
— Pega ladrão!!!

O grit̃ estridente par̃u a quase multidã que circulava naquele fim de manha de 19 
de Setembr̃ de 1890 na rua d̃ Lavradĩ, centr̃ d̃ Rĩ de Janeir̃!
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O Lavradĩ era um charc̃, terras pantañsas estendidas de próim̃ ̃s  rc̃s da 
Lapa ã Larg̃ d̃ R̃cĩ! Drenad̃ pel̃ Marques d̃ Lavradĩ em 1771, t̃rñu-se 
z̃na ñbre da cidade ̃nde m̃raram, entre ̃utras figuras pr̃eminentes, c̃rtesãs, 
c̃m̃  ntonĩ Saldanha da Gama e J̃se J̃aquim de Sequeira, ñbres, c̃m̃ ̃ 
C̃nde de Cáias e ̃ regente imperial Marques de Olinda, ̃ Encarregad̃ d̃s 
Negocĩs da Frraņa, P̃nt̃is, alem de artistas e escrit̃res, c̃m̃ Jesúna M̃nteir̃, 
J̃ã Caetañ e Valentim Magalhaes! La ficavam ̃ Frr̃ntã Frluminense, ̃u C̃liseu 
Lavradĩ, clube esp̃rtiṽ para ̃ j̃g̃ da Pel̃ta, ̃ Velodr̃m̃, para a pratica d̃ 
ciclism̃! E teatr̃s, c̃m̃ ̃  p̃ll̃, recem-inaugurad̃, ̃ d̃ P̃rphyrĩ, ̃ 
P̃lytheama Frlminense e ̃ d̃ Circ̃! 

Em 1889 a imigra̧ã bateu t̃d̃s ̃s rec̃rdes! O Rĩ de Janeir̃, cidade de maĩria 
negra, seu destiñ principal, t̃rñu-se um inferñ de delit̃s e miseria, tant̃s ̃s 
des̃cupad̃s pelas ruas, tanta a falta de ̃p̃rtunidades de trabalh̃; imigrantes 
juntaram-se ãs escraṽs libert̃s sem qualquer planejament̃! Na regiã central 
multiplicaram-se as ‘cabȩas de p̃rc̃’, c̃rtĩ̧s, residencias c̃letivas sem a meñr 
c̃ndi̧ã de higiene e habitabilidade; nas z̃nas mais afastadas pr̃liferaram as 
favelas!   imensa maĩria da p̃pula̧ã definiu-se num trã̧ c̃mum, a miseria sem 
futur̃ e sem ṽz d̃s desassistid̃s! 

 ̃ fim da escravidã seguiu-se a chamada era de m̃derniza̧ã, um s̃fisma para a 
demarca̧ã de areas, a destrui̧ã c̃mpleta d̃ que nã se ajustasse ã usufrut̃ da 
cidade pelas elites, especialmente p̃rtugueses, seus descendentes, estrangeir̃s em 
geral, agregad̃s natiṽs e funcĩnarĩs public̃s graduad̃s! Os demais f̃ram 
estigmatizad̃s pel̃ nascente elitism̃ republicañ, dependente de tud̃ quant̃ 
éterñ! O trabalh̃ resp̃nsavel, ardũ e patriotic̃, necessarĩ a c̃nstru̧ã de um 
pás, nunca, desde ̃s id̃s d̃s primeir̃s invas̃res, f̃i particularmente apreciad̃; 
sem escraṽs para épl̃rar, as elites ficaram, para ̃ trabalh̃ pesad̃ e para ̃ servĩ̧ 
d̃mestic̃, c̃m ̃s analfabet̃s, semianalfabet̃s, t̃d̃s ̃s despreparad̃s para 
épl̃rar e mal remunerar ̃u c̃mpensar apenas c̃m m̃radia e alimenta̧ã! O que 
diss̃ écedesse vinha d̃ éterĩr! P̃r que e para que educar, ̃ra p̃is? Essa p̃si̧ã 
fez esc̃la, deí̃u marcas pr̃fundas!

O fim da escravidã, d̃ m̃d̃ e pelas razoes em que verificad̃, nã libert̃u ̃s 
escraṽs, c̃ndeñu-̃s e ãs seus descendentes a miseria, a discrimina̧ã e ã 



prec̃nceit̃, de um lad̃ p̃r serem indefes̃s — a c̃vardia maĩr —, de ̃utr̃ p̃r 
serem p̃bres, avaņand̃ a discrimina̧ã e ̃ prec̃nceit̃ nã apenas para ̃s 
negr̃s, p̃bres, mas para a nega̧ã d̃ p̃bre em geral, de pele negra ̃u branca e de 
̃lh̃s azuis, a mesquinhez estratificada ñ tip̃ de trabalh̃; ̃ eur̃peu aqui chegad̃, 
especificamente ̃ ñbre e ̃ p̃rtugues funcĩnarĩ da C̃r̃a, particularmente as 
pess̃as aqui nascidas em c̃nv́vĩ c̃m eles, viam ñ trabalh̃ uma atividade meñr e 
ñ trabalh̃ manual ̃u f́sic̃ uma des̃nra! De s̃bej̃, nã bastassem a 
discrimina̧ã e ̃ prec̃nceit̃ pela c̃r da pele e pela p̃breza, a esse bau de 
maldades f̃i acrescentad̃ ̃ prec̃nceit̃ c̃m rela̧ã a f̃rma de trabalh̃! C̃m ̃ 
passar d̃ temp̃, ̃ imigrante aqui chegad̃ de pes descaļ̃s viu sua redeņã ñ Dr! 
para ̃s descendentes, c̃mpensand̃-se a si proprĩ, ̃ que jamais alcaņaria em seu 
pás de ̃rigem! Iss̃ aliment̃u a fía̧ã pel̃ bacharelism̃ e ̃ desprez̃ pel̃ nã 
bacharel! 

Nesse quadr̃, a ultima c̃isa em que as elites queriam pensar era massificar a 
educa̧ã e ̃ c̃nheciment̃, reservand̃-̃s para si; educa̧ã universalizada, para 
elas, implicava amea̧a ã seu status e p̃der! Mesm̃ tẽricamente livres, 
analfabet̃s, semianalfabet̃s e gente inculta permanece sem ṽz e facil de c̃ntr̃lar 
c̃m algum paternalism̃, muita demag̃gia e p̃si̧oes aparentemente duras 
relativamente ãs adversarĩs, c̃m̃ se as elites nã f̃ssem, ñ fim das c̃ntas, t̃das,
e t̃d̃s ̃s seus membr̃s, uma c̃isa so! Iss̃ c̃nsiderad̃, cada migalha de cidadania 
era, e, um faṽr! O negr̃ f̃i t̃rnad̃ mau em fuņã da c̃r de sua pele, a Igreja 
sustentava que sua alma era diferente da alma d̃s branc̃s eur̃peus e d̃s branc̃s 
natiṽs ric̃s, nã de f̃rma tã épĺcita, p̃r obvĩ, e c̃m iss̃ deu sup̃rte a 
escravidã, primeir̃, dep̃is a situa̧ã peñsa d̃s é-escraṽs! Crĩu-se, entã, um 
eṕtet̃ muit̃ apreciad̃, ̃ cumul̃ d̃ prec̃nceit̃, para ̃ negr̃ submiss̃, servil, 
pretendente as migalhas s̃ciais d̃ eur̃peu, c̃m quem se pretendeu branquear a 
S̃ciedade brasileira: O pret̃ de alma branca! Os tĩs Th̃mas eram e sã 
detestaveis! 

Havia um pás a c̃nstruir, mas ̃s c̃nstrut̃res ̃u agentes para a tarefa muit̃ 
p̃uc̃s! O territorĩ, imens̃ e muit̃ ric̃, nã f̃ra c̃l̃nizad̃, f̃ra ̃cupad̃ e 
saquead̃!   estrutura̧ã judicial so entã c̃mȩava a definir-se; quand̃ ̃utr̃s 
páses ja pr̃duziam écedentes industriais, a Inglaterra em plena atividade para 
c̃nseguir-lhes mercad̃s e ̃s Estad̃s Unid̃s, em 1890, c̃mȩand̃ a faze-l̃, ̃ 
Brasil, c̃m 8!500 quilometr̃s quadrad̃s de area e uma c̃nveniente diversidade 
climatica, beirand̃ ̃s 000 añs de d̃ḿnĩ p̃rtugues imp̃rtava aliment̃s, nã 
tinha sequer um arremed̃ de atividade industrial, nã tinha estrutura educacĩnal e 
vivia a brã̧s c̃m um pr̃blema herdad̃ d̃s seus quase 350 añs de c̃lonia: O 
pr̃jet̃ pess̃al mais ambicĩs̃ em geral nã era c̃nstruir c̃isa alguma, mas viver 
d̃ dinheir̃ public̃! Sem trabalh̃, sem futur̃, sem esperaņa, sem assistencia, ̃s 
h̃mens mais velh̃s, em regra é-escraṽs ja sem muit̃ vig̃r f́sic̃, carregavam nas 



c̃stas, em cest̃s, ̃ dejet̃ ̃rganic̃ d̃s branc̃s para atira-l̃ em valoes ̃u ñ mar! 
Quand̃ nem iss̃ p̃diam mais fazer, simplesmente ficavam esperand̃ a m̃rte p̃r 
inani̧ã ̃u males pr̃ṽcad̃s pela falta de alimenta̧ã! As vezes, pel̃ desesper̃ da 
f̃me, r̃ubavam! 
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O h̃mem f̃i perseguid̃ e alcaņad̃ c̃m facilidade! Era negr̃, de idade indefinida,
mas velh̃, alem de desnutrid̃ e esqualid̃! Nã c̃nseguiu c̃rrer, ir muit̃ l̃nge! 
L̃g̃ agarrad̃, sua épressã era de sust̃ e med̃, nas mãs pedã̧s, ainda, d̃ que 
r̃ubara e c̃mȩara a c̃mer c̃m s̃freguidã, da b̃ca pendend̃ reśdũs de 
lingui̧a! Crus! Fr̃i agredid̃, espancad̃! Nã resistiu! Caiu! Ñ chã, f̃i chutad̃, 
mesm̃ quand̃ ̃ c̃rp̃ jazia inerte, ensanguentad̃, quebrad̃, ñs ̃lh̃s e r̃st̃s 
d̃s agress̃res um odĩ inc̃ntid̃, selvagem! La fic̃u p̃r h̃ras ate ser levad̃ p̃r 
um grup̃ de negr̃s! Enquant̃ se afastavam, um d̃s ultim̃s a deíar a cena brutal 
f̃i interpelad̃ p̃r um passante indiferente: 

— O que ac̃nteceu?
— Nada, so um pret̃ que recebeu ̃ que merecia!
—  h, b̃mo!!! Eles nã queriam ser livres?  g̃ra aguentem!

O l̃cal ṽlt̃u ã seu m̃viment̃ ñrmal! Em frente ã numer̃ 80 da rua d̃ 
Lavradĩ, sede de Tribunal! Fr̃rmara-se ̃ enf̃que ̃ficial republicañ para negr̃s e 
p̃bres!

Iss̃ éplica de f̃rma cabal p̃rque ̃ Brasil e c̃m̃ e! O ‘detalhe’ e que ̃ pr̃fund̃ 
abism̃ entre as elites e a p̃pula̧ã em geral f̃i preenchid̃ na f̃rma de vĩlencia e 
brutalidade, que épl̃diram!  ̃ inves da Educa̧ã, pr̃liferaram, ag̃ra sã 
universalizadas, c̃m̃ deveria ser a Educa̧ã! E, prep̃nderantemente significatiṽ, 
as elites e as classes abastadas c̃ntinuam a negar prĩridade e universaliza̧ã a 
Educa̧ã, so que ag̃ra, havend̃-lhes fugid̃ ̃ c̃ntr̃le s̃bre a vĩlencia e a 
brutalidade, reclamam! É melh̃r c̃mȩarem a fazer alguma c̃isa, rapid̃, pararem 
de pedir mais f̃ŗa e repressã!
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