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$JX."A S fjSEN-HORAS J JWEUS j$ENHORE2. 

Eu teuho a honra de dirigir-me espe-
•cialmente; as Senjhoras, ao subir pela 
primeira vez a tribuna das confereu-
cias, quando se me afigura o deyer e a 
impossibilidade depossuir esseraio vi-" 
sual do navegador, que alcanca uma 
area mais vasta de circulo mariuho, 
por isso que o habito o fez mais longo. 

Em compensacao eu sinto que o as-
sumipto se limite ao curso impresso pela 
brflhante.Directoria dasociedade AVE 
liiBERTAS, de tal modo que parece nao 
ser eu mais ido que um seu delegado, 
ineuimibidoy; sem renuncia das minhas 
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ideias, de denuncjar-lhe em publico o 
sentimento, e incumbido mais de trans-
mittir as bellas representantes do SEXO 

AFFECTIVO o enthusiasmo de que a so-
ciedade se tern possuido para o traba-
lho em prol dos ultimos proscriptos da 
communhao occidental. 

E' facil avaliar a necessidade de es-
forco do architecto que se visse obri-
gado a tracar o piano geral d'uma obra 
d'arte que tem de ser posta ao alcance 
de todas as vistas; e facil, por isso,aqui-
latar o embaraco de que me possui na 
construccao de um trabalho que, alem 
do mais, eu reputo difficil. 

Entretanto e preciso dizer que eu sou 
obrigado, antes de tudo o mais, a cha-
mar vossa attencao para este dia de 
hoje, que representa o anniversario de 
TREZ dactas da Historia Imperial deste 
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paiz, cada qual mais digna de estudo 
que nao cabe nos limites de uma con-
ferencia. 

Foi a 25 de Marco de 1824, minhas 
senhoras, que o primeiro imperador 
outbrgou-nos e fez jurar essa CARTA 

OONSTITUCTONAL, que ainda hoje serve-
nos de lei organica e que custou a raca 
mascula da Confederacab do Equador 
o desespero de uma revolueao e o assas-
sinato — legal — de quatorze republica-
nos do Norte. 

E que custou ao Povo Brazileiro em 
pezo a extorsao despotica do MAIOR di-
reito de um povo livre, de um estado 
soberanb, e o exilio de JOSE BONIFACIO 

— " entregue a fe punica de um piloto 
deGoa" (1). 

Foi tambem em 25 de Marco de 18Q2 
que, a esse mesmo imperador, expulso 

(1) Tkeophilo B.Ottoni. A estatua equestre. 1862. 
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pode-se dizer, do territorionacional em 
7 de Abril de 1831, se levantou, proposi-
talmente, uma ESTATUA EQUESTRE; na 
mesma praga do Rocio (2) onde foi es-
quartejado em 1792 o TiRADENTEBycomo 
que para lembrar as geraeoes vindon* 
ras que la sdb os pes do cavalleiro' de 
BRONZE vela quasi secularmente, exi-
.gindo vinganga, o primeiro martyr 
dessa liberdade brazileira que nunca 
apontou no horisonte. 

A razao, portanto, da escolha que do 
dia de hoje fez a sociedade AVE LI-
BERTAS, nao e o ser elle anniversariq 
destas duas dactas; mas, simplesmentej 
o ter sido lavrada, a 25 de Margo do 
anno passado, a—-Carta de alforria inte
gral—da provincia do Ceara. 

E e justa, minhas senhoras, esta so-
lemne manifestagao que a sociedade 

(2) Ib... e procet so de Tiradentes, por Esq ni ros. 
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representando a majoria dos Pernam-
bucanos, faz ao povo energico que ex-
purgou-se do maior dos vicios, por isso 
que o esforgo d'aquella porgao briosa da. 
patria, sob uma legiao de resistencias, 
excedeu, a perder de vista, o nivel que 
poderam attingir as investidas esera-
vistas. 

0 dia 25 de MARgo foi um acto viril 
que tern como base unica as extratifi-
cagoes tradicionaes do SENTIMENTO NA-

CIONAL por um regimen novo, caracte-
risado, no presente momento historico,. 
por essa alluviao de sociedades aboli-
cionistas que o EXEMPLO de Aprigio 
Guimaraes, na sociedade litteraria On.ze 
de Agosto, e a PALAVRA robusta de Joa-
quim NABUCO, na Camara dos Deputa-
dos de 1878, fizeram brotar do Coracao 
brazileiroy enchendo o ambiente do paiz 
desta athmosphera tao pura, tao salu-
tar, que parece, a nos que respiramoso 
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ar do segundo. reinado, o prolonga-
mento da athmosphera da INDEPEN* 

DENOIA. 

Foi um acto de justiga e de humani-
dade populares,que encontrou de frente 
a resistencia dos proprios governos e 
que e a primeira prova por onde se po-
dera aferir, no futuro, o valor da—ini-
ciativa privada—que o regimen abusrvo 
dos imonopolios traz de rastos pelo chao 
do paiz, sem incentivo, sem invengao, 
sem esperanga e mesmo sem traba-
lhos. 

Merece, por isso, uma solemnisagao 
especial e democratica, como esta, por 
parte de um grupo admiravelmente 
pequeno de SENHORAS, que sao a encar-
nacao do trabalho e do patriotismoy 
e que parecem as representantes, no 
Atlantico,d'aquellas Americanas que no 
Chile correram em massa, na manha 
de 24 de Setembro de 1865, a borda azu-
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lada do Pacifico, para, levantar um pro-
testo exemplar contra essa esquadra 
hespanhola que Ihes bombardeava a ci-
dade de Valparaiso. 

Consenti queeu.entre agora na ex-
planagao da THESE de minha conferen-
cia, a qual eu pref eri assentar, exclusi-
vamente, sobre o SOLO HISTORICO, ECO-

NOMICO e MORAL do paiz aonde o seu 
objecto e ainda hoje um appendice for-
gado. 

Af unda-se ate o alicerce dos primei-
ros assentamentos coloniaes do seculo 
XVI a raiz trez vezes secular da Escra-
vidao brazileira. 

Jazia, a titulo de civilisagdo e cateche-
se, n'um estado de liberdade legal im-
possivel de supportar e de descrever, li-
mitado entre o duro trabalho forgado 
das minas e da agricultura e a expiagao 
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voluntaria da vida no campo de guerra,. 
uma raga inteira de aborigenes ameri-
canos, entregue as maos dos primeiros 
colonos estrangeiros que Ihe abordaram 
as plagas, na primeira metade do se-
culo da Eenascenga; quando, por u m 
EDiCTO'de 1556 (3) do Senhor rei D. 
Joao III, foram declaradqs ESCRAVOS 

OS indios da tribu Cahete, desta Capi-
tania, poriierem devorado o primeira 
bispo do Brazil,D.Pedro Fernandes Sar-
dinha (4). 

Justamente por esse tempo, no mes
mo anno,comegava, na gruta de Macau, 
o grande poeta Luiz de CAMOES a levan-
tar o monumento latino dos LUZIADAS 

que era como um protesto vivo do exi. 
lado contra essa invazao nascente que 
o JESUITISMO, prenhe do valdr que lhe 

(3) Abreu e Lima. Socialismo. 1855. 
(4) Chronica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil 

pelo Padre Htmao de Vasconcellos, ;segunda ed. 1864. 
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deu a lucta com a Eeforma, fizera, um 
anno antes, na Metropole e, portanto, 
na India, na Africa e no Brazil, pela 
enorme emboccadura das ESCHOLAS PTJ-

BLICAS e das MISSOES. 

Do acto REAL em diante—o egoismp 
dos colonizadores, pelo habito de sophis-
mar as leis, considerou Cahetes quasi 
todos os Indios Brazileiros; e aquelles 
que se salvavam da interpretmgdo dos 
interessados, cahirao nas garras desta 
SENTENQA celebre do TRIBUNAL DA MEZA 

DA CONSCIENCIA de Lisboa, que resolveu 
poder o pae vender o filho e qualqmr 
vender-se a si proprio. 

A escravidao estendeu, por isso, aju-
dada, em todo o percurso da sua cam-
panha, por uma alluviao faminta de 
LEIS desorganizadoras e contradicto-
rias, suas raizes, no fundo dos abarra-
camentos dos selvagens, e fez-se acom-
panhar sempre de todo esse tradicional 
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corte jo de suppliers CORPORAES sobre 
cuja superficie boiavam, com os auspi-
cios da lei, a mutilagao e a marca do 
ferro em braza (5). 

E nao contente com tudo isto, nao sa-
tisfeita com o seu grande mercado nos 
ALDEIAMENTOS dos Indios, cujos desci-
mentos do sertao importavam o pezoda 
algema, ella ainda tentou o crime de 
pirataria que se podera chamar in
terna, exportando para o estrangeiro, 
por cima do Atlantico, os naturaes da 
nossa terra natal, apanhados ou nao 
em guerra que, ella propria, fomen-
tava por toda a parte (6). 

Os Jesuitas comegaram entao, quasi 
ao mesmo tempo, uma outra CAMPANHA 

que chegou ate nos com o nome de re-
generad6ra CIVIL E MORAL, e que o foi 

(5) Alvara de 3de Marco de 1741, de 1). Joao V o Fide-
lissimo. 

(6) Aponts, nots. e obs. para a Hist, do Maranhao nota 
C, pag. 351, por J. F. L. (Joao Francisco Lisboa). 1858 
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a principio, pedindu a libertagao dos 
•autochtones do Novo Mundo e pregando 
o Evangelho ; mas campanha que de-
generou cedo rfuma desbragada espe-
culagao COMMERCIAL, e que o futuro 
historiador ha de affirmar ter sido o 
motivo despertad6r dos instinctos ne
greiros dos Colonos que, despojados em 
parte do indio, voaram a AFRICA para 
assentar mais um outro balcao de mer-
cadoria humana, alem de ter sido o 
inicio da fanatizagao posterior de um 
povo inteiro que ate auxiliou a ateiarem 
no cerebro inculto de uma Raga, que 
;seria um dia levada a conta dos ele-
mentos de formagao da nagao brazi-
leira, o facho esterilizador do mais va-
riado e imaginoso fetichismo. 

E isso era natural : a escravidao e a 
encarnagao viva do abyssus abyssum 
invocat. 

E, ninguem pense que esse estado 
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normal de cousas. nao chegou ao ex-
cesso, porque, emquanto la pelo alcan-
tilado das serrassertanejas, la por esses 
platos do Xingu,—aonde Bartholomeu 
BUENO viu os hyerogliphicos da PAIXAO' 

do Christo que, sem duvida, nao tive-
ram energia bastante para ultrapassar 
a terra do JUDEU LENDARIO, transpor as 
muralhas de VICHNOU e do BRAHMA e 
desembocar na America, se tal e certo, 
pelo ISTHMO de Behring, aquem dos An
des,—em quanto la pelas selvas do Oc-
CASO brazileiro as Missoes upeijavam, 
sens armazens de visualidades e de ima-
gens preparadas coma para todos os ef~ 
feitos das phantasmagorias scenicasf 

(7)" com o fim de aterrarem e captiva-
rem os Indios; continuaram aqui pelo 
littoral a desembarcar, durante tre-
zentos annos, sempre em maior escala,. 

(7) Apontamentos para a Historia dos Jesuitas do Brazil 
por Antonio Henriques Leal, vol I. 1874. 
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estes rebanhos annuaes de dezenas de 
milhares de AFRICANOS, que vinham 
envenenar inconscientemente a colonia 
no nascedouro e dar azo a esse contris-
tador peccado (8) que o Padre NOBREGA 

stygmatisou no correr de suas Cartas. 
De forma que foi theatro a America 

do Sul dessa obra dupla de destruigao 
moral* dupla porque era a destruigao 
moral de duas ragas inferiores que a 
LEI GERAL da lucta pela existencia se 
incumbiria de fazer desapparecer na-
turalmente do planeta humano, ao in. 
fluxo da raga colonizadora, e porque 
era o enfraquecimento moral e physico 
desta que, por meio da escravidao, 
jungiu as duas ao poste da vida. 

E assim, pelo espago de seculos, iao 
vivendo milhoes de brazileiros, adopti-

(8) Carta do P. Manoel da Ndlrrega, da companliia de 
Jesus, em as terras do Brazil, ao padre mestre Simio. Bahia, 
& 9 de Agosto de 1549. 
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vos e nacionaes, uma vida de lucta cega; 
e anormal, despojados, da justiga, da 
sociedade e do descanso, sem lei, sem 
patria, sem coragao, sem consciencia,, 
sem crengas e, o que esta acima de 
tudo isto porque e a base de tudo, sem 
familia; quando, por inspiragao doPoN-
TIFICE ROMANO de 1741, e resistindo-aos 
proprios Missionaries Jesuitas que lhe; 

deram verdadeiras batalhas campaes 
nas cabeceiras do Rio Negro(9), o ener-
gico Marquez de POMBAL lavrou a Carta 
de libertagao Integral dos Indios do 
Brazil, por Alvara, do Senhor D. JOSE1 

I, de 8 de Maio de 1758. 
Por esse tempo, mais ou menos, a pa-

lavi-a de BENEDICTO XIV eraouvidanas 
colonias hespanholas e, pois, em toda 
a vastidao da America nao houve mais 
captives indigenas; ao contrario al-

(9) Apontamentos para a Historia dos Jesuitas do Brazil, 
por Antonio Henriques Leal. vol. I. 1874 
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guns soberanos trataram de ennobre-
celK>s,Televando-os ao nivel legal das 
classes privilegiadas. 

300 milhoes de selvagens, minhas se-
nhoras, que haviao persistido secular-
mente BRONZEADOS e com uma LINGUA 

propria, cedendo somente os algarismos 
que lhes roubavam as devastagoes da 
fome, da peste e da guerra; viram entao 
clarear desubito as suas fileiras, ama-
rellados e sem o seu idioma, por influ-
encia da selecgao natural (10) a queos 
jungiu a necessidade de uma larga co-
OPERAgAo social. 

Porem, se a America presenciou este 
facto que foi, pode-se dizer, um epizo-
dio, um incidente, do ESPECTACULO sce-
nico da queda da Companhia de Je-
zus, na sua total expulsao e extincgao 
em todo olJJniverso civilizado; comtudo 

(10) L'Origine des especes par Ch. Darwin. Trad, par 
E. Barbier. Chap. IV. Paris, 1876. 
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ainda Portugal ia .fomentar na Africa 
essas guerras devastadoras que lhe for-
neciam 40,000 negros annualmente,(l 1) 
so para a. lavoura do BRAZIL. 

Isso, porem, nada foi; porquanto o 
proprio estandarte auri-verde do Impe-
rio Brazileiro foi visto suspenso, ate 
1850, no topo da gavea dos navios ne
greiros, e elle proprio soffreu a affronta 
dos cruzadores Inglezes e do BILL ABER

DEEN, que queimaram-nos 90 navios, 
suspeitos de fazerem o trafico, nos ma
res territoriaes, sob o fogo mesmo das 
baterias brazileiras (12). 

E ate hoje mesmo, quando todo o 
Occidente jase achalavado de ha mui
to da grande nodoa, o nosso paiz, mi-
nhas senhoras, conserva-a na hedion-
dez dos seus costumes, na heterogenei-

(11) Memoria de Josi Bonifacio de Andrada e Silva sobre 
a escravidao no Brazil. Paris, 1825. 2.aed. 1871. 

(12) Nouvelles etudes sur le Brezil par Charles Pradez. 
Paris, 1872. 
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dade de sua raga, na inconstancia dos 
Orgamentos de Estado, na ignorancia 
da massa geral, muito mais accentua-
<la do que no proprio ALGARISMO de sua 
decrescente estatistica. 

Entretanto ha ainda no Brazil, se-
gundo o calculo mais provavel, um MI-
LHAO de escravos, da raga NEGRA. 

Minhas Senhoras. — E' contra esse 
quadro de desolagao, de injustiga e de 
sangue que a Escravidao gravou na pe-
dra dos tempos, dia por dia, anno por 
anno, seculo por seculo, durante todo o 
passado da nossa vida colonial e inde-
pendente, que actualmente se levanta, 
de novo, em nosso paiz, a onda con-
struct6ra do ABOLICIONISMO, tantas ve-
zes desviada no percurso da vida im
perial pela violencia, pelo sophisma, 



26 

pelo deleixo e pelo ouro, e que parece 
ter despontado primeiro—na lei—pelas 
dobras do Decreto de 15 de Margo (13) 
do Governo Republicano Provisorio.de 
1817, desta provincia. 

O Abolicionismo nada e mais, por 
isso, do que o CONGREGAMENTO de trez; 

ragas, quasi decahidas no todo, que se 
uniram na hora da desesperanga aon-
de se poderam dar as maos, para le-
vantar o seu brado de vinganga contra. 
esse PASSADO de horror e de usurpagao, 
e que so precisa no momento actual, 
em que elle culmina o cimo do Itatiaia 
Constitucional, do concurso salutar da 
MULHER brazileira. 

O Abolicionismo nao e esse monstro 
que por ahi se apregoa, a cada canto, 
ir introduzindo na sociedade os ger-
mens da anarchia civil, da desorgani-

(13) Martyres Peinarnbucanos. Vid. Arauio 3.° pae. 51, 
1854. 6 

http://Provisorio.de
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sagao do trabalho e.da decadencia mo
ral! 

Eu quizera que se me apresentasse 
no passado um momento que a escra
vidao deixou de repouso civil, um mo
mento que nao tenha sido um seculo 
de depredagoes, de guerras, de desespe-
ro, de lagrimas. 

Eu quizera que se me apontasse esse 
trabalho organisado em tao longo per-
curso, os instrumentos desse trabalho,, 
as suas invengoes, a sua producgao. A 
escravidao entregou a terra as maos 
de uma classe e a terra foi o seu unico 
instrumento; inventou a rotina e foi o 
seu unico invento; produziu a lavoura 
exclusiva do algodao, do assucar e do 
cafe, e foi sua unica producgao. A es
cravidao e o trabalho FORgADO, e o uni
co trabalho organizado do paiz, foi a 
escravidao. 

Mas eu quizera, acima de tudo, que 
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se me mostrasse o.logar do passado em 
que a escravidao tivesse deixado pene-
trar a MORAL, para ella ter podido viver 
e decahir hoje. Ao langar o olhar para 
os tempos de hontem,eu vejo so,ao lado 
da escravidao que e a imagem da mi-
zeria andando, a sociedade voltear-se 
em contorsoes scenicas que excedem o 
desespero dessa danga selvagem dos 
demonios, dos Cobbans de Guatemala. 

Monstro—e a escravidao. 
Nos, poderemos ser os que nada teem 

a perder, porque teem perdido tudo. 
Mas, antes disso, nos somos no pre-

sente momento os que se esf orgam por 
operar a reconstrucgao de uma nova 
Patria para todos. Nos somos ua mas-
sa enorme que nao tern nome, um todo 
compacto e volumozo, que pede nada 
para si e tudo para toda a patria. 

Nos somos a grande massa geral do 
PROLETARIADO BRAZILEIRO, que acaba de 
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despertar de um somno medonho, e 
que se ajoelha todo sob o sol do Brazil, 
como outros Incas, clamando contra 
todos os effeitos da escravidao, disposto 
a supportar as consequencias do crime 
dos antepassados. 

Nos somos a GERAglo MODERNA que 
vem chegando e que, farta de ter en-
torpecido o cerebro no bojo dos mostei-
ros,protesta contra essa educagao actual 
que e um mero prolongamento dos en-
sinamentos antigos. 

Ainda paira sobre nos, filha do regi
men absolute, a nuvem espessa da 
anarchia mental que caracteriza o se
culo XIX e que cega-nos ao ponto da 
imbecilidade e do delirio. 

Nos somos o PEQUENO LAVRADOR RU

RAL que vem arrastando a vida pelo 
chao das feiras e foge deste senhorio 
feudal, que nao esta na lei mas esta no 
costume. 
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Nos somos a INDUSTRIA, que a gran
de propriedade apunhalou no mercado 
pela concurrencia da lavoura, e que 
pede o levantamento de um cadastro 
geral das terras, (14) a obrigatoriedade 
do aprendizado e do trabalho e a ado-
pgao do salario, ao lado do IMPOSTO TER

RITORIAL. 

Nos somos o OPERARIO NACIONAL, SO-

bre cuja cabega assentou um dia a des-
confianga do capital, que lembra aos 
poderes do Estado a grande phraze de 
PLINIO que resume a queda do Imperio 
Romano e lhes aponta, sobre o mar das 
mizerias brazileiras, o ORgAMENTO vo-
gando sem mastreagao, sem leme, sem 
bussola, mas cheio de timoneiros. 

Nos somos a LEGiSLAgAo do paiz, ve-
lha, mofada, contradictoria e sem ex-
ecugao em tempo algum, especialmen-

(14) Traite de la science des finances, par Leroy Beau-
-lieu. Vol. l.o cap. VI. 1877, 
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te nesta parte da emancipagao dos In
dies e dos Negros, em que os brazileiros 
semelham o povo da Jerusalem de Je-
remias que esqueceu a prescripgao desse. 
monumental CYCLO SABBATICO de MOY-

ZES, (15) que se podera chamar 0 jubi-
leu septennal dos escravos. 

Nos somos a RELIGIAO, que o negro 
africanizou e levou de vencida deshu-
manamente por entre os espinhos da 
superstigao e do f anatismo; esta reli
giao que tern de coincidencia com a 
escravidao o ter ella assomado, da Azia 
para o Occidente, pela mesma CRUZ que 
era o instrumento de supplicio dos es
cravos judeus e na pessoa desse mes
mo Christo a quern tomaram, na phra-
ze de Zacharias, por trinta dinheirosi 
(16) tanto quanto valia um escravo. 

(1.5) Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne, par 
Constantin Francois Volney. cap. IV. MDCCCLXVIII. 

(16) Jesu-Christo, por Louis Veuillot, trad, do V.e de 
Castilho. 
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Nos somos, ainda, a raga selvagem 
dos INDIOS, representada nesses poucos 
milhares que do cimo das Cordilheiras 
do Oeste apontam milhares de bragos 
f uturos para Goyaz, Matto-Grosso, A-
mazonas e todo o Brazil. 

Nos somos a iMMiGRAgAo que f alha, o 
TRABALHO que reclama a sua nobreza, 
a EXPORTAglo que e nenhuma e a IM-
poRTAglo de tudo. 

Nos somos, emfim, a raga DE coR,que 
ja comprehendeu que d'aqui ha poucos 
tempos a geragao posterior a esta que 
lhe der a carta de emancipagao, leva-
ra tambem ao NEGRO musculozo do 
Parahyba do Sul essa mesma condeco-
ragao que a historia pendurou ao peito 
do ZUMBI no despenhadeiro da serra da 
Barriga. 

Porem, minhas senhoras, nos somos, 
antes de tudo isso e acima de tudo, a 
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propria FAMILIA BRAZILEIRA, que foge 
da senzala, que deve fugir da senzala, 
como quern corre do crime, com a in-
fancia aos hombros, para salvar o ber-
go a geragao f utura. 

E representamos, no presente mo-
mento historico de regeneragao mate
rial e psychica, a alma dessa VIRTUDE 

pessoal, domestica e civica que o veneno 
da Escravidao fez desgarrar-se do solo 
brazileiro, como a neblina das varzeas, 
e que volta na imagein do Abolicionis
mo, a rampa do Atlantico, para con-
fiar de vos a suarestauragao no HOMEM, 

no LAR e na SOCIEDADE, como esse es-
pectro do HAMLET que veio, a meia noi-
te, confiar ao filho, na margem somno-
lenta das aguas, a vinganga do seu en-
venenamento. 

Acceitae o mandate, que vos honra. 
Acceitae-o e vinde accrescentar o va

lor do vosso elemento affectivo a essa 
3 
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legiao abolicionista que pede a todos os 
poderes constituidos, para a patria— 
uma Nagao honrada e homogenea e 
para esta nagao—uma Patria Nova, 
que, em tudo e por tudo, e incompati-
vel com esta escravidao da raga Negra 
que nada tern de semelhante a escra
vidao antiga, a qual era uma insti-
tuigao apropriada — aos kabitos e ne-
eessidades do estado social de entao e o 
fructo da dogura dos costumes (17). 

Foi pelo LAR DOMESTICO, minhas se-
nhoras, que o escravo Negro comegou 
esse mortifero bloqueio moral, ethnico, 
economico e politico, contra a raga ca-
ptivadora, que deixara signaes eter-
nos, indeleveis, nas diversas ramifica-
goes da vitalidade do nosso povo, por 
isso que a escravidao e, como ja tive 

(17) Fragments de philosophie positive et de sociologie 
conteinporaine, por E. Littre, pag. 20. Paris, 1876. 
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occasiao de dizer uma vez—" o centro 
moral onde gyram todas as activida-
des nacionaes, debaixo deste circulo ri-
gorozo formado pela pobrezar pela 
ignorancia, pela prostituigao e pela va-
gabundagem (18). " 

0 negro foi o PRIMEIRO LIVRO que a IN-

FANCIA brasileira viu aberto aos olhos, 
antes de transpor o limiar desses mos-
teiros que lhe continuaram, dignamen-
te, a educagao domestica. 

A bestialidade dos seus costumes, a 
ferocidade dos seus instinctos, a phan-
tasticidade de suas crengas, o cunho da 
sua passividade, o caracteristico do seu 
sangue,—tudo isso entrou pela alma da 
INFANCIA a dentro, em plena nudez de 
sua carnagao grosseira, e ainda hoje 
apparece, aos olhos do observador me

tis) No art. XIII do Jornal do Recife de 29 de Novem-
bro de 1884, assignado sob o pseudonymo de Gladstone. 
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nos attento porem menos acostumado 
em nosso meio, sob todas as formas 
mais exquisitas, a todos os momentos e 
em todos nos. 

As LEIS VITAES da hereditariedade e 
da adaptagao,(19) foram o canal quese 
incumbiu de escoar, por todas as veias 
do nosso organismo vivo e depois social, 
oveneno material e moral desse grande 
APPARELHO mechanico destribuidor que 
assentou a tenda de suas multiplas e 
complicadas operagoes, mesmo no seio 
da habitagao familiar. 

Mas, ainda nao e tudo. 
Ao lado desta especie de bateria que, 

em represalia do nosso crime, a raga 
ethiope do Zaire assentou contra a in-
fancia no meio da familia, ha ainda 
uma outra, complemento da primeira, 

(19) Histoire de la Creation par Ernest Hackel. trad du 
Dr. Letourneau. Partie II, none lecon. Deuxieme edition. 
Pans. 1877. 
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inexpugnavel, assestada contra a pro
pria familiajd organisada. 

E' a senzala, assestada ao lado da fa
zenda em pedra e cal, comoum inimigo 
durante seculos desta preponderancia 
—habitual—do altruismo sobre o ego-
ismo, que uma possante organisagao 
intellectual do seculo XIX denominou 
—o grande problema humano (20)—. 

A senzala, que foi o productor deste 
pronunciado—sentimento egoista—que 
um grande homem julgou incompati-
vel com a existencia de qualquer orga
nisagao social, obrigando o individuo a 
isolar-se e luctar, so, contra a natureza 
em pezo (21). 

E ella foi, entretanto, o PRIMEIRO ES-

PELHO que a familia brazileira conhe-

(20) Cathechisme positiviste par Aug. Comte. Introd. 
pag. 59. Deuxieme edition. 

(21) La Morale positive par le Dr. Clavel. Deuxieme par-
tie, I. Paris. 1873. 
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ceu ee ainda hoje oseu appendice quasi 
forgado. 

0 bom espelho reflecte a luz diaman-
tina da belleza d'alma, como o mau 
estampa a figura do vicio e do def eito. 

0 exemplo, como o costume, e um 
factor do bem,como e um factor do mal. 

E a senzala e um—lupanar—, e um 
lupanar, diga-se a verdade, erguido 
frente a frente do — lar—domestico, 
para vergonha do futuro. 

Vis a vis da senzala, a f amilia, como 
a infancia, degenerou e corrompeu-se. 

Ella, que poude conseguir embotar o 
sentimento do cidadao mais honrado, 
ella que poude obliterar a consciencia 
do homem mais puro, que poude arras" 
tal-os aos seus pes e conseguiu impor-
lhes ate uma religiao propria, de forma 
que ainda hoje nos assistimos o espe-
ctaculo do fazendeiro que sacode a agua 
benta por sobre o machinismo do enge-



39 

nho e da mulher que a joelha perante 
as chammas da fogueira de S. Joao; 
ella, repito, poude tambem conseguir 
impor-se a familia em pezo e roubar-
lhe o que tinha de mais puro, de mais 
nobre e de mais santo. 

E' por isso, minhas senhoras, que a 
sociedade AVE-LIBERTAS mandou-me 
dizer-vos que o Abolicionismo, alem de 
ser um protesto de todos os centros 
expoliados contra a classe monopoliza-
dora, e, primeiro que tudo isso e acima 
de tudo, uma onda de regeneragao^ de 
reparagao, que abrange o proprio pro
testo desta classe contra toda essa 
usurpagao do passado infantil e fami
liar que deixou o lar domestico sem 
nome, sem crenga, sem economia, sem 
futuro, e sem honra, prompto a escan-
carar-se a primeira invasao dos costu
mes baixos e a.primeira tentativa do 
vicio. 
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E a sociedade f az um APELLO solem-
ne, convidando-vos para o grande tra
balho de que se incumbiu. 

Protestai; e dever de toda a mulher 
brazileira levantar um brado de indi-
gnagao a face deste passado deshu-
mano que lhe roubou os paes, os filhos, 
os irmaos e as maes, na escravidao 
fun esta de duas ragas. 

Vinde ajudar-nos na obra grandioza 
da reconstrucgao da Patria para po-
dermos todos entregar um dia aos vin-
douros, sobre as ruinas desta actual 
PALMYRA das tres ragas do Planeta 
HUMANO, um EDIFICIO NOVO, para o 
qual, talvez mais tarde, a Geragao Es-
crava tenha tambem de depositar mais 
uma pedra no meio dos perigos vitaes 
da maternidade. 

Minhas senhoras. Eu ja devo findar. 
Houve um dia, no anno de 1620, em 
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que, a leste dos Estados-Unidos, um es-
pectaculo sorprehendente se desenrolou 
a luz magniflca da natureza americana. 

160 EMIGRANTES INGLEZES, destes que 
a lucta religioza exilou do paiz, desem-
barcados sobre os rochedos de PLY

MOUTH, a face do oceano e do azul, es-
tabeleceram sobre as bazes de um con-
tracto a primeira colonia d'aquelle lit
toral e juraram em corpo obediencia as 
leis e ao compromisso de erguerem, 
pelo trabalho e pela honra, a nova na-
cionalidade que acabavam de consti-
tuir. 

Juremos, minhas senhoras, nos os 
FUGITIVOS da senzala, nao descansar 
um momento emquanto nao podermos 
plantar no cimo da Rocha brazileira, 
como outros emigrantes da Uniao, a 
bandeira da NOSSA NOVA PATRIA, uma 
patria sem Escravos. 
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