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RESUMO: 

Este artigo tem como objetivo analisar a concepção de Joaquim Nabuco de abolicionismo e 

reformas sociais, bem como fazer uma análise da relação de Nabuco com grupos sociais 

brasileiros de seu tempo que foram cruciais para sua atuação política: as elites, a Igreja 

Católica e as pessoas escravizadas. Após, pretende comparar a atuação sociedade civil do 

século XIX com importantes movimentos sociais populares brasileiros do século XX e suas 

concepções de emancipação e reformas sociais. Esta análise, nos campos da História do 

Direito e da História das Instituições, será feita a partir do levantamento de leis do período, 

obras de História e de uma leitura das obras de Joaquim Nabuco, em especial O 

Abolicionismo. 

PALAVRAS-CHAVE: Abolicionismo. Sociedade Civil. Reformas Sociais. Emancipação 

Social. Movimentos Sociais. 

 

ABSTRACT: 

This article aims to analyze Joaquim Nabuco's conception of abolitionism and social reforms, 

as well as to analyze Nabuco's relationship with Brazilian social groups of his time that were 

crucial to his political activity: the elites, the Catholic Church and the people enslaved. 

Afterwards, it intends to compare the action of the civil society of the 19th century with 
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important Brazilian popular social movements of the 20th century and their conceptions of 

emancipation and social reforms. This analysis, in the Legal History and Institutional History 

fields, will be made from the survey of laws of the period, History books and through a 

reading of the works of Joaquim Nabuco, especially The Abolitionism. 

KEYWORDS: Abolitionism. Civil Society. Social Reform. Social Emancipation. Social 

Movements. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo analisará a concepção de Joaquim Nabuco de abolicionismo e 

reformas sociais. Além disso, fará uma análise da relação de Nabuco com grupos sociais 

brasileiros de seu tempo que foram cruciais para sua atuação política: as elites, a Igreja 

Católica e as pessoas escravizadas. Por fim, após esta análise da sociedade civil do tempo de 

Nabuco, será realizada uma comparação de sua atuação com a de importantes movimentos 

sociais populares brasileiros do século XX e suas concepções de emancipação e reformas 

sociais. 

Esta análise, nos campos da História do Direito e da História das Instituições, 

será feita a partir do levantamento de leis do período, obras de História, mas, principalmente, 

através de uma leitura das obras de Joaquim Nabuco, em especial O Abolicionismo, publicado 

pela primeira vez em 1883. 

As análises presentes neste artigo pretendem provocar a reflexão sobre 

importantes questões, como a emancipação social, os resultados danosos que a instituição da 

escravidão deixou na sociedade brasileira e o papel dos movimentos sociais e políticos 

contemporâneos acerca destas questões, através da observação dos movimentos sociais e 

políticos dos séculos XIX e XX – em especial na vida intelectual e política de Nabuco. 
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1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A pressão inglesa para tornar ilegal o comércio de pessoas escravizadas atinge 

o Brasil desde sua independência, com o fim do tráfico negreiro sendo exigido pela Inglaterra 

para que esta reconhecesse diplomaticamente a independência brasileira. Todavia, a pressão 

sobre este âmbito já vinha desde a dominação portuguesa. Desta forma, os tratados que foram 

firmados da Inglaterra com Portugal em 1815 e 1817 foram retomados no Tratado de 18262 

com o Brasil, reconhecendo sua independência. 

A diplomacia brasileira, entretanto, conseguiu contornar o acordo que 

classificava o tráfico negreiro como pirataria. Assim, nenhuma outra lei antitráfico foi 

providenciada até a Lei de 7 de novembro de 18313, conhecida como a Lei Feijó, firmada, 

contudo, sem medidas concretas para sua implementação de fato. 

De qualquer modo, é interessante observar que, ainda que sem aplicá-la de 

fato, foi possível notar uma tentativa de redução da entrada de pessoas escravizados no Brasil. 

Essa tentativa se deu substancialmente pela preocupação de se ter um grande aumento da 

população escrava em relação à população livre, podendo gerar um “desequilíbrio 

populacional”. Ou seja, existia o medo da possibilidade de revoltas, como ocorrido na 

Revolução Haitiana (1791-1804). 

No entanto, ainda que este “fantasma haitiano” assustasse a sociedade 

escravocrata, compondo os argumentos dos defensores do fim do tráfico, havia muita 

resistência de várias partes da sociedade, principalmente dos traficantes e de grandes 

proprietários. Portanto, institucionalmente, neste primeiro momento, os defensores do fim da 

escravidão optaram por uma libertação lenta e gradual, sem ferir os direitos dos proprietários 

e sem precisar indenizá-los. Consequentemente, a abolição do tráfico seria uma das formas de 

se conseguir tal feito4. 

Neste contexto, enquanto as tentativas de abolir o tráfico não pareciam surtir 

efeitos práticos, a pressão inglesa só veio a aumentar e navios que transportavam escravos 

 
2 BRASIL. Decreto de 10 de abril de 1826. Manda observar o tratado de reconhecimento da Independencia, 

entre o Brazil e Portugal. 1826. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1824-

1899/decreto-38623-10-abril-1826-567216-publicacaooriginal-90605-pe.html. Acesso em 28 set. 2021. 
3 BRASIL. Lei de 7 de novembro de 1831. Declara livres todos os escravos vindos de fôra do Imperio, e impõe 

penas aos importadores dos mesmos escravos. 1831. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-publicacaooriginal-

88704-pl.html. Acesso em: 28 set. 2021. 
4 CARVALHO, J. M. A política de abolição: o rei contra os barões, in: A Construção da Ordem / Teatro de 

Sombras. 3. ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 293-294. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1824-1899/decreto-38623-10-abril-1826-567216-publicacaooriginal-90605-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1824-1899/decreto-38623-10-abril-1826-567216-publicacaooriginal-90605-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-publicacaooriginal-88704-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-publicacaooriginal-88704-pl.html
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para a costa brasileira foram apreendidos. Até que foi aprovada a Lei nº 581, de 4 de setembro 

de 18505, a Lei Eusébio de Queirós, que colocaria um fim ao tráfico. Logo após a aprovação 

desta lei, houve tentativas de se pôr em discussão a libertação do ventre da mulher 

escravizada, porém foram rejeitadas. Apenas com a intervenção da Coroa, a partir de 1866, 

passou-se a debater firmemente esta possibilidade, concretizada em 1871, e ainda deixando a 

criança sob a tutela do proprietário de sua mãe até os 21 anos de idade6. 

Dos primeiros momentos do Império Brasileiro até 1850, as decisões e 

posições antiescravistas – mais relacionadas à abolição do tráfico –, devem-se às pressões 

externas. Depois deste período inicial, houve maior participação da Coroa e, na última fase, 

após a promulgação da Lei nº 2.040, de setembro de 18717, a Lei do Ventre Livre (ou Lei Rio 

Branco), observou-se uma grande participação popular8. Segundo Maria Helena Machado, 

essa participação, “com revoltas, fugas e protestos de escravos, forros e populares”, foi 

essencial para se conseguir de fato a emancipação, enquanto “a política formal, sempre 

cautelosa e conservadora, manteve-se na retaguarda, timidamente buscando os movimentos 

sociais”9. 

Da primeira fase ao fim da escravidão, houve uma forte oposição por parte dos 

proprietários da grande lavoura. Pode-se dizer que a substituição só se deu quando o senhorio 

percebeu que a escravidão já estava com seus dias contados. Seu fim estava próximo diante 

das pressões externas e internas, e a troca pela mão-de-obra livre do imigrante passava a se 

mostrar necessária10. 

 

 

2 BREVE BIOGRAFIA 

 

Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, nascido em Recife, em 19 de 

agosto de 1849, e morto em Washington, em 17 de janeiro de 1910, foi um filho da 
 

5 BRASIL. Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850. Estabelece medidas para a repressão do tráfico de africanos 

neste Imperio. 1850. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim581.htm. Acesso em: 28 

set. 2021. 
6 CARVALHO, J. M., op. cit., p. 304-307. 
7 BRASIL. Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871. Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que 

nascerem desde a data desta lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação e 

tratamento daquelles filhos menores e sobre a libertação annaul de escravos. 1871. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm. Acesso em: 28 set. 2021. 
8 CARVALHO, J. M., op. cit., p. 314-320. 
9 MACHADO, M. H. ‘Teremos grandes desastres se não houver providências energéticas e imediatas’: a 

rebeldia dos escravos e a abolição da escravidão, in: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil 

Imperial, vol. III (1870-1889). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 369. 
10 CARVALHO, J. M., op cit., p. 321. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm
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aristocracia burocrática. Seu pai, José Tomás Nabuco de Araújo, foi senador na corte, 

participou da Liga Progressista e manteve atuações abolicionistas11. 

Quando garoto, Joaquim Nabuco passou os primeiros anos de sua vida no 

engenho de Massangana, em Pernambuco, com os padrinhos. Ele próprio afirma que foi neste 

local que percebeu a “natureza do sistema”, levando-o a lutar contra a escravidão. Conta, em 

Minha Formação, espécie de autobiografia, que, certo dia, um negro fugido aparecera em 

Massangana e pediu à sua madrinha para servir-lhe, pois seu antigo dono castigava e 

ameaçava-lhe a vida. Segundo o próprio Joaquim Nabuco: “Foi este o traço inesperado que 

me descobriu a natureza da instituição com a qual eu vivera até então familiarmente, sem 

suspeitar da dor que ela ocultava”12. 

Marcado para o resto de sua vida como diplomata e político, formado pela 

Faculdade de Direito do Recife, teve então contato com os ingleses e com o movimento 

abolicionista exterior – que diferentemente do abolicionismo brasileiro, estava mais 

relacionado à religião, baseado na moral cristã13. Pode-se dizer que sua atuação abolicionista, 

assim como suas ações diplomáticas e políticas, era sempre direcionada aos proprietários, 

burocratas e para a Corte. Ou seja, seu objetivo era mudar o sistema escravista partindo da 

elite. Seus escritos tinham objetivo de divulgação política e eram feitos para convencer os 

governantes de que era preciso mudar a legislação e o modo de atuar para que o Brasil 

pudesse se tornar um Estado livre de fato. 

Dentre suas muitas obras, em A Escravidão, escrita em 1870, haveria 

incialmente três capítulos: “O Crime”, “A História do Crime” e “A Reparação do Crime”. 

No entanto, teria concluído só os dois primeiros capítulos, faltando tratar de como deveria ser 

realizado o processo abolicionista. Então, em 1883 escreve O Abolicionismo, onde desenvolve 

a ideia que estava planejada para este último capítulo de A Escravidão. 

 

 

3 JOAQUIM NABUCO E AS REFORMAS SOCIAIS 

 

Durante a década de 1880, as discussões a respeito do trabalho escravo no 

Brasil continuam a gerar polêmicas e desacordos e, desde muito, já não podiam ser caladas. O 

escravismo resistia à duras penas e prometia sobreviver o último suspiro de sua derradeira 
 

11 ALONSO, A. Joaquim Nabuco: os salões e as ruas. 1. ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 19. 
12 NABUCO, J. Minha Formação. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2004, Coleção Excelsior, vol. 1. 
13 ROCHA, A. P. Abolicionistas brasileiros e ingleses: a coligação entre Joaquim Nabuco e a British and 

Foreign Anti-Slavery Society (1880-1902). São Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 73. 
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vítima. Testemunha desta época, Joaquim Nabuco buscava meios de promover ações que 

compatibilizassem a emancipação do cativo e reformulações que tangessem a organização 

social. Libertar e conciliar eram o desejado e O Abolicionismo vinha colaborar com tais fins. 

O percurso feito por Nabuco nesta obra foi: a evidência do problema – a instituição escravista 

-, o caminho e a solução para superá-lo. 

Quando falamos em abolicionismo, logo nos vem em mente uma concepção 

bem difundida do termo que privilegia seu aspecto emancipador, do movimento político que 

pregava o fim da escravatura14. Não já nesta definição nenhum problema e este objetivo, 

como não poderia ser diferente, não escapava dos anseios de Joaquim Nabuco. Todavia, na 

sua visão, apesar da importância inegável que a simples emancipação possuía, esta era 

insuficiente para justificar por só os esforços do movimento abolicionista. 

A concepção de abolicionismo como quase um sinônimo de emancipação é 

resultado de uma interpretação que julga ser a escravidão resumida nas relações de trabalho 

mantidas entre senhor e escravo – relações marcadas pela servidão do segundo e a posição 

vantajosa do primeiro. Na interpretação de Nabuco, estes significados são ampliados. Para o 

autor, escravidão não se restringe apenas à servidão e o abolicionismo apenas à emancipação. 

Nos seus três séculos de existência, a escravidão se enraizou profundamente na 

sociedade brasileira. Além de definir as relações e os meios de produção, esta instituição 

extrapolava suas influências além dos vínculos sociais e econômicos entre senhor e escravo, 

atingindo em cheio os mais diversos setores da economia, política e sociedade colonial e, 

posteriormente, imperial. Tal fato não escapava do olhar aguçado e crítico de Nabuco, que 

procurava eliminar efetivamente as máculas que a instituição infligia no Brasil. 

Sua argumentação incide na ideia de que no sistema escravista não existem 

privilegiados. Longe de ser o escravo o único prejudicado, todos – inclusive os senhores de 

escravos – sofrem danos que a instituição impõe para a manutenção de sua existência. 

Imoralidade e atraso econômico são os principais elementos que formam o ônus carregado 

pelos brasileiros. A escravidão é apontada por Joaquim Nabuco como a principal responsável 

pelos vícios, degradação e imoralidade reinantes na sociedade e em suas instituições. Neste 

sentido, a questão deixa de ser de interesse apenas dos abolicionistas ou dos escravos e torna-

se uma questão de interesse da sociedade como um todo. 

Nos esforços de dar cabo à escravidão, Nabuco percorre o caminho da delação.  

 

 
14 HOUAISS, A. Abolicionismo, in: Dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed., Rio de Janeiro: Moderna, 2009. 
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O momento era dos mais ambivalentes, uma vez que 

procurava-se apagar e disfarçar tal questão, ao mesmo 

tempo em que se contemporizava. Exemplo maior foi a lei 

de 1871, considerada por Nabuco como uma espécie de 

medida de recesso, que arrefeceu ânimos e o próprio 

processo. Talvez por conta de tantos recuos,  Nabuco 

tenha adotado a tática de delação, a partir dos anos 80, 

como uma forma objetiva de atuação. Era necessário 

expor abertamente a situação dos escravos no Brasil, e 

assim constranger as elites políticas nacionais.15 

 

O autor tenta evidenciar a realidade cruel desta instituição e o seu papel 

negativo para o país, visando mobilizar a opinião pública dentro e fora do Brasil. Segundo 

Nabuco, no cenário internacional, o país assumia uma posição de atraso frente às demais 

nações, especialmente os países europeus. 

Para Nabuco, além de civilizar, a emancipação das pessoas escravizadas 

representaria também, para o Brasil sua verdadeira independência. Não mais frente às nações 

estrangeiras, mas no âmbito interno. Para ser efetivamente livre, o Brasil deveria promover a 

liberdade para o seu povo. 

Toda esta ampliação do significado da escravidão para a sociedade brasileira 

permitiu outra importante ampliação. O abolicionismo não poderia mais se restringir à 

emancipação das pessoas escravizadas. Ao injustiçar o escravo, toda a sociedade se degenera. 

Portanto, para regenerá-la, não basta libertar sua parte escravizada, mas é imprescindível que 

se acabe com as marcas que a instituição da escravidão produziu.  

Observa-se a proposta de ampliação do foco de atuação do abolicionista para a 

promoção de uma reforma social. Longe de representar o fim de um processo, a emancipação 

se torna prerrogativa para o início de outro: incluir a massa injustiçada à comunidade civil. 

Para tanto, são necessários os esforços e trabalho de gerações. 

 

O nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa 

organização toda, física, intelectual e moral, acha-se 
 

15 SCHWARCZ, L. M. O abolicionismo e a militância: pensar escravidão; obliterar a raça, in: Joaquim Nabuco e 

a raça como (falsa) questão. Versão digital cedida pela autora para os alunos do curso Fontes do Brasil 

Oitocentista, ministrado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP), nos dias 

30 de agosto de 2010 a 08 de setembro de 2010. 
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terrivelmente afetada pelas influências com que a 

escravidão passou trezentos anos a permear a sociedade 

brasileira. A empresa de anular essas tendências é 

superior, por certo, aos esforços de uma só geração, mas, 

enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo 

terá sempre razão de ser.16 

 

Para Nabuco, em sua atuação, o abolicionista deve ter a ciência de seu papel de 

conciliador. Este não se deve colocar contra indivíduos, mas sim contra a instituição 

escravista, que degrada e corrompe. Ao invés de opor, unir. Ao invés de impor, negociar uma 

solução assegurada por força única e exclusiva da lei. Visa o bem-estar do Brasil e, para tanto, 

vislumbra a sociedade como um todo. Por sua vez, o negro deve ser parte integrante da 

sociedade. Não por acaso ou por motivos filantrópicos, mas pelo papel de importância que 

desenvolveu na construção do País. 

 

No Brasil, a questão não é, como nas colônias europeias, 

um movimento de generosidade em favor de uma classe de 

homens vítimas de uma opressão injusta a grande 

distância das nossas praias. A raça negra não é, 

tampouco, para nós, uma raça inferior, alheia à 

comunhão, ou isolada desta, e cujo bem-estar nos afete 

como o de qualquer tribo indígena maltratada pelos 

invasores europeus. Para nós, a raça negra é um elemento 

de considerável importância nacional, estreitamente 

ligada por infinitas relações orgânicas à nossa 

constituição, parte integrante do povo brasileiro. Por 

outro lado, a emancipação não significa tão somente a 

termo da injustiça de que o escravo é mártir, mas também 

a eliminação simultânea dos dois tipos contrários, e no 

fundo os mesmos: o escravo e o senhor.17 

 

 
16 NABUCO, J. O Abolicionismo. São Paulo: Publifolha, 2000, Coleção Grandes Nomes do Pensamento 

Brasileiro. 
17 Ibid. 
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Ainda vale ressaltar que, intencionalmente ou não, Joaquim Nabuco percorre 

um caminho diferente de grande parte de interpretações sociológicas de sua época, embebidas 

pelas teorias do determinismo racial ou evolucionismo social. A historiadora Lilia Moritz 

Schwarcz demonstra que o viés escolhido pelo autor foi o da circunstância social 

historicamente fundada: 

 

Assim, se esse contexto viu nascer uma escola de 

pensamento social influente, que apostou todas as suas 

tintas e munições no tema da raça e da miscigenação 

biológica e moral, da mesma maneira como anotou com 

descrédito o nosso futuro como nação; já Nabuco pode 

ser considerado o fundador de uma outra tradição, que 

sem pensar em raça biológica entendeu a nação a partir 

da história, da cultura, da circunstância social.18 

 

A degeneração de que sofria a sociedade brasileira não era resultado de 

questões raciais, mas sim da organização socioeconômica mantida no País. Não era biológica, 

mas social. O problema era claro: a instituição escravista. 

Para Joaquim Nabuco, a causa do abolicionismo, apesar de moralmente 

vencida, ainda exigia muito trabalho para ser conquistada efetivamente. Tornar-se-ia 

concretizada com a negociação e a aprovação de uma lei que garantisse sua aplicação. E o 

passar acelerado do tempo e a postergação da instituição só faziam aumentar suas 

consequências negativas. 

A solução de Nabuco era complexa: emancipar as pessoas escravizadas e 

promover sua integração civil através de reformas sociais que visassem construir uma 

sociedade uma e justa. Às diversas partes da sociedade, então, cabiam um esforço de 

colaboração. Diferentes entre si, mas iguais no que tange ao objetivo: modernizar a economia, 

humanizar e civilizar verdadeiramente os trópicos. 

 

 

 

 

 
18 SCHWARCZ, L. M., op. cit., loc. cit. 
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4 JOAQUIM NABUCO E OS GRUPOS SOCIAIS 

 

Dentro da concepção de abolição apresentada acima, como parte de um 

processo maior de reformas sociais, será analisado, então, como Joaquim Nabuco se 

relacionava com os diferentes setores sociais: Quais deveriam ser seus respectivos papeis na 

abolição? E na reformulação da sociedade, qual era o papel de cada um? 

 

4.1 AS ELITES 

Para Joaquim Nabuco, a escravidão é uma instituição essencialmente 

destrutiva. Era prejudicial aos cativos e até ao próprio ambiente. Mas também era destrutiva à 

economia brasileira e aos próprios proprietários, que se destruíam moralmente e tornavam-se 

inertes, irresponsáveis e reféns do servilismo. Nabuco faz uma áspera crítica à herança que a 

Escravidão deixou na mentalidade da aristocracia brasileira. A escravidão havia desonrado o 

trabalho e afastado os filhos da elite brasileira da educação, transformando-os em indiferentes 

a sentimentos, instintos, paixões e necessidades, responsáveis por formar mais que uma 

sociedade, uma nação. 

Em sua análise, Nabuco divide a aristocracia escravista em dois polos 

específicos: o Norte – que compreende a Bahia, o Maranhão, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco -, e o Sul – que, por sua vez, compreende o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 

Paulo.  

O Norte era marcado por uma escravidão decadente desde a falência das 

antigas empresas da indústria do açúcar. Era formado por uma aristocracia falida, que busca 

altos cargos do funcionalismo público como última esperança para manter seu patrimônio, 

como se observa no seguinte trecho: 

 

Se, por acaso, o Estado despedisse todos os seus 

pensionistas e empregados, ver-se-ia a situação real a que 

a escravidão reduziu os representantes das famílias que a 

exploraram no século passado e no atual [...]. O 

funcionalismo público era a forma de garantir rendas, 

visto o grande desinteresse destes homens pelo trabalho, 
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consequência direta da condição servil do trabalho na 

colônia.19 

 

O Sul, cuja escravidão estava no auge, eram sustentados pela já aparente e 

sensível riqueza vinda da grande produção de café. O Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo 

Nabuco, sem o café, seriam províncias decrépitas. São Paulo, cuja elite era chamada de 

“ianques brasileiros” – ainda que Nabuco não concordasse -, devido ao grande poder 

econômico e espírito empreendedor, apesar de investir muito dinheiro em escravos, não era 

tão economicamente dependente da escravidão.  

Já o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o Extremo Sul, são muito 

elogiados por Nabuco, por já utilizarem largamente a mão-de-obra livre dos imigrantes 

europeus. Sabe-se hoje que a aplicação de mão-de-obra imigrante europeia nesta região e no 

atual Sudeste se devia a um projeto de colonização do Sul do Brasil e de “branqueamento” da 

população brasileira, mas não cabe a este estudo discutir este ponto. 

Segundo Nabuco, a aristocracia estava acostumada aos benefícios que o 

trabalho servil lhe trazia. Não valorizava o trabalho e, portanto, não possuíam meios de 

sobrevivência que não fosse pelos lucros gerados pelo trabalho escravo ou pelo funcionalismo 

público. Esse pensamento gerava atraso nas próprias províncias que viviam à margem da 

riqueza das grandes produções, e, caso essa produção deixasse de ser lucrativa, logo estas 

regiões demonstrariam sua fragilidade, entrando em decadência. “A realidade é um povo 

antes escravo do que senhor do vasto território que ocupa; cujos olhos o trabalho foi 

sistematicamente aviltado; ao qual se ensinou que a nobreza está em fazer trabalhar”20. 

Com a percepção do atraso econômico e da “imoralidade”, durante o Império 

houve consideráveis adesões de grandes figuras políticas à ideia da emancipação, além da 

criação de leis que reduziam o regime da Escravidão e combatiam o tráfico negreiro – 

poderosíssimo até 1851 –, as leis Feijó, Eusébio de Queirós e do Ventre Livre, já 

mencionadas neste artigo. Entre as grandes figuras abolicionistas do Partido Liberal estavam 

Sousa Franco, Otaviano e Tavares Bastos, e, do Partido Conservador, Tales Torres-Homem e 

São Vicente, que preparavam seus partidos para a reforma. Além da elite econômica e 

política, há também ares de oposição vindos da elite intelectual: imprensa, academia, homens 

de letras, bispos, professores de Direito e educadores, que também passavam a condenar a 

instituição. 

 
19 NABUCO, J., op. cit., 2000, p. 64. 
20 Ibid., p. 67. 
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Neste esforço de parte da elite para a emancipação dos escravos brasileiros, 

havia um grande número de estrangeiros envolvidos nessa causa através de debates 

diplomáticos, como os abolicionistas franceses envolvidos na “Fala do Trono de 22 de maio 

de 1867” – Duque de Broglie, Guizot, A. Cochin, Andaluz, Borsier, príncipe de Broglie, 

Gaumont, Leon Lavedan, Henri Martin, Conde de Montalemberg, Henri Moreaum Edouard 

de Pressensém Wallon e Eugène Yung – e os britânicos da British and Foreign Anti-Slavery 

Society, que realizaram uma larga troca de correspondências com Joaquim Nabuco entre 1880 

e 1902. Além deles, houve a famosa atitude intervencionista militar britânica do Slave Trade 

Suppression Act – também conhecida como “Aberdeen Act” ou “Bill Aberdeen” –, de 8 de 

agosto de 184521. 

Joaquim Nabuco comenta que havia certa corrente de consciência tomando os 

brasileiros de seu tempo, um “arrependimento dos descendentes de senhores”, já que a 

escravidão ia contra causas humanitárias e os projetos civilizatórios do século XIX. De acordo 

com Nabuco, a causa abolicionista começara a ganhar algum espaço na opinião pública e 

entre os proprietários. 

Vale ressaltar que a propaganda abolicionista de Nabuco se refere sempre aos 

proprietários, e não aos escravizados, pois, para ele, isso incitaria uma explosão de violência e 

ódio, uma “guerra servil”, que colocaria todo o projeto de “conciliação de classes” dos 

abolicionistas a perder. A libertação dos escravos, segundo Nabuco, precisava ser feita no 

Parlamento, pelas elites e homens livres, através de leis, e somente desta forma. 

Joaquim Nabuco, assim, ao imputar a necessidade do protagonismo das elites 

para dar fim à escravidão, vai insistir que tal campanha não seria voltada contra os 

latifundiários escravocratas como indivíduos, mas sim ao domínio que exercem e ao estado de 

atraso que a Escravidão, instituição que tais proprietários representam, mantém em todo o 

país. Desta forma, os abolicionistas também estariam lutando pelos interesses dos senhores, 

pois, para Nabuco, a escravidão trazia prejuízos econômicos para o Brasil, impedindo seu 

crescimento e prejudicando a produção rural e industrial. 

Este seria o papel das elites para Nabuco: aderir à abolição e contribuir para a 

superação dos antigos modelos de produção, trazendo a modernização econômica (e social) ao 

País.  

 

 
21 REINO UNIDO. 8° & 9° Vict. Cap. CXXII. An Act to amend an Act, intituled An Act to carry into execution a 

Convention between His Majesty and the Emperor of Brazil, for the Regulation and final Abolition of the African 

Slave Trade. 8th August 1845. Disponível em: https://www.pdavis.nl/Legis_28.htm. Acesso em: 28 set. 2021. 

https://www.pdavis.nl/Legis_28.htm
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4.2 A IGREJA CATÓLICA 

O Brasil Independente herdou muitas características típicas do Período 

Colonial: na economia, com a permanência do modelo agrário; na política, com a participação 

restritiva da polução, e na sociedade, com a singela divisão entre cativos e libertos. Ainda há 

de se mencionar aquela que se tornou uma característica marcante tanto do Brasil Colonial 

quanto Independente: a escravidão. 

A escravidão tange, de forma direta ou indireta, as três esferas de um período: 

na esfera econômica, o emprego da mão-de-obra escrava; na esfera política, a negação ao 

escravo da participação política, mesmo este grupo englobando a maior parte dos brasileiros; 

e na esfera social, a presença alienígena de um grupo que está, em sua maioria, condenado a 

viver à margem da sociedade. No entanto, na esfera social, ainda há de se relevar o papel de 

destaque que a Igreja Católica mantém – papel este que não passou despercebido por Joaquim 

Nabuco em seu discurso abolicionista. 

A Igreja Católica foi uma instituição que estabeleceu sua posição desde o 

princípio da colonização portuguesa: incumbiu-se da missão de “civilizar” os indígenas 

através da catequização, somada com a devoção dos já súditos portugueses, que vinham ao 

Brasil. O seu prestígio já estabelecido em Portugal assegurou à Igreja um papel de destaque 

na sociedade em formação. Adentrando o Período Imperial, a influência que a Igreja ainda 

exercia sobre todos os setores sociais era muito grande, e não seria de se espantar a 

participação desta instituição no movimento abolicionista – isto é, se ele realmente tivesse 

sido notório. 

Seja pela sua doutrina, que prega compaixão entre os homens, seja por motivos 

humanitários, a Igreja tinha motivos para reforçar a campanha abolicionista, mas não o fez – 

pelo menos pelo julgamento pessoal de Nabuco22, que aponta que, em outras partes do 

mundo, os discursos abolicionistas eram proferidos por membros do clero. No entanto, no 

Brasil, esses servidores de Deus não só se omitiram da campanha abolicionista como foram 

coniventes com a escravidão. Desde o Período Colonial, ou seja, desde os primórdios da 

escravidão no Brasil, os clérigos já se mostram coniventes com a escravidão. Nabuco, no 

caso, aponta para os jesuítas23, que se aproveitavam da mão-de-obra indígena nas lavouras em 

troca do ensino religioso – um processo que pareceu somente agravar-se. 

 
22 Ibid., p. 47. 
23 Id. A Escravidão. 2. ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 9-16. 
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Devido a essas críticas tão incisivas, Nabuco foi visto como um forte defensor 

do Estado Laico. Porém, é importante ressaltar que as críticas de Nabuco eram dirigidas 

contra os clérigos, ou seja, os representantes da Igreja Católica no Brasil, e não exatamente 

contra a instituição. Tanto que, ao escrever Minha Formação, anos depois, reconheceu o 

“papel civilizador” da Igreja. Escreve Nabuco quanto ao destino dos ex-escravos, sobretudo 

na educação: “Não seremos nós, abolicionistas, que havemos de impedir a aproximação entre 

os novos cidadãos e a única religião capaz de os conquistar para a civilização”24. 

 

4.3 AS PESSOAS ESCRAVIZADAS 

Joaquim Nabuco, ainda que coloque a importância da pessoa escravizada para 

a sociedade e construção do País, o incluindo como parte integrante da sociedade, o exclui do 

Movimento Abolicionista. Para ele, o escravo deveria esperar que seus direitos fossem 

reivindicados pelos homens livres, com arrependimento e afinidade por seu sofrimento. 

Nabuco coloca o abolicionismo como um mandato da raça negra, tomado pelos 

cidadãos – homens livres, mandatários -, e em que o escravizado, em contrapartida, é 

representado como agente passivo, em estado de morte civil, incapacitado de fazer 

reivindicações. Há o mandato e os mandatários, mas, curiosamente, não há mandantes. Para 

Nabuco, as pessoas escravizadas “renunciaram” à reivindicação de seus direitos e caberia aos 

homens livres, então, advogar por sua causa. Mais do que isso, os escravos deveriam ser 

deixados de lado no processo, evitando o incitamento do ódio entre as raças. Conforme 

Nabuco: 

 

A propaganda abolicionista, com efeito, não se dirige aos 

escravos. Seria uma covardia, inepta e criminosa e, além 

disso, um suicídio político para o partido abolicionista, 

incitar à insurreição, ou ao crime, homens sem defesa, e 

que a lei de Lynch, ou a justiça pública, imediatamente 

haveria de esmagar.25 

 

Ou seja, para Nabuco, mesmo que estes escravos tomassem a frente na luta 

pela libertação, quaisquer ações que estes fizessem em seu favor não trariam resultados 

positivos. Ele prevê que se ocorrerem insurreições feitas por negros, estas seriam repreendidas 

 
24 Id., op. cit., 2004. 
25 Id., op. cit., 2000, p. 12. 
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e causariam graves punições aos escravizados, assim como o agravamento de seu cativeiro. 

Além disso, também temia que reações escravas pudessem ganhar caráter demasiadamente 

violento, visto que, para ele, a violência já era parte do sistema escravista. Rejeita, assim, a 

possibilidade de qualquer “guerra civil” e, pelo contrário, espera que o vencimento da causa 

sele de vez uma harmonização entre as classes.  

Desta forma, Nabuco coloca a pessoa escravizada à margem para, em sua 

visão, protegê-lo e, simultaneamente, proteger a sociedade da violência que poderia ser 

causada por esta disputa polêmica, evitando, assim, que se suscite o ódio por quaisquer das 

partes. Ódio que, para ele, ainda é pouco ou inexistente. Nabuco chega a comparar o Brasil 

aos Estados Unidos da América, onde, para ele, se criou uma “antipatia” entre as raças que 

aqui não teria ocorrido. “No Brasil deu-se exatamente o contrário. A escravidão, ainda que 

fundada sobre a diferença das duas raças, nunca desenvolveu a prevenção da cor, e nisso foi 

infinitamente mais hábil”26. 

Nabuco usa a polução mestiça como prova de que uma “boa relação” sempre 

existiu, até na relação entre escravos e senhores, e que isto será garantia de um futuro melhor 

aos negros libertos aqui do que aos libertos dos Estados Unidos.  

Portanto, a abolição, para Nabuco, seria positiva para todos: para os escravos, 

que ganhariam a liberdade; para os senhores, que agora poderiam aplicar uma forma correta 

de trabalho; e para a sociedade, que não conviveria com o atraso gerado pelo sistema 

escravista. E, principalmente, para que a ordem estabelecida fosse mantida, pois todos seriam 

beneficiados. 

Para a manutenção desta ordem, as reformas deveriam ser realizadas por meio 

de leis, como ressaltado a seguir: 

 

A emancipação há de ser feita, entre nós, por uma lei que 

tenha requisitos, externos e internos, de todas as outras. 

É, assim, no Parlamento e não em fazendas ou quilombos 

do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há 

de ganhar, ou perder, a causa da liberdade.27 

 

Esse é um dos pontos mais interessantes da obra, pois mostra o limite da 

“radicalidade” de Joaquim Nabuco. Mesmo que suas ideias abolicionistas fossem polêmicas – 

 
26 Ibid., p. 73. 
27 Ibid., p. 12. 
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para não entrar nas propostas de reforma agrária -, em nenhum momento considerava a 

sublevação e subversão da ordem estabelecida por meios radicais ou revoltosos. 

As reformas de Joaquim Nabuco, como este postulava, não deveriam passar 

por interesses facciosos, de classe, mas seriam um bem comum, realizadas dentro dos 

parâmetros legais, de forma harmônica e tolerante. Essa busca de um equilíbrio social e de 

harmonização entre as classes constitui um dos principais traços da sociedade civil que 

Nabuco vem a propor que se construa. 

 

 

5 MOVIMENTOS SOCIAIS DO SÉCULO XX 

 

Tomando como base uma distinção comum entre cientistas sociais, como o 

antropólogo Roberto DaMatta28, será considerada a ideia da “defesa da individualização”, 

pois as propostas de Joaquim Nabuco visavam assentar definitivamente as relações entre 

“indivíduos”, indistintos perante a lei ou o Estado. Cada homem seria apenas “mais um”, sem 

mediação entre ele e o todo, diferentemente de um tratamento pessoal, que remete à distinção 

e a à hierarquização pelo contexto social. A ideia de tratamento pessoal remente à 

diferenciação pelo status e à segmentação por grupos, classes ou estamentos. É neste ponto 

que se encaixa a crítica à feudalização. Conforme Joaquim Nabuco: 

 

Assim como a palavra abolicionismo, a palavra 

escravidão é tomada neste livro em sentido lato. Esta não 

significa somente a relação do escravo para com o 

senhor; significa muito mais: a soma do poderio, 

influência, capital e clientela dos senhores todos; o 

feudalismo, estabelecido no interior; a dependência em 

que o comércio, a religião, a pobreza, a indústria, o 

Parlamento, a Coroa, o Estado, enfim, se acham perante o 

poder agregado da minoria aristocrática, em cujas 

senzalas milhares de entes humanos vivem embrutecidos e 

 
28 DAMATTA, Roberto. Sabe com quem está falando?, in: Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia 

do dilema brasileiro. 1.ed., Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
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moralmente mutilados pelo próprio regime a que estão 

sujeitos.29 

 

Tendo esta distinção em mente, em “Minha Formação”, Joaquim Nabuco via 

na Inglaterra, ao contrário do Brasil, um país onde impera o tratamento horizontal, 

“individualizado”, dos cidadãos, em que o status social e o tratamento pessoal não chegam a 

encobrir a ação do Estado e desvirtuar o aparato público para o beneficiamento de setores 

privilegiados – ao menos não na mesma medida como ocorria no Brasil. Em resumo, tendo a 

Inglaterra como exemplo, é esta “individualização” da sociedade civil que Nabuco parece 

buscar. 

 

O que deixa tão funda impressão na Inglaterra é, antes de 

tudo, o governo da Câmara dos Comuns; a suscetibilidade 

daquele aparelho, ainda perante as mais ligeiras 

oscilações do sentimento público, a rapidez de seu 

movimento e a força, em repouso, de reserva, que ele 

concentra. Mais ainda, porém, do que a Câmara dos 

Comuns, é a autoridade dos juízes. Somente na Inglaterra, 

pode-se dizer, há juízes.30 

 

Por fim, resta analisar o que, em última instância, significava o conjunto destas 

reformas sociais – entendendo sociais em sentido amplo: econômicas, políticas, morais e tudo 

mais que vier interferir na formação e desenvolvimento de uma sociedade. Passando pela 

abolição da escravidão, reestruturação das relações de trabalho, de propriedade, das 

instituições brasileiras e do papel de cada setor social brasileiro. O que, a fim e a cabo, 

almejava Joaquim Nabuco? 

Em um primeiro momento, suas ideias radicais para o período podem 

impressionar o leitor contemporâneo: da abolição da escravidão à inclusão social dos negros, 

e mesmo a reforma agrária – que até hoje é vista em certo grau de “radicalidade” política -, 

não deixam de serem propostas impactantes e “intelectualmente” evocadas na atualidade. 

Desde a centro-esquerda política ligada ao Trabalhismo, como o Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), e suas homenagens proferidas em 2010, no centenário da morte de 

 
29 NABUCO, J., op. cit., 2000, p. 5. 
30 Id., op. cit., 2004. 
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Nabuco, a ativistas considerados mais radicais, como João Pedro Stedile, um dos fundadores 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), como dois exemplos. 

No primeiro livro da série “A questão agrária no Brasil”, de Stedile, logo no 

prefácio nos confrontamos com uma citação de um dos discursos de Joaquim Nabuco, em sua 

campanha abolicionista, em 1884: 

 

A propriedade não tem somente direitos, tem também 

deveres [...]. Se for eleito, não separarei mais as duas 

questões - a da emancipação dos escravos e a da 

democratização do solo. Uma é o complemento da outra. 

Acabar com a escravidão não nos basta; é preciso 

destruir a obra da escravidão.31 

 

A citação tem lá sua coerência, afinal, como vimos nas críticas que Nabuco 

direciona a aristocracia, escravidão e latifúndio, aparecem como duas faces da mesma moeda 

o atraso econômico e a decadência social brasileira. No entanto, a utilização não deixa de ser 

curiosa, já que as reformas planejadas por Nabuco, por mais que possam ser evocadas pela 

esquerda política, direcionam-se substancialmente à sedimentação de uma sociedade 

capitalista burguesa moderna. 

Sabemos que tal conclusão traz sérias implicações, e que a determinação do 

verdadeiro caráter econômico do Brasil, feudal ou capitalista, seja no Período Colonial ou no 

século XIX, é uma polêmica inacabada para qual não há propriedade para se tratar neste 

estudo. No entanto, não pode deixar de se verificar, ao menos na “análise do discurso” que foi 

intentada de aqui se realizar, uma ruptura mental de Joaquim Nabuco em relação ao atraso 

econômico brasileiro, que se revela e se impõe através da organização da sociedade civil, e 

uma consequente necessidade de uma modernização “à inglesa” no País. Tal fica evidente na 

seguinte passagem: 

 

Escravidão e indústria são termos que se excluíram 

sempre, como escravidão e colonização. O espírito da 

primeira, espalhando-se por um país, mata cada uma das 

faculdades humanas, de que provém a indústria: a 

 
31 STEDILE, J. P. A questão agrária no Brasil: o debate tradicional, 1500-1960. 1. ed., São Paulo: Expressão 

Popular, 2005. 
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iniciativa, a invenção, a energia individual; e cada um dos 

elementos de que ela precisa: a associação de capitais, a 

abundância de trabalho, a educação técnica dos 

operários, a confiança no futuro. [...] Está, pois, 

singularmente retardado em nosso país o período 

industrial, no qual vamos apenas agora entrando.32 

 

Tudo isto devido ao binômio escravismo-latifúndio, que sufocava qualquer 

outro desenvolvimento e impediu uma justa inserção econômica de libertos e pobres livres – 

algo que poderia, em parte, ser solucionado com a democratização do solo. É interessante 

notar que, ao tratar do sistema social e econômico brasileiro, no século XIX, como atrasado e 

feudal, e defender a necessidade de modernização, reforma agrária e industrialização, chega a 

antecipar algumas das leituras feitas por membros do Partido Comunista, na década de 1960, 

como Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães. Todavia, enquanto estes visavam 

“cumprir etapas” para se chegar ao Comunismo, Nabuco, homem de seu tempo, queria 

alcançar a Inglaterra: moderna, burguesa e capitalista. 

O que isso nos diz, então, sobre as propostas de sociedade civil que vimos até 

então? Talvez sem se dar conta, a sociedade civil visada por Joaquim Nabuco é harmônica e 

“individualizada”, com as leis e o Estado regulando as relações entre indivíduos, porque, em 

última instância, é assim que se pretendem as sociedades burguesas capitalistas, seja na 

prática – sem uma estratificação social nas leis – ou na ideologia – da possibilidade de um 

desenvolvimento nacional a serviço de todos, sem o beneficiamento de classes. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As propostas de Joaquim Nabuco aparentemente passam por dois tópicos 

essenciais: a harmonização das relações sociais e a “individualização” (dissolução do 

“feudalismo” e das relações de privilégio, conforme Nabuco). 

Quanto ao primeiro, é um dos tópicos mais patentes ao longo de toda a obra. 

Frases que postulam o abolicionismo como ato de “reconstruir o Brasil sobre o trabalho livre 

e a união das raças na liberdade” aparecem de forma viciada no livro e pode-se dizer que a 

 
32 NABUCO, op. cit., 2000, p. 75. 
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proposta de um desenvolvimento com melhorias conjuntas, de todos para todos, está no cerne 

de O Abolicionismo. Essa preocupação, no entanto, não se manifesta apenas no discurso 

contra a revolta do escravizado ou na insistência de que, no Brasil, as relações senhoriais não 

teriam “azedado a alma do escravo contra o seu senhor”, nem “criado entre as duas raças o 

ódio recíproco que existe naturalmente entre opressores e oprimidos”.  

O problema da harmonização social pode ser entendido como um aspecto ainda 

mais estrutural e profundo no pensamento de Joaquim Nabuco. Ao classificar povo como a 

totalidade da população, é a todo o conjunto que se destina então suas reformas. Nos termos 

do autor: “Para nós, a raça negra é um elemento de considerável importância nacional, 

estreitamente ligada por infinitas relações orgânicas à nossa constituição, parte integrante 

do povo brasileiro”33. 

De fato, considerando a injustiça, a irrealidade e os atrasos econômicos 

decorrentes da exclusão de parcelas muito significativas da população, Joaquim Nabuco pensa 

reformas e soluções visando o Brasil inteiro, para aqueles que vivem em seu território, 

trabalham e ajudaram a construí-lo. Estes seriam os cidadãos pelos quais, segundo o 

entendimento político de Joaquim Nabuco, o Estado deveria zelar, sem priorizar ou beneficiar 

a um ou outro grupo social específico. 

Desta forma, a abolição dos escravos manifestava os interesses de uma única 

classe? Não para Joaquim Nabuco, como tenta, afinal, provar a todo instante, suas medidas 

seriam benéficas tanto para os (ex-)escravizados quanto para os proprietários. Vendo na 

abolição um primeiro passo para a modernização econômica do País – além de uma reforma 

moral e política de nossas instituições – não concebe, ao menos em seu discurso, 

possibilidade de suas propostas não serem benéficas a todo o conjunto da população. 

Em suma, fica claro que, de acordo com Nabuco, a sociedade civil deveria 

articular-se de forma harmônica, organizada de forma a servir um só corpo, o povo, que 

deveria ter como objetivo uníssono o desenvolvimento nacional. 

Por sua vez, quanto ao segundo tópico, ao contrário do primeiro, apresenta uma 

preocupação que aparece de forma mais “latente” na obra de Joaquim Nabuco. O autor não 

discursa diretamente sobre ela. A melhor pista que temos são as críticas a “feudalização” do 

Brasil e aos privilégios e poderes da aristocracia, que lhes possibilitavam estar acima das leis, 

contornando inclusive as disposições abolicionistas anteriores à própria emancipação. 

 
33 Ibid., p. 10. 
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Sendo O Abolicionismo uma obra de divulgação política que, apesar de ser o 

primeiro passo de uma reformulação maior, apresenta argumentos e soluções para um 

problema imediato – uma obrigação moral, para além de qualquer reformulação. 
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