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1- Introdução  
 
 Joaquim Manuel de Macedo explorou fartamente o tema da escravidão 

em sua produção literária, acadêmica e didática. Na obra As vítimas-algozes: 

quadros da escravidão, uma trilogia de romances, Macedo se propôs a fazer 

um autêntico tratado antiescravista, apontando a necessidade de se acabar 

com a escravidão no Brasil. A escravidão ainda foi tratada em seu livro 

didático, Lições de História do Brasil e ainda em sua tese médica 

Considerações sobre a nostalgia, pela qual o contexto escravista é explorado 

para fundamentar o suicídio de escravos, tema da tese.  

 Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882), médico, escritor, professor, 

não demonstra nenhuma simpatia para com o escravo. Em As vítimas-algozes: 

quadros da escravidão, o autor carrega o escravo de periculosidade e 

perversidade, acabando por demonizá-lo e mostrá-lo como vilão. Essa 

desvalorização do escravo enquanto sujeito histórico e enquanto ser humano, 

que tanto pode cometer atos reprováveis quanto corretos, e não só atos 

ilegítimos como mostra em As vítimas-algozes, pode ser analisada também a 

partir de outras produções do autor, como em sua tese de medicina. 

 Sua tese de conclusão do curso de Medicina intitulada Considerações 

sobre a nostalgia mostra a incidência de suicídios de escravos no Brasil, na 

qual o autor também desconsidera o escravo como pessoa. Apesar de ser uma 

questão de saúde pública, Macedo pouco se importa com isso. Irá reprovar o 

ato suicida do escravo, não pensando em sua vida, mas no seu lado enquanto 

mercadoria: essa grande incidência de suicídios traria sérias conseqüências 

para os senhores escravistas, que ficavam assim com prejuízo, por perderem 

tantas “mercadorias”.  
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 Também em seu livro didático de História, Lições de História do Brasil, 

escrito por Macedo para o Colégio Pedro II, cuja primeira edição data de 1861, 

aparece essa desconsideração do escravo como ente humano. Não há 

nenhuma descrição do modo de vida escravo, nenhuma consideração sobre 

sua cultura. É claro que isso é um reflexo positivista no conhecimento histórico 

da época, cujo objetivo era contar a história da nação a partir dos grandes fatos 

e dos grandes personagens. Portanto, a história de baixo, da classe oprimida 

não tinha lugar.  

 Será relevante analisar não só a obra literária de Macedo, como também 

as suas Lições de História do Brasil e suas Considerações sobre a nostalgia, 

mostrando como a desvalorização do escravo perpassa também essas suas 

outras produções. São três textos de natureza distinta, uma obra literária, uma 

tese médica e um livro didático, mas que a essência é a mesma: a proteção 

dos interesses da classe dominante, deixando de lado a classe oprimida, 

constituída pelos escravos. 

 Joaquim Manuel de Macedo, tal como outros literatos do período tinha 

em vista “construir a nação”, ideal de exaltar os elementos da nação e criar 

uma identidade própria. E Macedo dedicou sua vida a isso: na atuação no 

ensino de História no Pedro II, colégio-modelo do desenvolvimento educacional 

do país; nos discursos acalorados no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

–  IHGB, discutindo a formação da memória nacional; escrevendo uma tese de 

medicina que teve papel decisivo no nascimento da Psiquiatria no Brasil; 

escrevendo romances, contos e crônicas em que discutia a ideologia burguesa 

e as questões sociais do país, como a escravidão. Atuou em prol do 

desenvolvimento da nação.  

Joaquim Manuel de Macedo é um literato da Corte, de família abastada, 

que estava lado a lado da ilustre família real. Além de lecionar História no 

aristocrático Colégio Pedro II, Macedo foi professor particular das princesas 

Isabel e Leopoldina, dando-lhe lições de história do Brasil. Dessa forma, 

analisou o escravo do seu ponto de vista de homem aristocrático, inculcando 

periculosidade e perversidade ao escravo, tentando resguardar os interesses 

da sua classe, de que era o escravo que lhes causava mal, e não eles que 

faziam mal para com os escravos. Não por acaso, sua ilustra aluna, a Princesa 

Isabel, dará a sentença final, a abolição de 1888, que resguardou os interesses 
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da classe proprietária de escravos, deixando milhares de escravos sem rumo e 

sem perspectivas. 

Joaquim Manuel de Macedo, membro do Partido Liberal, diversas vezes 

deputado pela Assembleia Provincial do Rio de Janeiro e pela Assembleia 

Geral, mantinha-se fiel à ideia liberal de emancipação, desde que 

resguardados os interesses da classe proprietária de escravos. Essa ideia 

perpassou suas produções literárias e acadêmicas, bem como seus discursos 

proferidos no IHGB.  

A relação de Macedo com o poder imperial se deu até no fim da sua 

vida. Sua decadência representava a própria decadência do Segundo Reinado. 

“No entanto, foi um homem de enorme prestígio durante o II Reinado e chegou 

a representar a própria literatura oficial no final de sua vida”. (SERRA, 2004, p. 

14). O pioneiro dos romances de costume e da crítica da ideologia burguesa 

deixará sua marca na literatura, particularmente em relação ao Romantismo, 

iniciado no Brasil com seu romance A moreninha de 1844. O Romantismo foi o 

liberalismo na literatura. É assim que Macedo uniu política e literatura, liberal e 

romântico ao mesmo tempo.  

Embora publicada no período do Romantismo, sua obra As vítimas-

algozes já apresentava características do Naturalismo, sendo um autêntico 

romance de tese, pelo qual tenta convencer da necessidade da abolição. Pelas 

várias passagens da obra em que o autor pede pelo banimento da escravidão, 

pode-se dizer que se trata de uma obra abolicionista. Já a tese médica foi de 

fundamental importância para o desenvolvimento da Psiquiatria no Brasil e seu 

livro didático representou um passo decisivo no desenvolvimento do ensino de 

História. A seguir, veremos cada uma dessas produções, a começar pela obra 

literária.  

 

2- As vítimas-algozes : um manifesto pelo fim da escravatura 

 

Publicada em 1869, a obra As vítimas-algozes: quadros da escravidão, é 

composta de três narrativas: Simeão, o crioulo, Pai Raiol, o feiticeiro e Lucinda, 

a mucama. Através desses três quadros da escravidão, Macedo elaborou sua 

tese acerca do sistema escravista no Brasil, a de que os escravos por serem 
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vítimas de um sistema opressor acabam reagindo de forma violenta, tornando-

se algozes, sendo, portanto, “vítimas-algozes”. 

 Uma obra onde a voz liberal de Macedo aparece de forma explícita, 

pedindo pelo banimento da escravidão, assim pode ser definida As vítimas-

algozes: quadros da escravidão. O ano de lançamento da obra, 1869, é 

emblemático: ano da queda do ministério liberal, representado pelo ministro 

Zacarias. Nos dez anos seguintes, o poder ficaria sob o controle dos 

conservadores. Emília Viotti da Costa chama a atenção que foi só a partir de 

sua queda do poder que os liberais tomaram frente nas exigências por 

reformas: “Ofendidos com o Imperador, que chamara os conservadores para 

organizar o novo Ministério e irritados com a hegemonia conservadora, os 

liberais desencadearam uma campanha em favor de reformas várias. 

Condenavam o sistema político, atacavam o Imperador, exigiam mudanças”. 

(COSTA, 1982, p. 77). Neste mesmo ano Joaquim Manuel de Macedo, liberal 

convicto, publica As vítimas-algozes, apontando a necessidade de por fim a 

escravidão. Ou seja, uma clara reforma na sociedade brasileira, tal como 

muitas outras que os liberais passaram a exigir naquele momento.  

 O prefácio da obra, de grande valor histórico, nos traz informações 

relevantes. Macedo faz referência à abolição da escravidão nos Estados 

Unidos, que colocou fim às “últimas batalhas entre o Sul escravagista e o Norte 

emancipador”. (2010, p. 14).  Macedo diz que “a nuvem negra nos veio do 

Norte”, ou seja, certamente está indicando que a pressão pela abolição no 

Brasil veio do Norte, de influência norte-americana.   

 No prefácio da obra, Macedo também se propõe a contar “histórias 

verdadeiras”. Diz que o escravo que vai expor “é o escravo de nossas casas e 

de nossas fazendas, o homem que nasceu homem, e que a escravidão tornou 

peste ou fera”. (2010, p. 17). Dirige a obra à classe proprietária de escravos, 

para que eles pensassem bem nessas histórias, banindo a escravidão, para 

que elas não se reproduzissem. Pois, segundo Macedo, “estas histórias 

veracíssimas  foram de ontem, são de hoje, e serão de amanhã, e infinitamente 

se reproduzirão, enquanto tiverdes escravos”. (2010, p. 17). Assim, Macedo 

deixava claro seu objetivo com a obra:  
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Trabalhar no sentido de tornar bem manifesta e clara a torpeza da 
escravidão, sua influência malvada, suas deformidades morais e 
congênitas, seus instintos ruins, seu horror, seus perigos, sua ação 
infernal, é também contribuir para condená-la e para fazer mais 
suave e simpática a ideia da emancipação que a aniquila. (MACEDO, 
1991, p. 9).  

 

 Segundo Macedo, há dois caminhos para se condenar a escravidão. O 

primeiro “é o quadro do mal que o senhor, ainda sem querer, faz ao escravo”. E 

o segundo é mostrar “os vícios ignóbeis, a perversão, os ódios, os ferozes 

instintos do escravo, inimigo natural e rancoroso de seu senhor”. Macedo 

escolhe o segundo caminho, pois segundo ele “é o que mais convém ao nosso 

empenho”.  

 As vítimas-algozes, pois, nascia com um propósito claro: mostrar, nas 

palavras de Macedo “a sífilis moral da escravidão infeccionando a casa, a 

fazenda, a família dos senhores”, para assim, conscientizar a sociedade branca 

dos males que os escravos infligiam e da necessidade de se por um fim a 

escravidão.  

 Mas As vítimas-algozes, sua propaganda antiescravista, não foi 

compreendida pelo público. Macedo queria mostrar que o escravo era vítima de 

um sistema opressor, e por isso se comportava de forma violenta, se tornando 

um algoz, mas acabou foi incitando o ódio pelo escravo, dada a perversidade 

que atribui ao escravo. Nenhuma obra do período romântico foi tão odiada, 

atacada e menosprezada quanto As vítimas-algozes, e nenhuma outra 

descortinou de forma tão explícita e brutal cenas de morte e violência, o que, é 

claro, chocou a sociedade oitocentista, como atesta um artigo do jornal Vida 

Fluminense de 8 de janeiro de 1870: “Certas descrições são feitas demasiado 

ao vivo, e há cenas verdadeiramente repugnantes. [...] Em resumo: a obra 

pode aproveitar a homens feitos, mas é sobejamente imoral para penetrar no 

lar doméstico”. (p.14-15, apud SERRA, 2004, p. 161).   

 As vítimas-algozes é então uma obra emblemática: se por um lado 

chega a ser repugnante, dada a crueza dos fatos narrados, por outro lado, nos 

presta um serviço, revelando o que se passava pelo interior das fazendas 

brasileiras e que geralmente estava oculto aos olhos da nação. Não é a toa que 

a obra já foi analisada e discutida por consagrados historiadores, como Robert 

Slenes. 
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 Slenes em sua obra Na senzala, uma flor, concebe que a obra As 

vítimas-algozes é um “tratado antiescravista, cujo tema é a influência maléfica 

da escravidão no seio da família branca”. (SLENES, 1999, p. 138). Slenes dá 

uma explicação plausível para essa visão pessimista de Macedo sobre o 

escravo, afirmando ser uma “manifestação extrema de um preconceito cultural 

que provavelmente era compartilhado pela maioria dos brasileiros e europeus 

bem-nascidos.” (SLENES, 1999, p. 138).  

 Sidney Chalhoub também define a obra de Macedo como antiescravista, 

tecendo uma crítica à sua leitura nada agradável e o porquê de ser tão 

extensa. Em Machado de Assis, historiador, Chalhoub comenta que Joaquim 

Manuel de Macedo previa um cenário apocalíptico sobre uma possível 

emancipação imediata dos escravos, daí em As vítimas-algozes fazer “desfilar 

uma galeria medonha de escravos astuciosos, trapaceiros e devassos, sempre 

dispostos a ludibriar os senhores e ameaçar os valores e o bem-estar da 

família senhorial”. (CHALHOUB, 2003, p. 158). 

 Em sua obra A Abolição, Emília Viotti da Costa faz uma breve menção 

ao romance de Macedo, afirmando que em As vítimas-algozes Macedo 

“caracterizava, com cores sombrias, o drama da escravidão”. (COSTA, 1982, p. 

38). Já em Abolição, Antônio Torres Montenegro dedica um capítulo a discutir a 

literatura escravista, aos romances, contos e poesias que se dedicaram à 

escravidão, entre os quais comenta sobre As vítimas-algozes. Segundo 

Montenegro há na obra uma “nítida preocupação do autor em construir 

histórias que evidenciam a premência de se suprimir a escravidão”. 

MONTENEGRO, 1988, p. 6).  

 Cada um destes autores dá uma explicação para a obra de Macedo, 

sendo que em todos perpassa uma crítica severa sobre a obra e sua visão 

negativa do escravo. Para nós, a questão se explica por outro caminho: é o que 

denominamos de “abolicionismo às avessas”. Macedo concebe que por um 

lado, o escravo era vítima de um sistema opressor, mas por outro, reagia de 

forma violenta tornando-se também algoz. Assim, pensando nesse perigo que 

representavam, aponta a necessidade urgente da abolição. Ou seja, defende a 

abolição, mas por outras razões e por outros caminhos. Não para livrar os 

escravos dos sofrimentos impostos pelo sistema escravista, mas para 

beneficiar a classe proprietária de escravos, para que esta ficasse livre do 
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perigo que os escravos representavam. Portanto, Joaquim Manuel de Macedo 

era abolicionista, mas era partidário de um abolicionismo às avessas, 

defendendo a abolição para beneficiar a classe senhorial, não os escravos. 

 
3- Considerações sobre a nostalgia : o suicídio do escravo, o prejuízo do 

senhor  

 

 O convencimento de Macedo pela necessidade de se acabar com a 

escravidão não se restringiu à apenas sua produção ficcional. Sua monografia 

de conclusão do curso de Medicina apresentada à Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1844, intitulava-se Considerações sobre 

a nostalgia, pela qual Macedo procurava mostrar como essa moléstia mental, a 

nostalgia, explicava a freqüência de suicídios de escravos no Brasil.  

 Antes de mais nada, precisamos esclarecer que essa “nostalgia” a que 

Macedo se refere não é o mero sentimento de melancolia e tristeza tal como 

conhecemos hoje, é uma doença psicopatológica1. Esse sentimento 

melancólico, sempre existiu, diferentemente da doença.  

 Assim como em As vítimas-algozes, demonstrou sua aversão aos 

escravos, a quem atribuía características perversas, com desejo de cobiça e 

morte, em sua tese, o escritor não também não demonstra simpatia alguma 

pelo escravo. Publicada 25 anos depois da tese médica, a obra As vítimas-

algozes voltava ao tema da escravidão.  

 Da mesma forma que em As vítimas-algozes defende o lado senhorial, 

mostrando o perigo que os escravos representavam aos seus senhores, em 

sua tese, Macedo descrevia a nostalgia dos escravos, pensando no lado 

senhorial: a disseminação da doença e consequentemente a frequência de 

suicídios trariam prejuízos aos senhores, diminuindo a força de trabalho na 

agricultura, que era constituída por escravos. Macedo também analisou a 

doença nostálgica sob o ponto de vista da classe escravocrata, mostrando que 

o grande número de suicídios de escravos representava um prejuízo à classe 

senhorial e à agricultura nacional. Ou seja, apesar de tratar a etiologia de uma 

                                                           
1 Ao voltarmos ao passado, precisamos entendê-la como doença, uma espécie de depressão do século 
XIX, um mal estar de tristeza e solidão tal como a depressão de hoje, e que também levava ao suicídio. 
Mas diferentemente do estado depressivo atual, a nostalgia era uma enfermidade decorrente do 
afastamento do local de origem ou do país de nascença.  



8 

 

doença que afetava a população escrava, Macedo se preocupava não com a 

saúde do escravo, mas no prejuízo que isso acarretava aos senhores.  

 A tese de Macedo é dividida em oito capítulos, nos quais são tratados 

sobre as causas, sintomas, prognóstico, anatomia patológica e o tratamento da 

nostalgia. No prefácio da tese, o autor já expõe seu objetivo, que conforme já 

comentamos, é mostrar o prejuízo do suicídio de escravos para a agricultura 

nacional. Macedo cita que “a agricultura do país haja por fatal inimiga a 

nostalgia” e comenta que: 

 
[...] na insuficiência de forças que dêem incremento e possam fazer 
abundar essa fonte da riqueza nacional, das terras da África nos têm 
vindo braços para o cultivo das nossas: aceitos pela necessidade (se 
real ou imaginária não nos cabe aqui ponderar), mas trazidos só pelo 
interesse, o sofrimento mais acerbo começa para muitos dos 
africanos desde o momento em que são arrancados a suas praias. 
(MACEDO, 2004, p. 16).  

  

 Portanto, Macedo define o tráfico de escravos como uma necessidade, 

já que não havia outras “forças” que pudessem ser usadas na agricultura, a 

nossa “riqueza nacional”. Mostra que o sofrimento do escravo já começava na 

travessia pelo Atlântico, e depois submetido à dura vida do cativeiro estava 

propenso a padecer de nostalgia, a saudade extrema da terra de origem, na 

qual reinava a liberdade. Joaquim Manuel de Macedo explica que: 

 

Separados de famílias embora desamoráveis, sotopostos uns aos 
outros aos imundos porões de pequenos barcos, mal nutridos e pior 
tratados, testemunhando os padecimentos e a morte de alguns de 
seus sócios no infortúnio e finalmente desembarcando para entrar na 
vida do cativeiro, que ainda mesmo quando temperada pela 
benevolência de um bom senhor é sempre a vida do cativeiro, como 
hesitar em crer que o tempo da liberdade e a terra da pátria devem 
estar presentes em seu espírito com todo o fogo das saudades, que 
lhes serão muitas vezes fatais? ... Para negá-lo fora mister negar-
lhes também uma alma, que sente e que lembra. (MACEDO, 2004, p. 
16-17).  

  

 A nostalgia é definida pelo autor como “uma moléstia cerebral 

caracterizada pelo desejo ardente de voltar à pátria”.2 (MACEDO, 2004, p. 53). 

                                                           
2 Apesar de definir que a nostalgia é uma moléstia cerebral, é bom lembrar que se trata de uma doença 
psicopatológica, de fundo meramente emocional. A nostalgia foi por muito tempo confundida com o 
banzo, doença fisiológica causada por deficiência nutricional, que também acometia muitos escravos. 
Apesar das equívocas associações entre as duas moléstias, são doenças distintas, conforme explicaram os 



9 

 

A ligação com o local de origem, com o “lugar em que se respirou o primeiro ar 

da vida é um poderoso e apertado laço” diz Macedo. O desenraizamento desse 

primeiro local em que se viveu é fatal e gera a nostalgia. E quando o 

desenraizamento é não só do local de infância, como também do país de 

nascença é que a nostalgia se agrava. Segundo Macedo “o amor da pátria 

palpita forte na ausência dela, brilha na adversidade e só se exala com o 

derradeiro suspiro do moribundo.” (MACEDO, 2004, p. 35). Assim, africanos 

arrancados de seu continente, na certeza de que nunca mais voltariam ao seu 

local de origem, eram vítimas fáceis da moléstia: 

 

[...] negros levados a colônias foram muito naturalmente possuídos 
de acerbas saudades de suas terras, e não pequeno número 
daqueles que caíam em poder de senhor cruel, iludidos por um 
prejuízo em que depositavam fé cega, e pelo qual contavam, 
morrendo, renascer na pátria, suicidavam-se envenenando-se, ou 
enforcando-se em ramos de árvores. (MACEDO, 2004, p. 49). 

 

 Para Macedo, portanto, os escravos arrancados da África eram vítimas 

fáceis da nostalgia. E como vemos, o autor tinha conhecimento do suicídio feito 

em árvores e o suicídio como uma forma de renascer na pátria3. Conforme 

explica Jackson Ferreira, “a teoria do retorno afirmava que a intenção dos 

escravos ao cometer o suicídio era voltar à sua terra natal através da Kalunga, 

o mar-oceano”. (2009, p. 14). O suicídio era um ato de resistência individual ao 

sistema escravista, diferentemente, por exemplo, de fugas e aquilombamentos, 

resistências grupais. “Muitos casos demonstram que o ato só era praticado 

como último recurso para forçar o atendimento dos desejos ou como alternativa 

para escapar definitivamente da escravidão.” (FERREIRA, 2009, p. 14).  

Mas Macedo em sua tese reprovará totalmente essa resistência 

individual. O autor ainda concebe quão ridícula era a crença do retorno, 

                                                                                                                                                                             

historiadores Renato Pinto Venâncio e Maria Célia Lanna. “O banzo é uma página da história da fome”, 
bem diferente da inverossímil “doença da saudade” como muitos repetiram. (VENÂNCIO; LANNA, 
1997, p. 46).  
3 Para alguns grupos africanos, sobretudo os congos, era crença que os espíritos dos mortos ficassem 
próximos a árvores grandes e imponentes na África. Por isso, no Brasil, escravos oriundos dessa região se 
enforcavam em árvores. Também era crença o retorno espiritual, de que morrendo renasceriam na África, 
e a passagem para esse retorno era a “kalunga”, o mar, daí o grande número de suicídios por afogamento. 
Mary Karasch analisa esta questão em A vida dos escravos no Rio de Janeiro, argumentando que o 
suicídio em árvores e por afogamento era um forma de reencontrar seus entes queridos, pois era crença 
geral de que  “os ancestrais vivem não só nas águas, como também na terra e nas florestas”. (KARASCH, 
2000, p. 418).  
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chamando-a de “fé cega”. Na sua condição de médico, intelectual e cristão só 

poderia mesmo ridicularizar tais crenças. Aliás, o autor dirige seu texto à classe 

senhorial, pouco se importando com o lado escravo. E deixa claro para quem 

está dialogando: “Falaremos particularmente aos agricultores e legisladores 

brasileiros: aos primeiros ousamos aconselhar; dos segundos nos atrevemos a 

pedir momentos de reflexão”. (MACEDO, 2004, p. 48).  

 Para os agricultores ele aconselha, por exemplo, que é um erro não 

tratar o escravo com “docilidade e favor”. Para Macedo, o grande número de 

suicídios que se vê entre os escravos se deve à nostalgia, “e esta por seu turno 

a defeitos mais ou menos graves do proceder dos senhores para com os 

escravos”. (MACEDO, 2004, p. 50).  

 Macedo defende que povos submetidos a regimes cruéis e opressivos, 

como o regime escravista, estão mais propensos a sofrer da doença: “quanto 

mais duro e severo é o regime, quanto mais pesada e difícil é a vida do homem 

em terra estrangeira, tanto mais facilmente pode invadir a nostalgia”. 

(MACEDO, 2004, p. 51). Portanto, africanos trazidos a uma terra estrangeira e 

submetidos à escravidão seriam vítimas fáceis da nostalgia. O autor explica 

que: 

 

O africano recém-chegado de sua pátria deve conservar as 
lembranças dela ainda muito vivas, e por conseqüência muito 
susceptíveis de inflamar-se: e, demais, não afeito aos trabalhos da 
agricultura, não aclimatado ainda, e ainda ressentido dos sofrimentos 
de uma longa viagem em que tudo foi calculado pelas ideias do lucro, 
mais que nunca estará então predisposto a padecer a nostalgia. 
(MACEDO, 2004, p. 51).  

 

 A tese de Macedo, portanto, é que as principais vítimas da nostalgia 

eram os africanos submetidos à escravidão na América. Mas como vimos, 

pouco se importava se esses escravos nostálgicos estavam se suicidando 

expressivamente. O que lhe importava era defender o lado senhorial, 

mostrando o prejuízo desses suicídios para os proprietários escravistas e à 

agricultura nacional. Daí a peculiaridade da tese de Macedo. Seu trabalho não 

é apenas a exposição da etiologia e do tratamento de uma doença, é um 

também um trabalho de fundo político e econômico. Se atentou a uma doença 

que atingia a população escrava, mas tinha em vista o lado senhorial, 



11 

 

mostrando aos senhores as más medidas que estavam tomando e o que 

deveriam fazer. Sua tese também queria mostrar que o grande número de 

suicídio de escravos colocava em risco a agricultura, a base da economia 

nacional. O trabalho de Macedo definitivamente não era apenas mais uma tese 

de medicina. 

Em sua monografia de conclusão do curso de Medicina, Macedo 

mostrava, pois, como a nostalgia levava o escravo ao suicídio. Embora esta 

ideia esteja refutada, pois o suicídio moral e a crença do retorno espiritual são 

hoje apontados como as principais causas da morte voluntária de escravos4, 

sua tese ainda é válida, sendo uma obra de referência por pioneiramente tratar 

do suicídio de escravos no Brasil. E sendo um dos primeiros trabalhos no 

campo psiquiátrico produzido no Brasil, a tese de Macedo favoreceu o 

desenvolvimento da Psiquiatria no país5. 

Macedo mostrou em sua tese o suicídio, o que é considerado hoje como 

uma resistência passiva ao sistema escravista. Por isso, é interessante que em 

As vítimas-algozes tenha nos mostrado algo distinto, a resistência ativa: a 

violência e o assassinato contra senhores. Embora o suicídio, como ele 

afirmou, trazia prejuízos aos senhores que ficavam com menos mão-de-obra, 

era o assassinato contra os senhores o mais repugnante, afinal, era o mal que 

o escravo fazia contra o senhor e não contra si mesmo. Macedo, enquanto, 

membro da elite imperial, só poderia olhar pelo seu lado, e assim, não via o 

lado do escravo, que tirava seu bem maior, a vida.  

 

4- Algumas lições sobre escravidão e abolição: o tema no livro didático  
 
 

Escrito especialmente para o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, Lições 

de História do Brasil foi o primeiro livro didático de História produzido no Brasil, 
                                                           
4 Segundo a historiografia atual, a doença mental era a causa do suicídio entre homens e mulheres livres, 
pois entre os escravos não era a principal causa. Além do suicido moral, entendido como uma fuga das 
más condições do cativeiro, a questão religiosa também era decisiva. Congos, moçambiques e angolas 
compartilhavam a crença do retorno espiritual à África, conforme indica José Alípio Goulart em Da fuga 
ao suicídio, explicando que foi essa crença que tornou o suicídio uma prática comum de muitos escravos 
no Brasil. (GOULART, 1972, p. 126).  
5 A monografia de Macedo foi o sexto trabalho de conclusão de curso na área de Psiquiatria, apresentado 
à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sendo de fundamental importância para a Psiquiatra nacional. 
Sua tese “se insere precisamente no momento de institucionalização acadêmica da Psicologia e da 
Psiquiatria no Brasil, coincidindo com a própria criação da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro”. 
(POLITO; LOPES, 2004, p. 115). 
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que por muito tempo foi a referência para se compreender a História do Brasil. 

O crítico literário Wilson Martins considera o livro de Macedo a própria 

“autoconsciência histórica do país”, justificando que: “pode-se dizer, por isso, 

que, além de escrever uma História do Brasil, ele fez, em larga medida, a 

história do Brasil, pois a sua ficou sendo, afinal de contas, desde então, a 

nossa própria visão da história pátria”. (MARTINS, 1991 apud SERRA, 2004, p. 

108).  

Mantendo-se por um longo tempo como o único compêndio didático de 

História do Brasil, o livro de Macedo representou a própria história da nação, a 

única referência no estudo da formação histórica do país até então. Tania Serra 

mostra a grande relevância de Macedo para o ensino de História no Brasil, 

explicando como seu manual orientou grandes nomes e prolongou-se por 

muitos anos como a referência para o estudo da história do país: 

 

Não só ele conhece nossa História, como se apresenta como seu 
intérprete natural. Não seria surpreendente que até [Sílvio] Romero 
tivesse estudado em seu manual, adotado em todo o Brasil como a 
versão oficial de nossa História. Ainda no começo do século XX, 
portanto já instalada a República, esse livro vai ser usado nas 
escolas públicas do Rio de Janeiro. Lições de história do Brasil é 
exemplo concreto do esforço empreendido pelo país, após a 
Independência, para formar uma intelligentsia nacional, na qual 
Macedo, pelo papel que teve sua obra para a auto-consciência 
brasileira, teve papel de destaque. (SERRA, 2004, p. 74).  

 

Tornando-se a única referência didática para se compreender a História 

do Brasil, o livro de Macedo está baseado numa história totalmente factual, que 

abrange o descobrimento ao Segundo Reinado. Os organizadores das edições 

posteriores do livro, acrescentaram os fatos ocorridos após a morte de Macedo. 

O fato é que o livro se mantém hegemônico até o início do século XX.  

No livro, Macedo nada fala sobre a vida escrava. Pelo contrário, exalta o 

lado branco, como ao falar da destruição do quilombo de Palmares como um 

ato heróico dos bandeirantes. Mas curiosamente, Macedo chama a abolição de 

“medida humanitária”, e que ela foi feita “sem derramamento de sangue”. 

Vejamos um trecho da obra: 

 

O Brasil foi um dos últimos países a decretar a emancipação dos 
escravos. Isso foi motivado pela impossibilidade, em que sempre se 
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viram os governos, de realizar de chofre essa medida humanitária, 
sem comprometer gravemente a fortuna pública e particular: basta 
dizer que, no dia 13 de maio de 1888, quando foi assinada a lei da 
abolição, ainda existiam no Brasil mais de setecentos mil escravos. 
Uma glória porém, cabe à nossa nacionalidade: a de ter efetuado 
essa reforma social sem derramamento de sangue, entre expansões 
de jubilo intenso e fraternal. (MACEDO, 1905, p. 428).  

 

 Em Lições de História do Brasil, tal como indicou na introdução de As 

vítimas-algozes, Macedo mostra o atraso do Brasil em ser um dos últimos 

países a colocar fim à escravidão. É curioso que chame a abolição de “medida 

humanitária”, já que havia indicado em As vítimas-algozes, que a abolição era 

uma necessidade para beneficiar a classe senhorial. Além disso, ainda diz que 

essa reforma social não foi sanguinolenta, mas caracterizada de “expansões de 

jubilo intenso e fraternal”. Talvez por ser uma obra destinada a jovens 

estudantes, ele tenha escondido suas verdadeiras convicções. Esse “jubilo” era 

na verdade um ato humanitário para uma classe senhorial que se veria livre de 

escravos devassos e cruéis, capazes de cometer horrores, como disse 

explicitamente em As vítimas-algozes e deixou transparecer em Considerações 

sobre a nostalgia. Mas em se tratando de uma obra destinada a educação de 

jovens, Macedo escondeu seus verdadeiros argumentos, apresentando uma 

própria linguagem mais simples, e mostrando o processo de abolição também 

de forma simplificado. A abolição é vista como um ato humanitário de 

abolicionistas: 

  

O partido abolicionista, que cada vez se tornava mais forte, exigia a 
liberdade, imediata e sem condições, para todos os escravizados. 
Vários projetos, apresentados ao Parlamento, e tendentes a decretar 
a emancipação gradual, não logravam converter-se em leis. A 
propaganda abolicionista dilatava-se, impunha-se, conquistava todos 
os espíritos liberais. Começaram, então, as alforrias em massa, 
obtidas, quer pela generosidade dos senhores de escravos, quer 
pelo resgate efetuado por meio de subscrições populares. 
(MACEDO, 1905, p. 429).  
 
 

A abolição é vista como uma medida heróica de abolicionistas brancos, 

que por interesses próprios, se lançaram na luta pela liberdade do escravo. O 

escravo não tem voz, não é sujeito da história. A única referência que Macedo 

faz é que em 1888 quando a agitação abolicionista chegou ao auge, “bandos 
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compactos de escravos abandonavam as fazendas”. (MACEDO, 1904, p. 429). 

Mas no geral permanece a desconsideração da historicidade do escravo. Não 

há referências à cultura, aos costumes, aos modos de vida da população 

escrava. Não é muito diferente, portanto de As vítimas-algozes e de 

Considerações sobre a nostalgia, nos quais apesar de aparecerem alguns 

desses aspectos, aparecem carregados de preconceito e perversidade.  

 

5- Considerações finais 

 

Pela análise das três produções de Joaquim Manuel de Macedo, vemos 

sua visão sobre a escravidão e o abolicionismo no Brasil. O modo de vida 

escravo é ignorado em seu livro didático; em sua tese o suicídio do escravo é 

interpretado pensando no prejuízo dos senhores escravistas; e na obra literária 

o escravo aparece de forma deturpada e perversa. O abolicionismo aparece 

em seu livro didático, como uma ação exclusiva do Estado e dos abolicionistas. 

Macedo ainda fez de As vítimas-algozes seu manifesto abolicionista, pela qual 

pede que a abolição da escravatura seja feita, mas deixa que claro que isso 

não era para beneficiar os escravos, e sim para livrar os senhores da 

perversidade que aqueles representavam, um “abolicionismo às avessas”, tal 

como denominamos.  
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