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O VENTRE LIVRE EM UM JORNAL CATÓLICO DO SÉCULO XIX 

 

Alceste Pinheiro 

Doutor em História Social (USP) e professor do Curso de  

Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. 

 

O correr do ano 1871 foi um marco na história do Império. Depois de um sem 

número de protelações, a 12 de maio, José Maria da Silva Paranhos, o visconde do Rio 

Branco, o conservador presidente do Conselho de Ministros, enviou à Câmara dos 

Deputados o projeto de lei que emancipava o ventre da mulher escrava. Era a primeira 

medida formal para extinção do sistema servil, após o efetivo fim do tráfico negreiro. 

Resultado da campanha abolicionista que começara pelos anos 1860, quando foram 

rompidos o silêncio e a omissão que envolviam a escravidão no Brasil.  

 Há certa unanimidade historiográfica quanto à ausência de oposição significativa 

ao regime escravista até 1860. O brasilianista Conrad fala em poucos defensores da 

idéia emancipacionista até este período. A escravidão era a instituição mais 

característica da sociedade brasileira, tudo dependia do trabalho servil e que, por isso 

mesmo, era impossível ser contra a escravidão. O contrapeso ideológico inexistia já que 

não havia jornais antiescravistas até 1860
1
. 

Emília Viotti da Costa em uma de suas contribuições à História Geral da 

Civilização Brasileira acentua que, a partir das discussões do elemento servil durante a 

Constituinte, “nada de novo se dirá a propósito dos malefícios do sistema escravista ou 

sobre a incompatibilidade entre a moral cristão e a escravidão”
2
. Holanda estende o 

prazo. “Não há mesmo indício de que existisse, durante a década 60-70, pressão 

irresistível em prol de medidas que tendessem à emancipação do trabalho escravo”
3
.  

Mas é certo que já havia nos meios urbanos, nessa década, uma sensibilidade 

maior à questão servil. Para alguns segmentos da corte, ter escravo não era de bom tom, 

o que Machado de Assis percebeu muito bem
4
. Entretanto, não é de estranhar que a 

Igreja também permanecesse silenciosa diante da escravidão, que mantivesse escravos, 

que usufruísse deles como qualquer proprietário, como qualquer instituição bem posta 

no Império. Ainda mais porque a Igreja precisava se ocupar de sua própria organização 

e estrutura internas, envolvida que estava no processo de romanização e reforma.  
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As discussões sobre o projeto apresentado pelo ministério Rio Branco com 

aprovação do Imperador mobilizou a elite brasileira. Foram quatro meses de intenso 

debate aos quais o semanário católico O Apóstolo deu destaque singular e posicionou-se 

claramente em favor da emancipação do ventre.  

Até ai, o jornal nunca se apresentara como órgão oficial da Igreja. E de fato não 

o era. Tratava-se de um empreendimento particular de padres ultramontanos envolvidos 

na reforma romanizadora. Um meio de defender aquilo que esse grupo considerava 

prerrogativas e direitos da Igreja. Não falava em nome da hierarquia, mas refletia 

claramente o que os bispos reformadores pensavam. Era um verdadeiro cão de guarda, 

pronto a defender a Igreja romanizada. E isso significava também o combate incessante 

aos padres liberais e regalistas, que atuavam sem consonância com a reforma em curso.  

As manifestações de O Apóstolo favoráveis à emancipação do ventre podem ter 

sido a primeira tomada de posição formal da Igreja contra a escravatura. Conrad afirma 

antes de 1880, a “Igreja Católica jamais desenvolveu uma missão antiescravatura e os 

padres que se opunham individualmente à instituição eram casos excepcionais”
5
. As 

páginas de O Apóstolo não chegam a desmentir totalmente a concepção de Conrad, mas 

indicam que havia na Igreja um movimento favorável à emancipação com o apoio da 

maioria dos bispos. Se esse apoio, certamente O Apóstolo seria mais discreto naqueles 

quatro meses de 1871 de intensa discussão da questão servil.  

É o que emerge das páginas do jornal. E claro fica que a defesa do projeto da Lei 

do Ventre Livre obedecia a uma estratégia mais ampla da Igreja (ou de parte dela). 

Tanto que O Apóstolo vai além da emancipação do ventre: defende a fixação de uma 

data para a abolição total. Ao mesmo tempo, prega a adoção de um sistema educacional 

em benefício dos escravos, alforriados e ingênuos. Em vários momentos deixa indícios 

de que já não confia na elite nacional e que busca nos escravos, alforriados e libertos os 

seus novos aliados. Por isso, defende a supremacia do trabalho desses homens sobre o 

do imigrante, que representava para a Igreja um risco, já que associava o processo 

imigrantista a um complô contra a instituição perpetrado por liberais e protestantes. E 

chega a propor divisão de terras entre eles. É claro, entretanto, que o jornal nunca deixa 

de defender o interesse material da Igreja, nem admite que o ônus da libertação do 

ventre caia somente sobre o fazendeiro 
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Tudo isso poderá ser constatados nas páginas de O Apóstolo, que, de acordo com 

Oscar Lustosa inaugura a “fase de consolidação” da imprensa católica no Brasil
6
.  

Em 1871, o jornal entra em seu quinto ano dirigido pelo seu fundador, 

monsenhor José Gonçalves Ferreira
7
, um beneditino que se secularizara em 1850. Ao 

contrário dos primeiros anos, exibia o endereço da redação, à Rua Nova do Ouvidor, 

16
8
. Continuava a declarar-se um “periódico consagrado aos interesses da religião e 

sociedade”, como no primeiro número, em 1866. Desta vez, acrescentava “sob os 

auspícios da Sua Exc. Revma o Sr. Bispo diocesano”, em claro indício dos vínculos 

mais estreitos com a hierarquia, como era do gosto da romanização e do 

ultramontanismo. O jornal, com assinatura anual de 6$000, para a corte e a cidade de 

Niterói, e de 7$000, para as províncias, continua sem mencionar os nomes de seu 

proprietário e colaboradores. Sai com oito páginas de três colunas, cada. 

A primeira menção de O Apóstolo sobre a denominada Lei do Ventre Livre foi 

na edição de 21 de maio de 1871, nove dias depois de o projeto chegar à Câmara. O 

redator assegura que aplaude “de coração a iniciativa” e reconhece que a emancipação 

do elemento servil é de difícil resolução porque “afeta os interesses da sociedade. Elogia 

o projeto que não fere “gravemente a propriedade individual” – uma preocupação 

sempre acentuada pelo periódico. Não considerava o projeto “perfeito”, mas ao menos 

não prejudicava “o interesse do proprietário e da lavoura”. 

Deixa desde logo claro que preferia que “com a liberdade do ventre se marcasse 

um prazo para terminar a escravidão”. Por isso, qualifica o projeto de meia medida, 

prevê futuras dificuldades e defende a emancipação gradual em “um prazo razoável” de 

29 anos para a sua concretização – uma proposta que já circulava em outros setores. 

Assim, o fim do cativeiro coincidiria com o novo século. Na sugestão, estava implícita a 

adoção de um sistema que prendesse o ex-escravo à terra, de acordo com o modelo de 

servidão medieval. Defende a educação compulsória do liberto9.  

Acusa os fazendeiros de falta de cuidado na educação moral e religiosa dos 

escravos, que não aprenderam a amar o trabalho, “uma imposição divina”, não foram 

persuadidos a acreditar “que tanto o senhor como o escravos cumpriam esta lei divina 

ainda que de forma diferente, dirigindo uns e executando outros”. O redator estava 

convencido de que “o problema da emancipação estaria resolvido” e a passagem ao 

trabalho livre seria “suave, se os proprietários tivessem cumprido a missão”. 
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De acordo com o semanário, o escravo saberia que teria “ainda de trabalhar para 

viver [e] preferiria conservar-se com quem sempre trabalhou (...). Mas em lugar desse 

sistema, todos preferiram reduzir o escravo a uma máquina de serviço”. Sugere então 

que os proprietários cuidem da formação dos que nascerão livres pela nova lei para que 

os tenha a seu futuro serviço.  

O Apóstolo manifesta preocupação com possíveis reações dos senhores. Chama 

a atenção do governo e recorda que “nas grandes reformas sociais todos devem sofrer os 

sacrifícios, todos devem cooperar para a sua realização: no caso da emancipação os 

encargos devem ser participados pelo governo e pelo particular”
10

. Mas discorda dos 

que afirmam que os senhores teriam ônus com a lei.   

 Um dos argumentos dos adversários da proposta era de que os senhores 

abandonariam os chamados ingênuos. Os oposicionistas diziam temer a morte de 

milhares de crianças e por isso chamavam o projeto de “Lei de Herodes”. Perdigão 

Malheiro chegava a prever “uma verdadeira hecatombe de inocentes”
11

. Ao governo 

caberia assumir as crianças desprezadas pelos proprietários que, segundo a lei, optassem 

pela indenização pecuniária em lugar de usufruir dos serviços do liberto até os 21 anos.  

Não concorda também com o dispositivo que estabelece um prazo de sete anos 

para que as ordens religiosas libertassem seus escravos. Reafirma considerar que as 

ordens são tão legítimas proprietárias quanto os outros cidadãos. Recorda que as ordens 

já haviam começado a libertar “o ventre de suas escravas”. Considera “muito pequeno” 

o prazo de sete anos, mas que “deveria então ser marcado para todos”, se mantido, 

porque seria “mais justo e mais digno de uma nação civilizada tomar uma medida geral 

e igual para todos”. E reitera que o melhor seria o prazo de 29 anos. 

Dois números depois, o 23, o jornal dá continuidade ao texto de 21 de março, 

agora com críticas ao deputado Perdigão Malheiro - uma referência quando se tratava 

do regime servil. Sua obra A escravidão no Brasil, de 1866, tornou-se o manual dos que 

apoiavam a emancipação. Entretanto, o parlamentar conservador de Minas Gerais, 

posicionou-se contra o projeto de libertação do ventre. Como muitos outros adversários 

de medida, defendia processo mais lento, com preparação prévia do escravo, ainda sob a 

tutela do fazendeiro, sem riscos para a economia e a segurança do estado. Em resposta a 

Malheiro, o jornal sustenta que a reforma proposta é “gradual e prudente” e que seria 

egoísmo considerá-la prejudicial apenas ao proprietário.  
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O Apóstolo percebe que os senhores de escravos já se movimentavam contra o 

projeto, como previra em 21 de maio. Pela primeira vez, o jornal lança mão do termo 

“escravocrata”, em referência às associações que surgiam para combater o projeto. 

Considera exagerado o receio dos fazendeiros e denuncia o que qualifica de 

“perigosíssimas intrigas (...) que vão impressionando o espírito público”
12

. 

Assinala ainda que o problema é “de interesse, porque envolve questões 

econômicas”, mas também “de sentimento” porque o projeto prevê a melhoria da “sorte 

de uma porção da humanidade, restituindo-lhe a liberdade, tão procurada por todos”
13

.  

Preocupado com a possibilidade de uma convulsão social, o redator aconselha o 

leitor a não acompanhar as manifestações e as reuniões dos escravocratas, mais 

“funestas” do que a reforma porque “estão criando prevenções no escravo” contra os 

próprios senhores. Reconhece o “estremecimento porque há de passar à lavoura”, mas 

defende que “todos devem esperar medidas para restabelecê-la e vigorá-la”. Aponta que 

problemas poderão ocorrer porque nunca foi tomado cuidado com a educação dos 

escravos. Reitera o ponto de vista de que o projeto “pode realizar a aspiração nacional”, 

se for adotada a “limitação do tempo” para a manutenção da escravidão. E manifesta o 

temor de que, sem a reforma, o país enfrentaria a convulsão social14
. 

O jornal deixa evidente que também deseja ter influência na educação dos 

beneficiados com a lei. Critica o dispositivo que instituía as sociedades emancipadoras, 

responsáveis pela educação dos “menores ingênuos de 21 anos” rejeitados pelos 

senhores em troca da indenização compensatória. Pede “toda a vigilância do legislador” 

e aconselha medidas “restritivas e previdentes”.  

 

Se há motivos para recear do tratamento dos proprietários das escravas 

em relação aos filhos destas, há bastante fundamento para não 

acreditar muito nas associações emancipadoras. 

Os abusos hão de aparecer; o interesse pode prevalecer sobre a 

educação pela religião
15

.  

 

Por fim, afirma considerar “altamente criminosos” os que levantaram a questão 

da emancipação logo na primeira hora, “com a publicação de livros e 

pronunciamentos”, e agora “querem fugir da responsabilidade”. E cita novamente 

Perdigão Malheiro, que - recorda - condenou a escravidão e chegou a apresentar projeto 

de emancipação do ventre.  
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Entretanto quando se apresenta o governo desejado por S. Ex., 

inscrevendo na sua bandeira – liberdade e não escravidão -, abandona-

o e não espera pela discussão do projeto para vir hostilizá-lo pela 

imprensa, deslocando-se intempestivamente de sua posição de 

deputado para a de assumir a de apaixonado.
16

  

 

O jornal decidiu nomear Perdigão porque o parlamentar mineiro, que 

argumentava agora com o direito de propriedade para rejeitar a Lei do Ventre Livre, 

antes não defendeu o direito de propriedade religiosa17. Em 1869, Malheiro integrava a 

Comissão Orçamentária da Câmara dos Deputados, que aprovou um aditivo que 

originou a Lei 1764, que estabelecia um prazo de 10 anos para que as ordens e 

congregações religiosas convertessem todas as suas propriedades, até mesmo os 

escravos, em apólices intransferíveis da dívida pública. 

Na mesma edição, o Apóstolo publica nomes de libertos pelos beneditinos do 

Rio de Janeiro. O processo, iniciado em 1º de outubro, perdurou até o fim de 1870, mas 

só agora o jornal decidira dar-lhe destaque, em meio às discussões da emancipação do 

ventre. A lista incluía homens de 28 a 40 anos, portanto em idade produtiva, que 

trabalhavam e morava na Fazenda de Campos, norte da Província, como lavradores, 

alfaiates e carpinteiros. Havia também mulheres, muitas já casadas com já libertos.  

Desde antes, o jornal publicava a decisão de padres de libertar seus escravos. Na 

edição de número 4, de 22 de janeiro de 1871, por exemplo, elogia a atitude do vigário 

da Freguesia de Passos, Minas Gerais, Francisco de Assis Pinheiro de Ulhoa Cintra, de 

alforriar três escravos menores de idade no Natal de 1870. O Apóstolo destaca que o 

sacerdote se comprometera a educar os libertos até a maior idade
18

.  

O Apóstolo só volta a se referir ao projeto emancipacionista na edição de datada 

de 30 de julho. Com destaque e longo artigo, reconhece que as discussões têm corrido 

de forma “larga e independente”. Afirma que, desde a Independência, escravidão é 

reconhecida como perniciosa, porém a ideia que cresceu lentamente e só agora atingiu 

“à virilidade e forças precisas para exigir o banimento da escravidão”
19

. 

O jornal avalia que a escravidão só se manteve por exigência “de alto interesse 

público”. Não havia como “tolher o desenvolvimento” do cativeiro porque criaria 

“embaraços para a paz” e prepararia “a revolução que todos devemos evitar”. Para O 

Apóstolo, o projeto cria medo “devido às circunstâncias, mais imaginárias do que reais”. 
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Reconhece que há concordância em relação à necessidade de banir a escravidão. 

“Diverge-se apenas dos meios e procura-se a oportunidade”. Está certo, porém, que a 

proposta tem apoio de ampla maioria dos deputados. Não tem dúvida de sua aprovação, 

apesar da ação dos fazendeiros. 

 

O fato de uma minoria parlamentar, as representações de alguns 

fazendeiros, a inconveniente formação de um clube para a defesa dos 

seus interesses em nada podem prejudicar a proposta (...) 

Levantaram-se de chofre para combater uma medida que está feita à 

consideração do corpo legislativo e que só a ele compete resolver, pois 

só ele tem jurisdição para isso, é querer uma preponderância 

exorbitante nos negócios públicos e que pode ser considerada uma 

pressão feita no ânimo do legislador, muito contrário ao ânimo de 

nossas instituições
20

.  

 

Inverte o argumento dos que, como José de Alencar, previam que a libertação de 

alguns escravos fomentaria uma revolta geral dos que continuassem cativos. Ao 

contrário, está certo de que a ação dos proprietários é que pode produzir a “prevenção 

do escravo contra o senhor” - um grave risco porque tem tudo para levar à revolução.  

Denuncia que os fazendeiros pagam a imprensa para combater o projeto
21

. 

Sugere outra aplicação do dinheiro: “na boa direção e educação dos filhos de suas 

escravas, preparando-os para o amor ao trabalho, pelo sentimento da religião” ou na 

construção de asilos, para os “ingênuos que por falta de caridade fossem desprezados 

pelos proprietários de escravos”. Considera que assim os senhores corrigiriam “um erro 

grave em que sempre viveram, conservando seus escravos despidos de todos os 

sentimentos religiosos”. E faz uma sugestão ainda mais extrema: que alforriassem as 

escravas antes mesmo da conversão do projeto em lei. E em tom alerta, ensina aos 

senhores: “não confiem tanto na força material do braço escravo, como na gratidão e 

reconhecimento do homem que se vê livre pela generosidade do seu senhor”
22

. 

O artigo passa então a “examinar o que tem ocorrido no recinto da câmara”. 

Informa que tem acompanhado as discussões “com todo cuidado”.  Reserva crítica a 

Gustavo Capanema, deputado por Minas, e a José de Alencar, pelo Ceará. Capanema 

dissera que a religião não poderia aprovar o projeto porque não sanciona a injustiça. O 

Apóstolo responde que “não há maior injustiça do que condenar uma raça de homens a 

um desespero eterno”. E enfatiza que a religião de fato não sanciona a injustiça. 

Portanto “não sanciona a escravidão”. 
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 Contesta a interpretação de Alencar, de que São Paulo aprovava a escravidão. 

Ao contrário, assegura que o texto indicado pelo escritor favorece a emancipação. Frisa 

que o apóstolo aconselha a resignação ao escravo para evitar “a ira do senhor e para 

bem cumprir as obrigações de seu estado”. E assinala que os padres ensinam a 

resignação “para mitigar a sorte do escravo” e, no púlpito, devem dizer aos senhores  

 

que abram mão de uma propriedade ilegítima, que a consciência 

repele; e ao legislador deve sempre lembrar que a escravidão, sendo o 

mais degradante estado do homem, não pode figurar no código de uma 

nação católica e civilizada
23

. 

 

O semanário elogia a atuação de Rio Branco no plenário da Câmara. O 

presidente do Conselho de Ministros dividiu o majoritário Partido Conservador, do qual 

era filiado, e obteve os votos a favor do projeto da bancada do Norte do país, que 

dependia muito menos do trabalho escravo do que o Sul
24

.  

O Apóstolo considerou próximo o fim da escravidão, e o projeto, “o ato mais 

importante que se passou no país”. E intenta demonstrar que os seus adversários 

estavam errados quando previam uma revolução. Recorda que “o escravo não sublevou-

se, não destruiu, não incendiou; resignado esperou na escravidão do dia da liberdade”
25

.  

E compara a situação brasileira com a que ocorreu nos Estados Unidos, com “a 

guerra que ia dividindo a república”. E contesta o argumento racial: 

 

[Nos Estados Unidos] degradou-se a ciência a fim de justificar-se a 

ímpia teoria da escravidão. 

No Brasil nem um só de nossos sábios levantou-se para provar a 

inferioridade da ração negra. A Constituição do Império consagrou 

sua igualdade. O liberto vota nos comícios eleitorais. 

(...) 

Todos fazem parte da família brasileira.  

Se nos Estados Unidos o negro faz horror ao branco, no Brasil faz 

parte da humanidade, pela qual o mártir do Gólgota derramou seu 

sangue. 

(...)  

Por isso a Igreja sempre levantou a sua voz a favor do escravo desde a 

sua origem
26

. 

 

Entretanto, só cita um documento, um texto do Papa Gregório XVI, antecessor 

de Pio IX e que cumpriu um dos pontificados mais conservadores. Trata-se da bula In 

Supremo, de 3 de dezembro de 1839, que condena com veemência o tráfico negreiro
27

.  
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O Apóstolo passou oito edições sem mencionar as discussões da lei da 

emancipação do ventre no Senado, casa que aprovou projeto sem muita resistência. Na 

edição de 24 de setembro, publicou mais cinco alforriados pelos beneditinos: três 

homens “pardos” com idade entre 31 e 49 anos, entre eles um viúvo e um casado com 

uma liberta, e duas mulheres, uma de 29 anos e uma de 25, casada com um liberto
28

.  

O Apóstolo volta a referir-se à emancipação na edição de 1º de outubro, quando 

a lei já estava aprovada e sancionada. Publica a nota em que a Internunciatura 

Apostólico cumprimenta o ministro dos Negócios Estrangeiros pela emancipação do 

ventre
29

. O documento foi redigido no mesmo dia em que a Princesa Isabel, no exercício 

da regência, sancionara a Lei 2.040. 

No domingo seguinte, 8 de outubro, o periódico divulgou a Carta Pastoral de 

dom Pedro Maria de Lacerda sobre a nova lei
30

. Em evidente sinal de importância, O 

Apóstolo concede-lhe toda a primeira página e deixa de publicar o Catecismo do 

Concílio de Trento, que a ocupava desde o começo do ano.  

Lida em todas as paróquias, a Pastoral de Lacerda é cautelosa, mas saúda com 

entusiasmo a lei e a adoção de uma “bem entendida liberdade”, conquistada “não pela 

mão do revolucionário armado (...) mas pelas dos legítimos depositários da autoridade 

nacional”, sem contrariar as “leis de Deus”, e com respeito à propriedade.  

Lacerda recorda que os beneditinos já haviam emancipado o ventre de suas 

escravas antes mesmo da lei e especula que a decisão serviu de exemplo para que os 

parlamentares aprovassem o projeto. E não deixa de mencionar a situação da Igreja 

ainda sobre o controle do Estado: lamenta a instituição não ter podido fazer mais por não 

estar livre “para desembaraçadamente exercitar seu amor de mãe terníssima”.  

Como seu mestre, dom Viçoso, anos antes, o bispo apela para um argumento 

econômico vinculado às idéias liberais defendidas no país pelos adversários da Igreja: 

 
E para aproveitar-nos da correnteza de idéias, publicamente 

professadas, pode-se dizer que desde 1751 muitos como Franklin 

admitem como princípio que o trabalho do homem livre é menos caro 

e produz mais que o do escravo, princípio este que Smith e Dupont de 

Nemours desenvolveram por cálculos minuciosos
31

.  
 

 Havia uma explicação para que a Igreja então assumisse o argumento econômico 

para defender a emancipação. Era preciso convencer que o fazendeiro não teria prejuízo 
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de que não só não haveria prejuízo, mas que a medida seria vantajosa. Martins ensina 

que a terra era praticamente destituída de valor, durante a escravidão. Havia meramente 

um preço nominal com base no qual os fazendeiros, por exemplo, indenizavam os 

posseiros.  Valor mesmo tinha o escravo
32

. Nos anos que se seguiram ao fim efetivo do 

tráfico, o preço do escravo subira de 649$000 para 1.700$000 nos anos 1870
33

.   

O bispo do Rio de Janeiro aproveita para criticar a política de imigração, que a 

Igreja considerava parte da estratégia de introduzir o Protestantismo no Brasil: 

 

Eis que pela nova lei o número de trabalhadores livres vai crescer, 

com a vantagem que esses homens livres não virão de outros climas, 

com religião diferente, com línguas e usos diversos dos nossos, mas 

nascerão debaixo do nosso véu, terão a mesma religião, a mesma 

pátria, a mesma língua, os mesmo costumes que nós, e nosso Brasil 

despenderão o que nele ganharem
34

. 

 

 No mesmo parágrafo em que reconhece a vantagem do trabalho livre, Lacerda 

proclama que o alforriado e o liberto produzem melhor do que o imigrante:  

 

E eis que com a nova lei o número de trabalhadores livres vai crescer, 

com a vantagem que esses homens livres não virão de outros climas, 

com religião diferente, com língua e uso diversos do nosso, mas 

nascerão debaixo de nosso céu, terão a mesma religião, a mesma 

pátria, a mesma língua, os mesmos costumes que nós, e no nosso 

Brasil despenderão o que nele ganharem, e amarão como nós a pátria 

de seus pais, de seus irmãos, e onde repousam os ossos de seus avôs
35

. 

 

 Dirige-se então aos senhores. Pede cuidado com os filhos de escravas que irão 

nascer a partir daquele momento. Bem tratados e educados, serão “obrigados pela 

gratidão a prestar-vos serviço de gente agradecida”.  

Em evidente sinal de que de alguma forma concorda com a possibilidade de uma 

rebelião daqueles que não foram beneficiados com a lei, como previam os adversários 

do projeto de Rio Branco, Lacerda, clama aos escravos:  

 
Se até agora por temor ou por consciência deveis a vossos senhores 

respeito, obediência e amor, de hoje em diante lhes deveis dobrado 

respeito, dobrada obediência, dobrado amor porque o temor deve ser 

substituído pelo agradecimento, e a consciência mais instigada pelo 

novo dever de maior gratidão
36

. 

  



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS 
RELIGIOSIDADES – ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e 
religiosidades. IN: Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, 
jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
_______________________________________________________________ 

11 

 

Como se coloca do ponto de vista legal e, sem dúvida, apoia a medida, Lacerda 

está disposto a fazer cumprir a lei. Orienta os párocos para que anotem com muito 

cuidado a data do nascimento dos filhos de escravos, como preceitua o parágrafo 5º do 

artigo 8º da Lei 2.040, “para que um erro de data não defraude a inocente criatura do 

direito de gozar da liberdade que a lei concede-lhe”
37

. Essa questão, aliás, passou a ser 

uma preocupação constante dos bispos - noticiam os números seguintes do semanário. 

Entre 5 de novembro de 1871 e 21 de janeiro de 1872, O Apóstolo publica cartas 

pastorais de bispos em apoio à nova lei e com as providências para torná-la efetiva. Dom 

Antônio Viçoso é o primeiro a seguir Lacerda, em 14 de outubro de 1871. Dom Manoel 

Joaquim da Silveira, arcebispo do Bahia, publica a sua uma semana depois, seguido do 

Cônego João Crisóstomo de Paiva Torres, capitular de Olinda (13 de outubro), de dom 

Luís Antônio dos Santos, do Ceará (20 de outubro), de dom Sebastião Dias Laranjeiras, 

do Rio Grande do Sul (24 de outubro), de Antônio Macedo Costa, do Pará (28 de 

outubro), de dom frei Luís da Conceição Saraiva, do Maranhão, 21 de novembro
38

.  

 Como Lacerda, todos orientam os vigários para que cumpram as determinações 

legais, segundo o que lembrara o ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas, em circular de 30 de setembro de 1871. Theodoro Machado Freyre 

Pereira da Silva dizia que esperava o apoio dos párocos, responsáveis pelos registros de 

nascimento e óbitos. Obrigava os vigários à adoção de dois livros especiais para os 

novos registros dos filhos de escravas
39

. Por isso, os bispos alertam os padres para o 

dispositivo da Lei, que previa multa de 100 mil réis para “cada omissão” do pároco.  

Há clara preocupação também com a possibilidade de erros nos registros que 

possam prejudicar a criança. O cônego João Crisóstomo de Paiva Torres, na condução 

da Diocese de Olinda, proíbe que os capelães das fazendas batizassem os filhos de 

escravas. Frisa em pastoral e no comunicado que encaminha ao ministro Pereira da 

Silva que a responsabilidade do batismo é do vigário da freguesia
40

. O arcebispo da 

Bahia, Dom Manoel Joaquim da Silveira, também proíbe que os filhos de escravas 

sejam batizados sem autorização dos párocos, “a exceção de perigo de vida”
41

. 

 Apesar dos esforços, é de se supor que as determinações episcopais nem sempre 

eram cumpridas na sua integralidade. É importante lembrar a dependência dos vigários, 

sobretudo no meio rural, em relação aos proprietários. Mais dependentes ainda eram os 

capelães de fazenda. Entretanto, a partir daí, a posição da Igreja vai evoluir até O 
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Apóstolo deixar evidente em 1887 que a escravidão era um pecado. Os teólogos já 

encontravam na Bíblia os fundamentos teológicos que deslegitimavam a escravidão
42

.  

O semanário busca aproveitar todos os acontecimentos para salientar o papel da 

Igreja. Na edição de número 42, 15 de outubro, destaca a decisão dos beneditinos de 

libertar todos os seus “três mil” escravos. Lembra que a ordem enviara 80 “moços e 

robustos” para a Guerra do Paraguai, que “representavam cento e sessenta contos de 

réis”. Frisava as condições físicas dos escravos-soldados e seu valor econômico para 

ressaltar a seguir que muitos plebeus compraram título de nobreza com “dez negros 

velhos e mazelentos” mandados ao conflito
43

. 

 Embora adotada formalmente a 29 de setembro de 1871, a decisão dos 

beneditinos de libertar seus escravos não tem vínculo direto com aprovação da Lei 

2.040, no dia anterior. Foi apenas uma questão de oportunidade política e coincidência.  

Dom Mateus Rocha, pesquisador da ordem no Brasil, não tem dúvida de que “a 

causa imediata para esta decisão foi a Lei Imperial 1.764 de 1870”, aquela que obrigava 

que as ordens religiosas se desfizessem de suas propriedades e que levou O Apóstolo a 

jamais perdoar o deputado Perdigão Malheiro. Rocha recorda que em 11 de julho de 

1870, portanto mais de um ano antes da apresentação do projeto da emancipação do 

ventre, o Mosteiro de São Bento da Bahia resolvera alforriar os seus escravos tão logo a 

referida lei fosse executada
44

. Assim, diante da possibilidade de perder os escravos, era 

melhor alforriá-los e tê-los no trabalho em uma de suas oito fazendas na corte e na 

Província do Rio de Janeiro
45

. 

Não demorou muito a que o Governo reagisse à decisão dos beneditinos de 

libertar os escravos. A 23 de dezembro, o Ministério do Império divulgou um Aviso no 

qual o Ministério da Guerra considerava conveniente aproveitar, mediante contrato, o 

serviço dos escravos alforriados pelos beneditinos e carmelitas na Fábrica de Ferro de 

São José de Ypanema, em Sorocaba, Província de São Paulo.  

É evidente que as duas ordens não aceitaram tal decisão porque temiam o 

esvaziamento imediato de suas propriedades. Os beneditinos tinham decidido alforriar 

os escravos mas queriam, em troca,  que permanecessem nas fazendas e mantivessem a 

produção, o que impediria que as terras caíssem na chamada Mão Morta. Com os 

escravos formalmente alforriados não teriam que cumprir a Lei 1.764. 
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 O Apóstolo reagiu em editorial publicado na primeira página de sua edição 

seguinte, dia 14 de janeiro. Demonstra preocupação com o proprietário de escravos e 

considera que a decisão “vai abrir (...) uma ferida profunda na liberdade de homens que 

(...) acabam de recebê-la plena de seus usufrutuários, que, para coadjuvarem o 

pensamento emancipador da nação, abriram mão deles”. Assinala que os beneditinos 

chegaram a pedir permissão ao Governo para distribuir terras entre os seus alforriados, 

que estão “mais ou menos adestrados no serviço da lavoura”. E deixa claro que 

considera aqueles homens agora alforriados melhores para o trabalho no campo do que 

o colono, certamente um imigrante.  

 

Dir-se-á que tais terras não ficarão improdutivas pois serão povoadas 

por colonos, e assim continuarão a produzir como agora.  

Mas o colono que ainda há de vir não tem o direito de esbulhar da 

terra, em que, por generosidade senhorial, o novo cidadão tem casa e 

pequena lavoura e que, por um sentimento religioso de seu antigo 

senhor, deve aumentar se o governo anuir, como cremos, que o D. 

Abade do mosteiro beneditino, em nome de sua comunidade, fez para 

repartir com eles as suas terras rurais. 

E não será falsear a colonização para protegê-la tirar o trabalho a 

quem o tem, dando-as a quem ainda há de vir, sem saber-se com que 

garantias de estabilidade.    
 

 

E salienta que o colono beneficiado e protegido dessa maneira certamente 

receará que, no futuro, façam em seu prejuízo o que estão fazendo agora em seu 

benefício, “quando um melhor sistema de colonização se apresentar ao governo” (o 

grifo está no original). 

 Outro argumento: quando as ordens religiosas receberam as terras, os doadores 

impuseram a condição de que cuidassem dos escravos, que lhes dessem “um cativeiro 

suave, esperando talvez para eles em um futuro mais remoto o melhoramento completo 

de sua condição”
46

.  

Qualifica a medida do governo de “atentado (...) contra a liberdade do cidadão, 

por ótimas que sejam as condições que pretende estabelecer nos contratos”. Lembra ser 

necessário “antes de tudo respeitar a vontade razoável do cidadão e deixar-lhe livre a 

escolha da profissão”.  

 Se o porta-voz dos católicos queria preservar a liberdade de escolha do cidadão, 

o objetivo foi atingido. Nenhum ex-escravo foi trabalhar em São José de Ypanema. 
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Tampouco aceitaram as condições oferecidas pelos monges. Em pouco tempo, as terras 

beneditinas ficaram vazias e só não caíram na mão morta por causa da inoperância do 

Estado e das articulações da Igreja.  

O embate seguinte do jornal teve conseqüências mais graves. Na edição de 10 de 

março de 1872, O Apóstolo abre a primeira página com condenação ao padre José Luiz 

de Almeida Martins
47

. Em 2 de março, o Grande Oriente do Brasil promoveu uma 

solenidade para comemorar a Lei do Ventre Livre, e homenagear o visconde do Rio 

Branco, seu Grão-Mestre. No dia seguinte, a imprensa publicou o discurso do padre 

José Luiz de Almeida Martins, Grande Orador da loja. Em São Paulo para a sagração de 

Dom Vital Bispo de Olinda, dom Pedro Maria de Lacerda exigiu que Martins deixasse a 

Maçonaria. Não atendido, o bispo suspendeu o padre do exercício das ordens.  

 O Apóstolo passou à oposição sistemática ao visconde do Rio Branco e terá 

participação importante no que passou a denominar-se Questão Religiosa, que viria logo 

a seguir. A Igreja, com o apoio de O Apóstolo passa definitivamente à ofensiva. O 

jornal vai viver até 1876 uma etapa de “grande relevo na imprensa carioca”
48

.  
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