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árias ordens religiosas possuíam escravos nos conventos e colégios; religiosos 

também estiveram envolvidos diretamente na sua sorte. Quando resistiam à 

evangelização, os índios eram abandonados pelos Jesuítas, acabando escravizados pelos 

portugueses. A evangelização era feita à custa de castigo e medo (ver Eduardo Hoornaert, História 

da Igreja no Brasil, Vozes, 1983, p. 260).

V

Dois dos mais celebrados religiosos no Brasil compactuaram com a escravidão. Nóbrega 

frequentemente requisitava escravos para os serviços; Antônio Vieira, o padre dos extensos poemas 

na areia, defendia que a vinda dos africanos para a América permitiria sua cristianização, logo, sua 

libertação do destino inexorável a que o paganismo os conduzia, o inferno, caso permanecessem na 

África (ver Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes: Formação do Brasil no Atlântico, 

Companhia das Letras, São Paulo, 2000, pp. 182/183).

Vieira não tinha noção do que falava, ou tinha, mas seu discurso era informado por outras 

razões que não as apresentadas. Inferno eram os porões imundos e malventilados onde seres 

humanos eram transportados com alimentação precária e nenhum cuidado, tratados como animais e 

vítimas de toda sorte de males, entre eles o escorbuto, que matava boa parte deles. A indiferença era

tal que, quando da preparação dos embarques, era calculada uma percentagem a maior das 

quantidades a chegar ao porto de destino, porque, sabia-se, haveria perda de “carga” por morte. Os 

corpos eram atirados ao mar, verificando-se casos em que, ainda vivos, mas considerados 

irrecuperáveis, eram assim mesmo atirados às águas.

Era um sonho dantesco o tombadilho, 

Que das luzernas avermelha o brilho

Em sangue a se banhar.

Tinir de ferros, estalar de açoite,

Uma legião de homens negros como a noite,

Horrendos, a dançar.

(Castro Alves, Navio Negreiro, trecho I/IV)

Mesmo a poesia era descaracterizada pelo preconceito.

Do papado ao rei, deste aos padroados, as autoridades eclesiásticas eram nomeadas pela 

Coroa, tornando-se, sob o pálio da Igreja, seus empregados, corporificadores e condutores do 



sistema trono/altar, cruz/espada. A Igreja punha-se a serviço do rei, que tinha interesse na 

manutenção da escravidão, em primeiro lugar porque cobrava impostos por cabeça nos 

embarques na África, para não haver evasão, e para não perdê-los na hipótese de mortes no 

transporte, que sabia ocorrerem e estiveram sempre nos cálculos dos envolvidos; o pagamento

era comprovado pela marca da Coroa por ferro em brasa aposta no negro embarcado por  

suprimento de Dom João II, disposição alterada por Dom João IV, que substituiu a marca a 

fogo por uma argola de ferro em torno do pescoço. Em segundo lugar porque a mão de obra 

escrava sustentava por baixo custo os negócios locais, extrativos e transformadores, que 

geravam impostos, muito pouco deles retido na Colônia, a parte maior remetida para a 

Metrópole.

Na visão da Igreja, ou por razões de Estado, por ela defendida e conduzida, o trabalho 

escravo concorria para a libertação do negro pagão do pecado do paganismo, com isso 

assegurando-lhe a graça divina e a salvação na santa vida pós-morte. Neste passo, não bastava

beijar a mão que segurava o chicote; o escravo devia, também, beijar o chicote que o 

flagelava.  

  

O desprezo pelo africano não era questão pessoal, mas uma regra institucional 

consolidada e absorvida pela Sociedade, eminentemente portuguesa em cidadãos e costumes, 

sem nenhum respeito pelo trabalho, pela dignidade, pela educação. O imigrante, iletrado em 

sua mais extensa maioria, não lhe conhecia o valor, a uma porque tinha medo dela, a duas 

porque era um risco para os seus privilégios e para a sua ascendência sobre os nativos, que  

continuaram mesmo após a independência e a república. Pelas contas externas de 1925, o 

Brasil pagava por ano, para manutenção da cadeira de Camões no King´s College, de 

Londres, 300 (trezentas) Libras, correspondentes a 2.553$334 (dois milhões, quinhentos e 

cinquenta e três mil, trezentos e trinta e quatro) réis-ouro. Era, então, 103 anos após a 

independência formal, um país mergulhado no analfabetismo que gastava dinheiro dessa 

maneira. E importava espanadores (DOSP de 24 de novembro de 1925).

Quando você tiver a curiosidade de saber por que o Brasil é como é hoje, basta olhar 

para trás, recuar até o início de sua ocupação. O país paga até hoje alto preço por ela.

Sob o ministro Levy, para o ajuste, cortes orçamentários acabam de ser feitos no PAC, 

na Educação e na Saúde. Todo o mais foi mantido. PAC é gente, Educação e Saúde são o 

futuro. Os cortes, mais uma vez, o adiaram. O FMI aplaudiu.

Você viu, neste 2015, em 2014, celebrações do 21 de Abril e do 13 de Maio? Sepultar o 

passado é forma de sepultar a memória do país. Sem memória não se vai a lugar nenhum que 

preste. Sem Educação e sem Saúde idem, idem.

______________________________________


