamado homem; o escravo que sabe que é livre, resiste ao 

trabalho, luta, forceja, quer quebrar os ferros da jaula. O senhor que sa-

be que aquela propriedade vai cessar, oprime o negro com todo o gêne-

ro de opressões, acabrunha-o, destila todo o seu suor sobre a terra, en-

trega à emancipação apenas um cadáver. Vossa lei não é lei de caridade, 

não é lei de humanidade. Vossa lei exacerba ainda mais a escravidão. 

Não, não há meios termos. (...) o remédio é a abolição imediata (...) 
1023

: 

Não, não vos torno responsáveis; o mal é da escravidão. Escravidão e 

liberdade, escravidão e moralidade, escravidão e religião, escravidão e 

família, escravidão e consciência, são termos incompatíveis 
1024

. 

 

  A intransigência do Colombo em negar indenização aos proprietários de 

escravos chegou ao ponto de causar o dissídio daquela redação com  Quintino Bocayúva, 

por ocasião do lançamento da candidatura de  Álvaro Botelho. Uma parte da divergên-

cia já foi antes vista, mas é oportuno aditar que, uma vez eleito Botelho e tendo ele re-

cebido as saudações de Bocayúva, o Colombo demonstrou a sua irresignação a este ato 

da liderança republicana na Corte.  Na edição de 1º de fevereiro de 1885, o editorial 

intitulado “O deputado por este distrito” censurou a saudação publicada nas páginas do 

Paiz, edição de 20 de janeiro.  

  Iniciou o Colombo por lembrar que Botelho não se elegeu com votos 

republicanos, mas predominantemente liberais, e que tirou proveito de dissidências con-

servadoras, tendo acenado com a promessa de indenização aos proprietários dos escra-

vos que viessem a ser libertados pelo projeto Sousa Dantas, ou seja, tendo se colocado 

em frontal oposição ao projeto, que não previa, em sua redação original,  tal indenização. 

 

(...) pronunciando-se em louvor do procedimento que teve na eleição do 

sr. dr. Álvaro Botelho, o nosso eminente chefe, que hoje redige o Paíz, 

autoriza a conclusão de que desaprova a luta que, em nome da discipli-

                                                 

1023
 Colombo,  2 de novembro de 1884, editorial “Abolição da escravidão”. 

1024
 Colombo, 11 de janeiro de 1885, editorial “Abolição da escravidão”, continuação. 
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na partidária e em cumprimento das próprias instruções daquele mesmo 

chefe e dos paulistas e rio-grandenses,  na Província de S. Paulo e na 

Federação, trouxemos travada com a circular daquele candidato:  se ele 

esteve na linha do dever, nós é que não o estivemos
1025

. 

 

  O redator do Colombo declarou sua certeza de que estivera “com a disci-

plina e com a fé sagrada do nosso partido. Nesta posição, que é a do dever e da honra, 

estamos superiores a todos os receios” e esclareceu que Botelho foi o candidato dos 

escravocratas, eis que “só o que não podia o Sr. Dr. Álvaro, sob pena de derrota, era 

declarar-se favorável ao projeto Dantas”.  De fato, da circular do candidato constou que 

não lhe parecia justo que a lei tirasse dos senhores de escravos “a propriedade legalmen-

te adquirida sem indenização”. Disse mais, o Colombo: que se o deputado eleito cerras-

se fileiras com os republicanos mereceria os aplausos da folha campanhense, mas mes-

mo assim, que seria triste “reconhecer que ele poderá tudo, menos justificar os meios 

que lá o fizeram chegar:  para nós que, além da pureza dos fins, exigimos a moralidade 

dos meios, o deputado não fará esquecer o candidato.  Esta é a justiça bem entendida, a 

que começa em casa”
1026

. 

  Não foi esta a única discordância aberta com lideranças partidárias. No 

intuito de se manter fiel ao espírito e à letra do original do programa republicano, o Co-

lombo recusou abrandamentos de ocasião, contemporizações e apoios a candidatos de 

tendências políticas distintas. Quanto a ser a escravidão uma questão social que não 

exigiria a atuação republicana imediata, e que apenas passaria à condição de questão 

política ao partido da situação, a folha campanhense se opôs à linha editorial mantida 

pelo Província de S. Paulo.  No editorial “Os revolucionários”, de 13 de julho de 1884, 

o Colombo reproduziu o artigo assinado por Rangel Pestana, publicado no dia 6, no pe-

riódico paulistano: 

 

são conhecidos os estatutos de muitos clubes de lavoura com vários ar-

tigos sem especificarem as disposições e com a simples declaração -  

secreto. Ora, estes estatutos tratam de meios de oporem-se os clubs à 

propaganda abolicionista e emancipadora. (...) Tudo isso está advertindo 

                                                 

1025
 Colombo, 1º de fevereiro de 1885. 

1026
  Ibidem 



281 

 

o partido republicano que o seu grande esforço deve ser organizar-se. 

Não é, portanto, a abolição, para ele, por enquanto, questão social, o ob-

jetivo de sua política. Esta deve ser a forma de governo. Para o partido 

republicano a questão do abolimento da escravaria não passa de uma 

questão social acerca da qual ele não precisa tomar comprometimento 

algum de presente. Para os partidos governamentais ela é política, por-

que eles têm necessidade de regulamentá-la, de praticar em relação ao 

fato a sua ação de governo. O partido republicano cometerá, pois, um 

erro gravíssimo se deixar a posição que os acontecimentos políticos lhe 

determinam para se envolver apaixonadamente em uma questão que es-

tá fora de sua alçada política
1027

.  

 

  Desse editorial o Colombo divergiu, todavia, no tópico de se conceder 

natureza de questão política (tecnicamente submetida aos critérios da conveniência e 

oportunidade do partido da situação) à abolição da escravidão, quando esta se impunha, 

de qualquer sorte, na visão do periódico campanhense. Assim, em 7 de setembro de 

1884, no editorial intitulado “Questão de doutrina”, abordou a “atitude que devem guar-

dar os republicanos perante a questão do elemento servil”, assinalando que “o projeto 

Dantas ainda é para nós atrasado, contemporizador e condescendente demais, de sorte 

que ainda não exprime senão incompletamente as nossas aspirações neste assunto”,  e 

confrontou a folha paulistana na parte em que esta assinalou que a questão social resol-

ve-se quando entra no  domínio da política, porquanto ao Colombo: 

 

nem tudo que, para traduzir-se em fatos, depende da ação do governo é, 

por isso, suscetível de receber a aplicação do critério político: aí está to-

da a classe das questões administrativas (...). Nas mesmas condições, e 

com imensa maioria de razão, pela sua alta superioridade moral, estão 

as chamadas questões sociais, como esta da extinção do cativeiro
1028

. 

 

  Questão social, prevalente sobre as demais, ante a sua superioridade mo-

ral – assim era vista a escravidão, pelas lentes do Colombo.  Foi afirmada a “entranhada 

simpatia que nos merecem as ideias emancipadoras contidas no projeto do governo.  

                                                 

1027
 Colombo, de 13 de julho de 1884. 

1028
 Colombo, 7 de setembro de 1884. 
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Fique isto bem claro, para inteligência de nossa opinião no assunto, opinião radical, 

absolutamente, incondicionalmente infensa à infâmia social do cativeiro humano”
1029

.   

  Reconhecendo que “raros se contam os que se movem pelo impulso do 

amor e respeito à liberdade humana, e esses raros pertencem indistintamente aos dois 

partidos monárquicos”, o Colombo confessou que a atitude do imperador “ante a impre-

terível necessidade da extinção do elemento servil, é nobre, é generosa, é humanitária: 

não lhe recusamos, nem dissimulamos os nossos aplausos”, mas alertou que, de qual-

quer modo, uma hipotética queda da monarquia por obra dos escravocratas e para a con-

firmação do escravismo não seria boa à República. Deixou expresso que lastimaria se 

“da febre desta crise social proviesse o delírio de uma revolução ateada pelo escrava-

gismo, ainda que aí tivesse de perecer a monarquia: fora mau e triste agouro para a Re-

pública implantar-se por uma obra de injustiça” 
1030

. 

  E, assim, exprimiu em suas páginas: 

  

Quanto à redação desta folha, tem orgulho de tornar sempre manifesto 

que é incondicionalmente abolicionista, como repetidas vezes o têm de-

clarado, sem reservas, sem atenção, sequer, a quaisquer conveniências 

do próprio partido político a que pertence.  Neste assunto, que é, acima 

de tudo, de justiça e de dignidade humana, o Colombo não conhece nem 

respeita senão a inflexibilidade de princípios
1031

 . 

 

  Com o propósito da aprovação do projeto Dantas, o Colombo chegou a 

provocar o governo monárquico à realização de um golpe de Estado, se preciso fosse, 

partindo dos pressupostos de: que “nas próximas eleições de deputados, vai entrar em 

ação, com desusada energia, um elemento que apaixonará a luta, sobrelevando a todas 

as aspirações da política - o amor à propriedade, o egoísmo na sua expressão mais vul-

gar ou mais vil (...)”; mas que os lavradores, constituindo a maioria do eleitorado, for-

marão o parlamento  com deputados contrários ao projeto Dantas; e  também no Senado 

                                                 

1029
 Ibidem. 

1030
 Colombo,  3 de agosto de 1884,  editorial “Quod Cesaris, Cesari”, sobre o projeto de governo “relati-

vo ao elemento servil”. 
1031

 Colombo,  12 de abril de 1885 - destaques aditados. 
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“terá de surgir, como hostilidade  insuperável e dominante de todas as considerações de 

partido, o egoísmo dos proprietários de escravos” 1032
.  

  Ante este desfavorável contexto, o  Colombo frisou que na hipótese de  

“ver-se o governo sem possibilidade de fazer a reforma projetada pelo meio constitucio-

nal, isto é, pela seção legislativa, só lhe resta um recurso extremo, mas não hesitamos 

em dizer, patriótico e legítimo - a decretação da reforma por ato do poder executivo, 

franco golpe de Estado”
1033

 .  

  Este golpe - passou o Colombo à justificativa jurídica -,  seria patriótico, 

porque “essencial à dignidade de nossa pátria” e impediria o “hediondo crime da escra-

vização dos negros” e teria legitimidade, porque seria a “expressão da opinião e vontade 

da maioria da nação, despojada, pela lei eleitoral vigente, do direito de manifestar-se 

pelo voto”
1034

. 

                  Por fim, “Sem golpe ou revolução não há abolição” : poderia ser este o 

título do editorial “A situação”, publicado na penúltima edição do Colombo, a de núme-

ro 466, que circulou aos 22 de maio de 1885.  Para encaminhar o leitor ao fecho do tex-

to, o editorialista mencionou, de partida, o assunto do momento – a  queda do gabinete 

Dantas e ascensão do gabinete Saraiva.  Mostrou desesperança com a projeção dos 

acontecimentos políticos, em tema de emancipação, ao tempo em que teceu elogios a 

Dantas e censura a Saraiva, registrando os compromissos eleitorais deste último. Se-

gundo o  Colombo, “hoje, na história da instituição do cativeiro no Brasil, ao lado do 

nome do visconde do Rio Branco, está escrito, com a mesma luz gloriosa, o nome do 

conselheiro Dantas”.  

  Prosseguindo, retomou uma imagem tantas vezes feita:  a do imperador-

artífice do atraso, figura condutora de políticas diante de um parlamento incoerente, 

reflexo de uma monarquia decadente, e indicou a existência de uma “completa desorga-

nização dos dois partidos constitucionais. A balbúrdia, a indisciplina, as surpresas de 

votação, as contradições ao voto do mesmo deputado”, para, então, ponderar que seria 

“bem aceito da opinião pública qualquer corretivo enérgico, ou do poder executivo, ou 

                                                 

1032
 Colombo,  14 de setembro de 1884, editorial “O governo e as eleições”. 

1033
 Ibidem, sem destaque no original. 

1034
 Ibidem. 
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do povo da capital. Preferiríamos a ação deste último, que teria toda a legitimidade dos 

procedimentos revolucionários”
1035

. 

  Os grifos foram acrescidos, no parágrafo anterior, para que sublinhada a 

dupla opção para o corretivo enérgico: ou um golpe de Estado (do poder executivo), 

opção já defendida em edição anterior, ou, a nova opção - uma revolução (do povo da 

capital). Para melhor compreensão da pretensão do Colombo será preciso nova incursão 

na teoria política, na esfera da distinção entre revolução e golpe de Estado: 

 

A Revolução é a tentativa, acompanhada do uso da violência, de derru-

bar as autoridades políticas existentes e de as substituir, a fim de efetuar 

profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico-

constitucional e na esfera socioeconômica. 

A Revolução se distingue do golpe de Estado porque este se configura 

apenas como uma tentativa de substituição das autoridades políticas 

existentes dentro do quadro institucional, sem nada ou quase nada mu-

dar dos mecanismos políticos e socioeconômicos. (...) o golpe de Estado 

é tipicamente levado a efeito por escasso número de homens já perten-

centes à elite, sendo, por conseguinte, de caráter essencialmente cimei-

ro
1036

. 

 

  De singular na iniciativa é a constatação da sua gravidade. Dentre os 

mais ardentes abolicionistas, as opções de  corretivo enérgico (golpe de Estado ou revo-

lução) não eram pretendidas, naquela quadra. Observa Humberto Machado, quanto às 

festividades de libertação de quarteirões, que: 

 

A Gazeta da Tarde, paralelamente ao apoio à “libertação” por etapas 

assumia nos seus artigos um discurso prudente (...). No entanto, mais 

tarde, os artigos de fundo da Gazeta da Tarde começaram a enfatizar a 

necessidade de extinguir o cativeiro, mesmo que para isso fossem utili-

                                                 

1035
 Colombo, 22 de maio de 1885. 

1036
 Vide o verbete “revolução” redigido por Gianfranco Pasquino, no esclarecimento de que  “é justamen-

te durante a Revolução Francesa que se verifica uma mudança decisiva no significado do conceito de 

revolução”,  in BOBBIO, Norberto, MATTEICCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Políti-

ca. trad. Carmem Varrialle et al. , 5ª. ed.  Brasília: Editora Universidade de Brasilia: São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo, 2003.,  pp. 1121-1123. 
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zados meios violentos, pois a “conciliação” havia sido recusada pelos 

setores escravistas. (...) Todavia, a retórica da imprensa abolicionista da 

Corte oscilava entre os ataques ferinos e a manha dos felinos. (...) A  

postura reformista e conciliadora permeia diversos textos, colocando-se 

ao “lado da ordem e dos interesses gerais do país”, embora pudessem 

“incitar a rebeldia”. (...) A oposição ao ódio e a defesa da prudência 

sempre eram apresentadas como metas prioritárias para os abolicionis-

tas
1037

. 

 

  Retornando à edição do Colombo de 22 de maio de 1885, após a introdu-

ção da matéria - e na qual já estava proclamada a legitimidade de qualquer uma das 

formas do “corretivo enérgico” - , a folha apresentou o seu pleito de revolução, também 

aplicável em razão da “temerosa questão do elemento servil”, incapaz de ser resolvida 

pela via da legalidade: 

 

Continuamos a não ver solução legal, constitucional, para a temerosa 

questão do elemento servil (...). Ou a revolução há de alcançar, pela 

força, o que a legalidade acha-se incapaz de fazer em seu funcionamen-

to regular; ou o poder público há de exorbitar, solvendo a crise por um 

golpe de Estado, por um ato do poder executivo. 

Mas o poder público, de quem se poderia esperar a suprema energia de 

um remédio heroico, não há de ser, de certo, o governo do Sr. Saraiva, o 

compadre dos escravistas conservadores, com a sua anglomonia de  

questões abertas e a sua monarquice de parlamentarismo. 

Resta ainda a outra esperança
1038

 . 

 

  Sendo assim, na inviabilidade de o poder público exorbitar, já que a elite 

política não demonstrava interesse na aplicação de qualquer corretivo, muito menos 

enérgico, restava unicamente a  esperança do emprego da força, pela revolução popular. 

                                                 

1037
 MACHADO, Humberto. op. cit. pp. 258-259, com citação às edições da Gazeta da Tarde de 29 de 

abril de 1884 e 6 de maio de 1884, e, na mudança da postura, 21 de março de 1887: “Cada vez nos con-

vencemos mais de que é preciso tomar uma resolução suprema, ainda que ela deva custar a vida dos ho-

mens (...) que fizeram do abolicionismo a causa de sua honra e do seu patriotismo”. No entanto, “os edito-

riais dos jornais de Patrocínio, às vésperas da extinção legal do cativeiro, no final de 1887 e início de 

1888, apresentaram como traço marcante a cautela”, cf. p.261. 
1038

 Colombo, 22 de maio de 1885.- grifos aditados. 
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  No último editorial do Colombo, intitulado “Pela última vez”
1039

, os seus 

redatores fizeram um retrospecto da vida do periódico, dizendo-se seguros de que cum-

priram a missão a que se destinaram, certos de que, por isso, deixaram inimigos. Ne-

nhum arrependimento, contudo, foi por eles admitido, antes reiterado que o móvel de 

toda a atuação se dirigiu  em  favor da causa pública e do bem público, e que, ao culto 

destes ideais, mais de uma vez aconteceu de terem sacrificado afeições particularmente 

caras. 

                  Ressaltaram aqueles jornalistas, acerca das divergências republicanas, 

que nas ocasiões em que “os interesses de ocasião do partido”  colidiram “com a pureza 

de suas normas e  doutrinas” preferiram, “na deplorável colisão, salvar imaculada a 

bandeira dos princípios acima e a despeito de quaisquer conveniências em contrário”.  

Também agradeceram o apoio da “imprensa democrática”, em especial a advinda do 

Globo, “redigido pelo nosso eminente chefe e mestre do jornalismo brasileiro, Quintino 

Bocayúva”; da Província de S. Paulo, e de Rangel Pestana; da Gazeta da Tarde, “que 

José do Patrocínio recebeu das mãos de Ferreira de Menezes, e onde vibra com rijo pul-

so a justiceira vergasta do seu estilo”; e da Federação, que Júlio de Castilhos “tem ele-

vado à primeira linha da nossa imprensa”, vez que, “todos eles, e mais de uma vez, nos 

mostraram que não lhes passava despercebida a ação modesta, mas bem intencionada, 

do longínquo e obscuro companheiro”. 

                  Sem prejuízo da causa política primordial em nome da qual elevaram os 

seus mais destacados esforços – a República - , os redatores do Colombo apontaram 

aquelas que compreenderam como as grandes questões sociais a serem enfrentadas: “a 

questão religiosa e a da emancipação dos escravos”, para fins de “libertar a soberania 

positiva, real, humana – do Estado –  da soberania mítica, teológica, sobrenatural – da 

Igreja” e “libertar homens escravizados por homens, reconhecendo geral a liberdade 

humana, sem distinção de cor ou de raça”. Aduziram que na questão religiosa haviam 

opinado “pela completa irreligião do Estado”, sob a tese de que “a religião é crença me-

ramente individual, que pode livremente manifestar-se com feição coletiva na congre-

gação dos crentes, mas sem nenhuma pretensão a interferir nas funções do Estado, para 

o que carece de título legítimo”. 

                                                 

1039
 Colombo, 11 de junho de 1885. 
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  Do que foi narrado, se verifica que a ambiguidade republicana quanto à 

aceitação do abolicionismo foi deliberada maneira de arregimentar apoio político de 

bolsões compromissados com o escravismo.  Na Corte, Quintino Bocayúva tinha o abo-

licionismo como bandeira imprópria a um partido político, que estaria fadado à extinção 

com a abolição da escravatura. Bocayúva chegou a censurar republicanos que defendi-

am a causa abolicionista. Em São Paulo, apenas em 1885 inclinou-se o PRP para o abo-

licionismo. De outra parte, predominava entre os republicanos a visão da propriedade 

escrava, suscetível de expropriação pelo Estado mediante indenização. 

  Em Minas Gerais, a tradição radical e republicana, identificada com o 

Partido Liberal, adiou a instalação do partido republicano no espaço provincial. Na ci-

dade da Campanha surgiu um primitivo núcleo republicano em 1872,  reorganizado em 

1878, mas divergências internas formaram subgrupos tendo por  centros o clube repu-

blicano campanhense e o jornal Colombo.  

  A folha campanhense teve por proprietário Manoel de Oliveira Andrade e 

por redatores principais o médico Francisco Honório Ferreira Brandão e o advogado 

Lúcio de Mendonça,  auxiliados por colaboradores subordinados cujos trechos passa-

vam pelo crivo de uma  linha editorial de viés anticlerical, antimonárquica e antiescra-

vagista.  Acreditando na força da instrução, a pretensão do Colombo, anunciada em seu 

primeiro número, foi a de organizar o  partido republicano no Sul de Minas e de servir 

como veículo para a instrução das massas nos conceitos e princípios relativos à demo-

cracia e à república - como as concebiam os redatores, nos moldes dos princípios revo-

lucionários franceses,  expressos nos textos doutrinários publicados, visando à constru-

ção do federalismo com base no modelo dado pelos Estados Unidos da América. 

  No Colombo, o lema inicial da Evolução em vez de Revolução logo in-

verteu os seus valores, a partir da formada crença de que o desenho político-

institucional, com as prerrogativas dadas pela Constituição ao poder moderador
1040

, im-

pediria qualquer mudança na forma de governo que viesse a ser construída a partir dos 

canais parlamentares. Nesse rumo, a partir janeiro de 1879 a folha campanhense passou 

a admitir a possibilidade de que “a larga sangria da revolução”
1041

 fosse aplicada ainda a 

tempo de curar o país moribundo, não mais confiando em outros meios de “salvação 

                                                 

1040
 Colombo, 23 de março de 1879 e 6 de abril de 1879 

1041
 Colombo, 1º de janeiro de 1879. 
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senão nos azares da revolução, que não tardará” 
1042

.  Pelo ângulo de visão do Colombo, 

por inexistirem meios constitucionais para a supressão do poder moderador, apenas a 

“revolução do povo” poderia fazê-lo, em uma “comoção do solo” que se mostraria, ao 

mesmo tempo, “meio legal, porque a salvação pública é a lei suprema” e “meio legítimo, 

porque a revolução, explosão da maioria da vontade popular, é o exercício imediato da 

soberania nacional”
1043

.  

  Na ideia de que “em uma conjuntura atual só uma força extraordinária, 

que sobrepuje a apatia geral, pode conseguir eliminar o obstáculo que se chama monar-

quia” e de que “a república pela revolução, pois, é o meio único de destruir os males 

que enfermam nosso organismo social”
1044

, o Colombo admitiu que “um cidadão patrio-

ta deve sacrificar-se a bem da causa pública”.
1045

  

  Trazendo a concepção de que leis, autoridade e poder só são legais se 

emanam do povo e não lhes coarctam a prática da liberdade e a satisfação dos direitos 

individuais, e que, fora dessas hipóteses, o cidadão tem “o dever, a obrigação de se rebe-

lar contra eles” porque “a obediência, em tal caso, seria o consentimento da própria es-

cravidão”, o Colombo assim indicou, no plano da coerência da argumentação, o direito 

de resistência do escravo contra o cativeiro, “última baixeza a que pode descer o homem”
 

1046
.  Ao Colombo, cedo ou tarde, contra o despotismo “há o terrível desforço da revolu-

ção, o arremesso heroico violento, mas explicável, da vítima contra o agressor”.
1047

 

  A partir de 1884, na ausência da revolução e do povo que a fizesse, pas-

sou o Colombo a admitir a figura do golpe de Estado
1048

 ao lado da revolução popular, 

com preferência por esta
1049

, e sempre mediante a advertência de que o desenho políti-

co-institucional, de matriz constitucional, prevenia a alteração do sistema político sem a 

anuência do poder moderador. 

  Seguindo sem hesitação os princípios republicanos e advogando a causa 

do abolicionismo desde o seu surgimento e, de maneira mais intensa, após 1883, os re-

publicanos-abolicionistas que mantiveram vivo o órgão de propaganda republicana no 

                                                 

1042
 Colombo, 9 de janeiro de 1879 

1043
 Colombo, 23 de março de 1879. 

1044
 Colombo, 26 de agosto de 1880 

1045
 Colombo, 26 de março de 1881 

1046
 Colombo, 15 de junho de 1873 

1047
 Colombo, 17 de janeiro de 1878 

1048
 Colombo, 14 de setembro de 1884 

1049
 Colombo, 22 de maio de 1885 
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Sul de Minas firmaram, na sua última edição, a declaração tantas vezes anunciada nas 

matérias de estilo: “com o crime, que outra coisa não é a escravidão humana, não pode 

haver nem contemporização nem concessão alguma (...) qualquer demora, qualquer 

condição onerosa ao escravo, ou ao Estado, ou ao povo, é prêmio aos verdugos e contra 

as vítimas; é perseverar na iniquidade, agravando o delito nacional”
1050

.   

  Por tudo, na mesma edição, em uma única linha, para a leitura dos repu-

blicanos do seu tempo e dos intérpretes do futuro, deixaram inscrito o pensamento que 

os orientara, no campo do abolicionismo, ao longo de dez anos de ativismo na imprensa 

1051
 :  

 

Fomos sempre e declaradamente pela abolição imediata e incondicional do cativeiro 

 

 

§.§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1050
 Colombo, 11 de junho de 1885. 

1051
 Ibidem. 
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Considerações Finais 

 

  Desenvolveu-se a pesquisa na busca de resposta à indagação quanto a ter 

ocorrido empenho da imprensa republicana sul-mineira na divulgação de ideias 

emancipacionistas ou abolicionistas, ou se teria ela encampado os interesses dos 

fazendeiros escravocratas da região e mantido postura ambígua sobre a temática, a 

exemplo do ocorrido com o partido republicano paulista, o PRP.  A região em pauta está 

localizada entre os principais centros republicanos e abolicionistas da época – a Corte e 

a cidade de São Paulo.  A opção de análise recaiu sobre as matérias divulgadas no órgão 

de imprensa do partido republicano no sul de Minas Gerais, o Colombo (1873-1885), 

impresso na cidade da Campanha. 

  Após examinar as origens e a vida cultural e econômica da cidade 

durante o Oitocentos, bem como as correntes de pensamento que se formavam no país 

acerca de república e abolição da escravatura, com o objetivo de identificar a concepção 

total da ideologia inerente àquela época, partiu o estudo para o conhecimento da 

argumentação desenvolvida nas páginas do periódico, tratando de isolar a concepção 

particular de ideologia dos republicanos-abolicionistas responsáveis pelo Colombo, suas 

teses e as antíteses que opunham às dos adversários, além das adaptações discursivas 

úteis à penetração das ideias no meio circulante, sabendo que o tempo de vida do 

periódico situou-se no intermezzo da aprovação das leis do Ventre Livre (28/09/1871) e 

dos Sexagenários (28/09/1885). 

  Finda a pesquisa, pelos dados reunidos restou confirmada a hipótese sob 

investigação - de que a atitude intransigente do grupo republicano campanhense, 

anotada pela historiografia, teria repercutido na esfera do abolicionismo.  Com efeito, 

no Colombo a rigidez de princípios que norteou a propaganda republicana foi transposta 

para a atuação abolicionista, não sendo admitidos, em um caso e noutro, 

contemporizações, abrandamentos, adesão ou apoio a partidos monárquicos, 

gradualismos para a eliminação da escravidão ou indenização a proprietários de 

escravos.  

  Destarte, as palavras-chave que compuseram o universo de luta e de 

doutrinação do Colombo podem ser resumidas na divisa: “República e Abolição 

imediatas - por golpe ou revolução” !  
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  Fundamental para essa postura foi o conjunto de crenças e o arcabouço 

sociocultural que formou o perfil do redator principal do periódico pesquisado.  Lúcio 

de Mendonça era irmão de um republicano histórico – Salvador de Mendonça -, e ainda 

muito jovem conviveu com Quintino Bocayúva e os demais republicanos na Corte, 

tendo trabalhado no jornal A República.  Em São Paulo, o aprendiz de tipógrafo 

conheceu Luiz Gama na redação do Ypiranga, em 1868.  Foi a Mendonça que Gama 

destinou as poucas linhas conhecidas da sua autobiografia. A Mendonça coube também 

descrever a cena, ocorrida em 1873, na qual Gama, perante os seus pares republicanos 

sustentou sem sucesso que o fim da escravidão deveria se tornar lema de luta do PRP.  

Em 1880, Mendonça declarou que Gama não estava “isolado, no partido republicano, na 

absoluta afirmação da liberdade humana”, pois também ele, Mendonça, proclamava 

“que não há condições para a reivindicação deste imortal princípio”
1052

. 

  Desde o início da sua confessada missão de doutrinação das massas 

esteve o Colombo certo de que a função do jornalista é a de entregar ao público a 

opinião que tem sobre determinada matéria, eis que enquanto ao leitor compete o direito 

de coligir opiniões, ao jornalista cumpre o dever de transmiti-las. 

  O Colombo começou a sua pregação republicana imbuído da ideia de que 

as reformas haveriam de ocorrer pelo meio parlamentar. A partir de 1879, porém, passou 

a acreditar que a revolução popular era o único meio possível de transformação da 

sociedade, acorrentada que estava ela no imobilismo político, garantido pelo poder 

moderador. No Colombo, o federalismo ganhou o molde que recebeu nos Estados 

Unidos da América – país que serviu de inspiração à folha campanhense. 

  Segundo o periódico estudado, apenas a instrução permitiria ao povo 

concluir pela maior vantagem do regime republicano democrático. Para instruí-lo deu 

publicação a excertos de O Livro do Povo, de Fernando Garrido, do Manual 

Republicano, de Julio Barni, e da Monita Secreta, de autor desconhecido.  Estas obras 

se destinavam a conceder às massas o sentido de democracia, sufrágio universal, 

instrução pública e tripartição de poderes, com independência entre Igreja e Estado. 

  Pretenderam os republicanos-abolicionistas vinculados ao Colombo 

organizar o partido republicano no Sul de Minas. Essa foi uma das missões assumidas 

                                                 

1052
  MENDONÇA, Lúcio de. Caricaturas Instantâneas... pp.152-153; LISBOA, José Maria. op. cit.,  

pp.60-61. 
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pela folha campanhense e pontuada desde as suas primeiras edições. Divergências 

internas impediram, todavia, que a organização ocorresse no próprio 13º distrito 

eleitoral, no qual era publicado o Colombo. Por maiores razões esse objetivo não obteve 

sucesso em outros foros. No momento da última edição do Colombo uma nova tentativa 

de organização partidária estava em pleno curso no 13º distrito eleitoral, capitaneada 

pelos redatores com o auxílio dos republicanos da vizinha São Gonçalo do Sapucahy.  

  Em um período no qual poucos periódicos republicanos tiveram vida 

média (A República, por exemplo, suspendeu as suas atividades em fevereiro de 1874 e 

as reabriu de julho de 1877 a  agosto de 1878),  o Colombo demonstrou capacidade de 

sobrevivência digna de registro,  ainda mais quando tomada em consideração a 

dificuldade econômica que enfrentou, confessada em suas páginas, com rogo a que os 

assinantes honrassem os compromissos assumidos com a folha. 

  Embora já se mostrasse antiescravista desde a origem (e a não aceitação 

de anúncios sobre escravos assim o demonstra), foi só a partir de 1883 que o Colombo 

orientou a sua linha editorial também a um ostensivo combate à escravidão, mantendo a 

sua propaganda principal voltada para a queda da monarquia. Nesta frente de luta, assim 

como sempre fizera em relação à propaganda republicana, o Colombo desqualificou 

argumentos adversários (que designou por discursos escravocratas); criticou a colocação 

de escravos postos à venda em hasta pública e a má aplicação das verbas do Fundo de 

Emancipação; mostrou preocupação com a agência escrava e a correspondente e 

desproporcional repressão estatal; condenou a pena capital, a falta de isonomia nos 

tribunais entre escravos e senhores e a violência de grupos que promoviam o 

linchamento de escravos, confiando que a barbárie era a reprodução, nas ruas, da  vida 

política nacional.  Tudo responsabilidade da monarquia. 

  O jornal aplaudiu os abolicionistas e as iniciativas que conferiam 

liberdade a escravos, caso de decisões judiciais ou de manumissões; glorificou discursos 

parlamentares abolicionistas e libertações coletivas (de províncias, municípios ou 

quarteirões de bairros); opôs-se à tese da indenização aos possuidores de escravos por 

não aceitar a existência da “propriedade” sobre seres humanos, e, por maiores razões,  

dos supostos “direitos adquiridos” sobre ela derivados. Viu possibilidade da realização 

de uma reforma, fosse ela decretada por ato do poder executivo sem a participação do 

parlamento (por golpe de Estado) ou promovida pelo povo da capital (pela revolução). 
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  Declarou que ante a colisão entre os interesses de ocasião do partido e a 

pureza de suas normas e doutrinas, fizera opção pelos princípios. Aduziu que ao crime 

da escravidão humana não poderia ser dada qualquer concessão. Proclamou, por fim, ser 

incondicionalmente abolicionista, sem atenção às conveniências do próprio partido 

republicano. 

  Deste modo, em tema de abolição, por não se manter silente ou 

demonstrar qualquer hesitação, destoou o Colombo dos republicanos na Corte e em São 

Paulo. Como visto, a República, em 1871, elencou a dupla opção:  da abolição, com 

indenização ou da emancipação gradual, sem indenização; nenhuma delas admitida pelo 

Colombo.  

  Por sua vez, o PRP, desde 1873, propagandeou que cada província 

deveria realizar a reforma ao tempo e ao modo que melhor lhe aprouvesse, desta forma 

acenando às lideranças regionais com a promessa da total autonomia em relação ao 

poder central. Pois o Colombo tanto divergiu da solução gradualista quanto da 

indenização aos proprietários de escravos, mas reverberou os  termos do Manifesto no 

aspecto da natureza social da “questão servil”,  salientando, porém, que estava ela acima 

das questões políticas usuais. 

  Frente ao exposto, no que tange à indagação objeto deste trabalho, 

respondida pelas matérias carreadas ao texto, foi possível verificar a homogeneidade da 

linha editorial do Colombo, que submetia os textos dos colaboradores ao crivo dos 

redatores, em uma pauta de coerência mantida desde 1873. Constatou-se, ainda, que a 

inflexibilidade de princípios orientou no Colombo as defesas da república e, 

subsidiariamente, da abolição imediata e incondicional da escravidão, sem indenização, 

a uma e a outra causa justificando-se, ao olhar dos redatores - desde 1879 e mais 

incisivamente em 1885 - , o uso do golpe de Estado ou da revolução, ante a dificuldade 

para que as reformas aguardadas viessem a lume pelos meios ordinários da evolução – 

os parlamentares.  

   Nesse proceder, cientes dos posicionamentos que assumiam e das 

divergências partidárias que eles originavam, os redatores do Colombo deliberadamente 

propagaram o abolicionismo no Sul de Minas fazendo uso do órgão republicano  de 
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imprensa, sem atenção, sequer, a quaisquer conveniências do próprio partido político a 

que pertence 
1053

 . 

  Ao sentir do pesquisador, mostrou-se acertada a escolha do corpus eleito.  

Das páginas do Colombo brotam histórias de dor – os crimes, as penas, os linchamentos, 

as injustiças, os enganos, os egoísmos – , mas iluminadas pela esperança, na corrente 

das tintas e dos tipos que ajudaram a imprimir, no espírito dos leitores, um ideal de 

mundo novo, de América rejuvenescida, e, enfim, de libertação: do Estado  e dos 

Homens.  

  Foi na força deste ideal que republicanos-abolicionistas, a partir de uma 

tipografia instalada na Rua do Fogo, espalharam a chama da igualdade e da justiça e 

inflamaram corações e mentes ... 

 

 

                   muito além da velha Campanha. 

 

      

§.§ 
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