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2-5 DE MAR~O 

~ISCURSO\ $rsT'ORICO 

DO 

:Í~ONSBLHEI~O ~~ISTÃO n;;: ~LENCAR ~~A~IPEl; 

Na gt·an!le festa da Sociedade CeareJlSC 
Abolicionista no 

RIO DE JANEIRO 

-FORTALEZA 

TYP. D.O LIBERTADOR 

56-Rua da Palma-56 





Tendo a (<Sociedade Abolicionista Cearense» d'estil 
t}orte de celebrar sessão solene no dia 25 do conente 
mez, pat•a f;ommemorat• o grandioso facto da libertação 
total dos escravos do Cearà, inoumbio-me, como Ol'ador, 
de razer a exposição ist.orica do movimento abolicionista 
n'essa nossa terra. . 

Cumpri essa gr·ata missão, profel'indr> o elogio isto
rico do Ceat'à, na fot•ma do discurso aqui junto; e peço 
a V. S.•, que se sirva fazer presente à Sociedade <<Li
bertadora Cearense», que V. S.• com tanto acet·to tem 
pt·ezidido, o dito discurso, como tributo de minha acr
miração pelo denodo, perseverança, e feliz exito, com 
<IUe. ella tem pleiteado .a nobt·e causa da'redempção dos 
captivos no Brazil. 

Aprezento os meus votos de estüna e consideração, 
com que sou 

De V. S.a 

111m.• Sr. João Cordeiro, Digno Pn:zidente da Sociedad~ LI
BERTADORA CEARENSE . . 

Patr.o Am.o e Vem·.o 

Rio 29 de Mat•ço-1884. 

'{ristão de :Jllencar .Ararípe. 





Elogito istorice ~Q Ceara em sc11 mevimento libertador, proft!'

l'iliw j'ielo Conselheiro Tristii;o d'Alencar Araripe nn sessão solen..e 

ela «Sociedade .1\bolicionista Cearense» celebrada em 25 de :\l<ír

~ fie ·lilU. lla ffida,le do Ris de Janeiro. 
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§ENHORES. 

O Ceará oje cobre-se de galas, o do seo 
seio levanta-se u·m fóco de luz, qne irradia 
pelo Brazil inteiro, annunciando-nos a hôa · 
nova, e transpõe os mares ,para refletir na cul
ta Europa, mostrando O$ Brazileiros corno po
vo, que busca luga-r entre a8 nações liv·res da _ 
terra. · · 

Sim, senhores, o Ceará bania de seo sólo 
á escravidão, e declm'a ao mundo, que nas-au
ras cearenses já11ão respira um só. escravo. O 
Ce,ará é terra de. omens livres, e convi~a o 
Brazil todo asuprirni·r o escravo, e a declarar
se livre. · O telegcafo certific-ou-nos, que o Cea
rá, como prometera, avia completado a sua 
lihertaç.ão total: a palavi'<l e o brio cearense 
desempenharão.,.se para com a pat:ria e para 
com o mundo. _ · 

A solenidade pois, que C('llebramo:; , com-



mernora o facto consumado, pelo qual uma 
província brazileira proclama, que j'á não tem 
.escravos, e que a sua população, unificada 
pela condição dos seus abitantes, form~ um · 
todo omogeneo composto de indivíduos iguaes 
.ante a razão, ante a lei, como filhos de Deos 
omnipotente, Cre~dor do Universo. 

II 

O acontecimento, que nQs congrega n'este 
lugar, glorifica o Ceará; e ·como grata reéor

_.dação ext>orei em sucinto Cfl~adro as antece
.dencias do caracter cearense; e o desenvolvi
mento da agitaÇão libertadora, que terminou 
pela total emancipàçào elos captivos d'essa 
brios·a .terra. 

A província elo Ceará, destinta pelo. arrojo 
.das suas concepções e pela energia na execu
çtw elas suas emprezas, ;nunca ez(tou ante as 
.grandes idéas_-de progresso e civilização. 

A ·nenhum facto social importante da nos.: 
-sa patria jamais faltou o ·concurso dos cearen
ses, quando sinão antecipou a sua iniciativa. 

A eroica província olha em torno de si, vê 
a sua costa ab_erta por uma extensão de mais 
de 100 legoas protegida pela braveza das on
das, e contempla o semicírculo de altas mo~
tanhas·, que a circundáo desde as praias do 
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norte do Camocim até os comoros de areia do 
Mossoró; e ante o singular espeta~ulo surge 
do seo cor::u;.fto voz; in ti ma,· que lhe diz: « A 
natureza clistingnio-te; deo-te . marcos de se
paraçno; para indicar-te· apropria suficiencia 
e capacidade; obra pois por ti.>> . 

D'ahi, senhores,·esse espírito sobraneeiro 
dos cearenses, que jamais esperiio por senha 
t::x_tranha: a idéa gmnde se lhes a prezen ta; e 
€lles não indagfio do perigo nem buscüo deri
mir o sacrificio; apenas cogitii.o da utilidade 
de acto em prol da patria e da umanidade. 

Foi assim, que o-Ceará considerou a camm 
da emancipação servil; atrevendo-se a clamar 
primeira entre suas irmans: << Liberdade irp.
mediata dos escravos.» 

IG com este brado fez dos infelizes capti
vos, que crão vietimas sacrificadas ao trucu
lento egoísmo, proveitosos cidadãos. 

Por este modo a provincia restaurou a o
bra divina, dando ao omem desnaturado pela 
lei civil, e convertido em cousa; a qualidade 
primitiva de ente racional e c1·eatura livre. 

Quanto merito n'este acto umanit.ario e 
generozo I 

A providencia fadou o Ceaní. como ten·a 
da libe1·dade, dando-lhe espírito sempre infen
·so á instituição do ~aptiveiro. 

Assim é, que, quando nos primordios da 
sua colonizaçno o regimem-economico da: me- . 
tropole port11gueza tentou fnndar a escravi-
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dão da raça illdiana, o· geoio dos aborígenes 
recalcitrou con.stftnte contra o facto de·pri
mente. Debalde o primeiro ·colonizador Pedro 
Coelho marx.ara de um a outro ex.tt·emo da 
província sugeitando os índios; debalde o re
gia mandatario Coronel' J ofio 'ele Barros Bra
ga, um seculo depois, invadia o teeritorio cea
rense para agrilhoar os incli'genas em proveito' 

_de suas ambi<,:.õcs e do fisco real; tudo reústia 
. á escravizac;ii.o dos fithos .das nossas selvas; e 

as tentativas baquearão. 
Por isso q nançlo em meiados do seculo ul

timo veio o acto snpres:wr do captiveiro dos 
indios promulgado pelo m'arquez de Pombal, 
decantado estadista, e· ministro portuguer,, o 
Ceará nflo precizou d'esse beneficio, ao passo 
que no Pará, no Maranhno, e em São-Paulo 
os infelizes indígenas axarào-se aos milhares 
sob as algemas e o látego do cubiçozo colono. 

Nu Ceará não existião conventos, e estes 
como grandes pPoprietarios, ~ por consequén
cin ncccssi taclos de machinns 'vi Yas de tt·aba
Jho; nftO oferccião no sólo cearense, como em 
outras províncias o faziâo, o funesto exemplo 
de possuir índios escravos, ·sagrani:lo assim 
pelo sacerdocio a legitimidadé do facto para 
aceitação do povo. D'este modo a nascente po
pula!~Jo da província não se intet·essou pela 
escravidão, a que os indígenas tenazmente 
rezistiâo,opondo ao esfot'ÇO do senhorio injus
to a fuga, e a· obstinação contra o serviço coacto. 
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Não ft)i somente emquanto á raça indige
na, que a Pro\·idencia mostrou favorecer o 
Ceará, ne~ando-lhe aumento da popqlaçiw 
sen·il. 

Da costa d' A frica: no espaço decorrido 
desde a nefasta i 11stituição do trafico, nunca 
um <.:nrregamento de negros boçaes apoetou 
ás plugas c.;earense~. · 

A escravidão africana no Ceará .lhe ndveio 
de poucos individnos introduzidos por via ter
restre levado3 dos mercados da cidade do Re
cife. 

O tt·abalho da industria pastoril, com que 
dezenvolvco-se o Ceará ·em seos peincipios, 
fez-se pelo brat:o do ornem livre; e o seeviço 
domestico pouca escravatura exigia. 

Repulsamos sempre o· barbaro tt·afico da 
costa d'Africa; e quando em 1835 um navio 
negreiro em viagem para o Brazillembrou-se 
de abrigar-se em terra cearense, tentando o 
uescmbarque da nefaria mercadoria, mal co
meçava o acto criminoso, qu:mdo J_1a\'iq e c;u:
ga fo:r:am aprehendidos, e os opressos africa
nos resgatados. 

Taloexito do espontaneomovimento de in
dignação dos moradores do sitio, onde perpe
trava-se o delito . 

. Foi pois no Ceará onde a lei benefica ·de 7 
de Novembro de 1831, que declarava livres os 
escravos vindos de fora, primeiro teve sincera 
e l~al GJxecução, governando então a provin-
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cia o senador Jozé Maetiniano d'Alencar. 
Para cima de 300 pessôas, destinadas · ao 

captiveiro, o meus, mulheres, -e meninos, forão 
pela filantropia cearense arrancados ao mize
rando destino da servidão. 

Nenhum corsario mais de carne umana 
ouzoli abicar ás nossas praias, insurgi das ~em
pre contta todo o estigma de sua bravia inde
pen_dencia. 

Dezejo foi sempre dos Brazileiros remir a 
e.;\;raYidJ.o erdada da politica colonial; desde 
os dias da independencia patria distintos es
tamstas brazileiros opinarão contra tamanho 
mal ; todavia a um deptitado cearense," o Dr. 
Pedro Pereira, tocou pt·imeiro propôt' no par
lamento nacional em 1850 a aboliç{io da es
cravatura no Brazil; e si a torrente da opinião 
d'essa epoca menosprezon a idéa generoza, oje 
o imperio t.odo se commove p<!ra realizal-a 
como altamente proficua e civilisadora. 

Em 1868 a assembléa provincial do Ceará 
ct·iou um fundo de emáncipação de escravos 
rle tenra idade; e com este fundo, no dia 2 de 
Dezembro d'ei;ise mesmo anno, 33 creaturas 
votadas ao captiveiro erão redemidas em acto 
publico e solene. 

Assim o Ceará libertando creanças, já que 
não podia decretar a liberdade do nacit_uro, 
antecipava-se á lei geral de 1871, que declarou 
livre o ventre da serva. 
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III 

Si na ordem dos factos nmanitarios o Cea
rá se ha nobilitado pela aceitação de todo o 
pensamento de progresso, na ·ordem dos acon
tecimentos politi<?os, ellejmnais ficou retarda-
tario. · 

Ainda mal começavão os primeiros passos 
do $80 dezenvolvimento, e j~ essa terra dava 
signaes, embora vagos, de sua ·altivez e de seo 
caracter infenso a toda o sorte de oppressào. 

Assim foi, que vimoR nos principio~ do se
cu lo findo o senado da camara da vila do A.
quiraz, incipiente colonia, antepór-se ao arbí
trio dos immediatos agentes do rei, e correr 
os riscos da inconfidencia, para sustentar as 
suas imunidades e regalias municipaes con
tra a prepotencia dos governn.dores e em fnvor 
dos direitos dos moradores da tei'ra. 

Para a restauração do Brazil, sob o domí
nio olandez, não faltou o concurso cearen:m; 
sendo facto istorico_ qg~ ~-no_Ceará deo-se o pri
meiro f?rado de expulsão contra esses inimi
gos, que abi encohtra-ràp ? -c.onstancia de Ja
caúna, e em Pernambrico· a perícia de Filipe 
Camarão, os quaes,jnn1'ios no sangue e no de
nodo, ti verão na Ibiapaba augusto berç.o. 

~Xegando aos tempos proximos, vemos, 
que apenas no Brazilsurgioaesperançoza idéa 
da independencia patria, manifestada na re-

• 
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volução de6 de iVIarço de 18Í7 em Pernam
buco sob a forma republicana, o Ceará não 
ficou silenciozo e quedo. 

. Elle pronunciou-se pela revolução, porque 
n'esse patriotico tentamen encarnava-se a rea
lidade da autonofnia nacional. 

Ainda estaYilo quentes os patíbulos com o 
sangue dos martires, ainda na ponta dos infa
mantes póstes pennanecião levantadas as ca
beças dos réos de leza-mage·stade, quando a
pareceo o movimento independente de 1823; · 
e os Cearenses pondo de parte o lugubre es
petaculo, e deslumbrados de que tratava-se 
de com meter o mesmo crime de aspirar á au
tonomia da patria, separando-a ele Portugal; 
esquecendo:-se de que iào contrariar o mesmo 
rei, que em 1817 mandara as. commissões mi
litares decepar as cabeças, e mutilar os corpos 
já .inanimados do.s patriotas, conservando .os 
v.iYos nos iufeetos carceres da Bahiá, emquan
to no Brazii preponderou seo absoluto domí
nio, os. Cearen~es, digo, não trepidarão ex pôr
se a novos-riscos, e aceitarão entre cívicas 
saudações a cauza ela patria. 

Elles não só foruo dos primeiros cidadãos, 
que ::;e pronunciarão .pela idéa definitiva da 
independencia nacional~ co1no conseguida es
ta na província natal, organizarão-se em ba
talhões voluntarios, e dentr.0 de poucos mezes 
6.000 patriotas cearenses assediavão em Ca
xias no M11ranh~o o governador das armas .do 

. . 
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Pianhi, que ahi depunha a sua espada ostil 
am; 13i'nr.i leiro~. 

Assim os Ce.nrenses nilo só por si reaUza
ri1o no proprio territorio o grande facto da in
depcndencia, como o for:)o eficazmente coa
dju ntr nas duas .vi;dnhas provindas do Pia u
h i e Marnnl!fto. 

Na. guerl'a ferina de 1~35 no Pará, onde 
ainda o espit'ito de selvajaria surgira do cen · 
t~o dos bosques, para contrariar a ordem so
cial firmada na civi lização da raç.aconq~ista
dora, o Ceará prestou o seo contingente; e 
quando em 1865 o Brazil xamou ·seos filhos 
para.a desafrontn dn dignichlde nacional veli
pencliada pelo ditador do Paragun\ o Ceará 
não foi parco nos sacrificios; sendo uma das 
províncias d'onde primeiro part.irão esses 
guerreiros, que nos i m pet·vios campos do ini
migo agresso1· de6io-uos onm e trimnfos. 

Por e~lq forrnn em todos c.s tempo~, c em 
todas as circunstancias o Cear~ jamais ficou 
esquivo nas crizes .do pair., e não podia elle oje 
aprezen tnr-se difc r·entc d'esse caracter, quan
do agita-se a cauzn da civilização da nossa p~
tria, actualmcnte pleiteada na redempçflo dos 
captivos. 

IV 

A solenidad'e 'agora commemorada é es
pecial ao Ceará por tratar-se da tota l abo1ic;.:.io 
da escravatura no seo territorip. 
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O Ceará satisfeito e ufano proclama ante 
o Brazil e o mundo, que já não tem escr~vos. 

Parabens a nossa terra, que vae realizan
do à triade festiva :--Liberdade, Igualdade, 
Fraternidade! 

A politica portugueza dos ·primeiros tem
pos coloniaes julgou indisp~nsavel o emprego· 
da escravaria para que as tena:-; elo Brazil se 
aproveitassem, e podesse a mãe patria colher 
os avultados lucros da mineração e da cultu
ra rural. 

Sem escravos não averia ouro : sem escra
vos tiftO a veria o trafico do páo-bÍ·azi l ; e sem 
esses dous generos de nossa primitiva merca
doria o Brazil teria sido; no pensamento dos 
reis luzitanos, região inutil para Portugal. 
Portugal pois instituía no Brazil a escravidão, 
isto é, o serviço ohrigatcirio do omero em be- . 
neficio de outro. que apenas tem a exploração 
do gozo. 

Primeiramente a autoridade real tentou o 
captiveiro dos ind~genas; mas estes rebeldes 
por índole a toda a sugeição, e dispondo das 
florestas, que benignas e quaú socins na liber
dade os acolhiâo, não poderão ser submeti
dos c.om proveito dos colon~zarlores. 

Acudia a fronteira costa tran~atlantica 
povoada de selvagens mais robustos e mais 
submissos; portanto mais idoneos para o cap
tiveiro; e mais proficuos aos lucros da, coloni
zação. Os aborígenes africanos . farão trans-
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portados para o Brazil, onde, subordinados e
menos ciozos da independencia pessoal do que 
o indio, propagarão a escravaria constante
mente suprida pelo trafico, que o lucro das 
rendas reaes legitimava, e o interesse privado
promovia. 

Assim constitnio-se a larga escravatura a
fricana, que ultimamente, quando cessou a 
actividade do trafico e a sugeiç.ão dos nacitu
ros, extendia-se pelo sólo brazileiro e:qt .nume
ro de quazi 2 milhões: formando assim a sex
ta parte da população do imperio. · 

As idéas umanitarias progredirão ; e os· 
factos economicos melhormente considera-

- dos, determinarão no paiz a mudança de po-
litica sobre a escravidão domestica. 

Provinha ella de duas fontes ou origens:· 
a 'costa d'Africa e o ventre da mulher escra~ 
va: cumpria suprimil-as, para preparar po1~ 
meio suave a extinção total da escravatura. 

Começamos por abolú· o trafico, que nos~ 
abastecia o.'> mercados de servos novos, e pre
enxia nas fazendas ruraes·, nas fabricas indus-
tria~s e no lar domestico o vacuo produzido-
pela morte. · 

Omitindo os tratados com a Inglaterra, no 
intuito de deminuir o trafico africano, cele
brados ainda no domínio colonial, ap<)ntarei 
apenas os dous mais importantes actos, quEr 
nos preparavão a· completa extinção d'essemal 
economico e social. 

' 
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A lei de 7 de No\'ernbro de 1831 promul
gada pelo illustre patriota Diogo Feijó, então 
.regente do lmpcrio, p1·ohibio a importação de 
Bscravos para o Bt·a;;:il, cleda1·ando livres lJ:Uan
·tos para aqui viessem. Foi o primeiro golpe 
pela san doutrina clesfexado contra o elemento 
servil da nossa patria. 

Tínhamos porem grande copia de escra
'·os; e si vedava mos o seo augmento pela in
trodução de novos individuos, suprimindo um 
dos factores da escravidão, deixamos ainda 
subzistir outro, que alimentava a reprodução 
dos captiYos: era o ventre da mulher esccava. 

Veio a lei de 28 de Setembro de 1871, fe
xar essa fonte, sendo declarado livre Õ filho · 
que da serva nascesse no·Brazil, d'essa memo
rnvel data em diante. 

Ahi foi desferido o segundo golpe na insti
tuição deznmana, que buscavamos suprimir. 

A escravicl<1o assim já não tinha renova
çüo; e para extinguil-a cumpria ou esperar do 
tempo, on decretar a immediata extirpaçào. · 

Aconselhado o legisl11doe por motivos eco
nomicos, julgou ni'io dever claJ' de pronto o 
golpe final; mas tambem julgou nno deveres
pm:ar apenas ela acçào do tempo o ex: i to defi
nitivo, que só viri!l com a moJ'te do derradeim 
dos actuncs escraYos. 

Reerguendo o servo da coud i1;.üo de cou
za para dar-lhe pe1·son:1 lidade j uridicn, abi li
tou-o a libertar-se por si, mediante peculio 

Q" 
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por qiú:dquer forma licita· adquirido; e assim 
já niiô exestia.o escravo, mas o ornem obriga
do simplesmente á ·prestação de serviç.os, 
· Para àdial'ltar o libertamento geral essa 
lei autorizo~l, á custa dos cofres publicas, o 
resg·ate progressivo, para o qual assim con
côrreriâo todos os Brazileiros por meio do ím-

. posto ; porquaJ?tO, si era geral beneficio a ces
sação da escravatura, a todos os cidadilos com...: 

. petia o sacrificio na realizaç.ào cl'elle. 
· A lei devia respeito á propriedade e sô pe:-
· Ia indemnisaç.ão cabia-lhe clerimir o mal. 

v 

A obra do legislador estavü concluída; -
mas aos cidadãos cabia ainda fazer rpuito em 
prol da cauza umanitaria; tocava-lhes a obra 
do livramento espi:mtaneo e gratuito. 

A acção da lei seria lenta; e no gen io em
rreendeclor elos Cearenses pareGeO indeclina-

\ vel dever ele omens, e de ci1 hrlüos apressar a 
realização do grahde benefie io social pela re-: 
dempção dos captivos, e em -taes eircunstan
cias o seo espírito de iniciativa mais uma vez 
se n8o desmentia: elles ouzarii.o a em preza, 
que no Brazil julgava-se impraticavel , sendo 
apenas dourado sonho de utopistas. 

' 
Não~ o Ceará depoz o receio, e confiou na 
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enei'gia do caracter de seos filhos, na simpati<.1 
da caúza, e na grandeza elo sucesso; levantou 
o pend<1o do abolicionismo para ~uprimit' 
prontarriente em seo seio o infesto captiveiro . . 

· AcabnYa n provincia de passar pela cala
midade d.e urroroza sêca; e ainda· seos cam
pos, despidos da consoladora verdura das plan
tas e crestaclos pelo ardor elo sol;tamsomanto 
exhibii'io dezoluc;õo e morte pe'lo espetacu(o 
dos destroços da vegetaçüo e ela vida animaL 

Ella tinha na medonha cnstastrofe axado 
em ~nas irmanf> elo sul e do norte todo o con
forto nos anxWos da filantropia particular, e 
no:-> soconos publicos concedidos pela lei 
constitucional. 

O Ceará pois es tava em divida para com · 
o Bruzil i11teiro; e agora livre ela pressão do 
recente infortunio perguntou a si mesmo:
como remirei tamanho debito'? 

H.etletio; e na sua meclitaqão descortinou 
nos orizontes sociaes a libertaÇão dos captivo
eom.o graYe problcm~, fJUO ao Brazil cumpria 
resolver. 

Não trepidou, e dice: Tentemos a grande 
obra, e assim teremo~ eompensado parte do 
-debito si conseguirmos alentar o progresso da 
emancjpaçilo servil. 

E' incrivel quanto d'entã.o· por diante se 
passou n'essa provincia, que vê oje nos aphm
so~ _de un) povo g~nerozo a ti provação da sua 
em preza. 
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· Fundarão-se associações umanitarias, a 
população moveo-se esperançoza e a obra fi
lan tropica e social realizou -se como por mira
culoza intervenc;ão da Providencia. 

VI 

Quàndo começou a execução ela aurea lei 
de 28 de 'Setembro de 1871, organizou-se no 
Cearâ com o titulo <1Perseverança e Porvin>, 
e sob a prezidencia do benemerito cidadão 
.Tozé Correia do Amaral uma associação, com
posta de doze membros, a qual, excitando o 
cumprimento d'essa lei, promoveo e realizou 
diversas libertaÇões. · · 

Apenas aqui na Côrte ap:u·eceo o movi
meüto abolicionista: essa associaç.Ao compre
endeo quão oportuno era dar clezenvolvimen
to a sua acção umanitaria. 

Convidou socios e congregou nma sessão 
solene, na qual foi deliberada a fundação de 

_uma sociedade francamente abolicionista com 
a denominação de «Libertadora Cearense>>, 
esse gigante do pensamento emançipador, o
rigem do grande evento da red.em pçiio. 

A «Libertadora Cearense» instnllou-se no. 
dia 8 de Dezembro de 1880, sob a direçf1o de 
rezolutos e incansaveis obreiros, cujos nomes 
constituirão uma gloria: e grata lembrança ao 
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Ceará, e ao Brazil ü1teiro, quando a definitiva 
· emancipação servil for um facto cowmmado 
em todo o impel'io. 

Estes benemeritos cearenses si:io: João 
Cordeiro, prezidente da sociedade, Jozé Cor
reia do Amaral, l.o vice-pi~e:Zidente, Dr. Fre
derico Augusto Borges, 2.o vice..:prezidente, 
Aritonio Bezerra de Menezes, 1.o secretario, 
Antonio Dias Martins Junior, 2.o secretario, e 
J ozé Teodorico de Castro, ·tezourei ro. 

· Foi sob a administraçào e i~11pulso d'esta 
patrio.tica directoria, que à «Libertadora Cea
rense» consegllio erguer a opinifto, dezenvol
ver a idéa abolicionista, e alcançar dentro de 
trez annos a libertação total dos escravos de 
uma provinéia do imperio, exptmgiudo-a da 
ignominioza maculada escniYidào do omem. 

Na ouzada ernpreza a associação creon u
ma imprensa sua, instituio um jornal de po
iemica sob o titulo de Libet;tador, para brad<.Ú' 
denodado pela cauza dos infelizes captivos; 
e o fogo generozo, -que incendiava essas almas 
varonis, propagou-se pela província como a 
faisca electrica, que percorre 9 mundo des
truindo todos os ohstaculos antepostos á sua 
irrezistivel força. 

A «Libertadora Cearensm> começou a pro
paganda pela imprensa, xamou a si a- prote
ção dos mizeros escravos contra o poder ·da 
tirania eril, · iniciou em larga escala as liber
tações pelo peculio voluntario, que a socieda-
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de obtinha; e a pro,·incia de> Ceará sabe com 
quanto sacrifiéi0 do proprio })atrimonio al...: 
guns elos directores a'essa sociedade concor-· 
rerão para esses netos de filantropia e patrio-· 
tis mo. 

A «Libertadora Cearense», soltando o gri-· 
to de guerra contra a oscr;widiio; in::::cre,·eo no
seo gloriozo estandarte -esta l9genda da 'l'e
dernpção: « Libetdade ao escravo, nosso ir-· 
mão.» 

E foi sob e$te lábaro ele amor, de que a be-· 
nemerita sociedade fez o seu miraculozo
In hoc signo vinces-, que ella guiou ns deno
dadas fnlanges do abolicionismo eearense. 

Dentro de curto pmzo a <<Libertadora Cea
rense}> foi uma força na provineiR, e-consti~ 
tuio-se infalível refugio dos infelizes, a quem 
por lei tiranica o poder civil privârn da qua
lidade pesssonl, impossibilitando-os assim da 
propria defeza _ legal. 

As -associações o operadora~ princip"irtrào
a organizar-se por nwnicipios, onde novas
«Libertadorns», com n designação especial da 
localidade ele sun situnç.ito, ião generalizando· 
o benefico intluxo abolicioui~t<1: 

Agitados por fen·ente entnzin-::-;rno o~ 58-
municípios dn província tiYeriio lngo as.'oeia-· 
ções, c não esquivon-se o bóio sexo 1le. tornar 

· posto nn esplendida campanha da rcdemp~ 
çâo. · · 

Na cidade da Fortnleza.., e na eiclade do k& 

' 
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formarão-se duas associaf~ões de senhoras cea
renses, que, com a magia das geaças feminis, 

. .e com a nobreza das snas virtudes, poderoza..: 
mente concorrer;1o pnra del'Tamm· o entuzi
_asmo em favor da cauza por ellas assim tão 
.gentilmente nobilitada e fortalecida. 

Em lodos os ternpos o aparecimento das 
-senhoras nas associa,;ões foi sempre elemen

. to de força, contagio do bem, e indicio ele-tri
unfo. 

As maet·onas, e as donzelas cearenses, lem
_bt·m·fto-se da eroicidade, com que nos dias da 
independencía, suas mães e irmans erguerão
-se pela libertaçã-o da patria contra a servidão 
colonial; ellas pois entra vão agora na cruzada 
-santa na libct·taç~o da patria contra a servi
dão domestica, origem de males na família ~ 
no estado. 

Seriú reparavel descuido a falta de men
.çrtO no menos dos nomes das egregias senho
ras, que tomat•ão a si a direção d'essas duas 
·scciedades femini?, já que não é possível aqui 
mencionar o nome de todas a quem generQ
zamente commoveo a sórte dos infelizes es
cravos tornando-se dignas ·da benemerencia 
da patria. . 

Na cidade da Fortaleza foi sacia fundado
ra da <(Sociedade das Cearenses Libertadoras»; 
D. Maria Tomazia Figueira Lima; acompa
nhada pelas demais sacias directoras D. Ca
rolina Cordeiro, D. Luduvina Borges, D. Ja-

\J 
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cinta Augusta Souto, D. Elvira Pinho,' e D. 
Eugenia Amat'al. 

Na cidade do Icó acompanhâo a diréctoria 
D. Joaquina Rabelo, D. Maria Pinto Moreira, 
D. Joanna Sampaio, D; Ignacia de Mattos 
Dias, D. Josefa d'Albuquerque, e D. Maria Te
reza Bandeira. 

I 

Urp só município da pt·ovincia não se 
izentou do generozo movimento,- e. em todos 
elles a «Libertadora Cearense1>, te~'e irmans 
cooperadoras dos seus esforços ; mas o ardor 
e ent.uziasmo cearense não circunsct'evco-se 
ao ambito da tena natal; onde avia Cearen
ses, elles t·eunirão-se, e organizarão-se em so
ciedade;; para a redempção dos captivos. . 

Nas províncias ·contíguas do Piuhi e Rio
grande do norte, crearão-se sociedades eman
cipadoras, sendo a «Libertadora Mossoroen
se» uma das mais entuziasticas promotoras 
da santa cruzada em fa vot· dos escravos fóea 
do Ceará. Ali fulgurou o genio ardente do 
Dr. Almino Alvares Afonso, commissionado 
pela <<Libertadora Cearense», na festa de e
mancipação que a «Libertadora Mossoróen
se>> celebrou por occaziào de sua ínaugura
ç.ão. 

Nas províncias do Amazonas, Pará, Pará
hiba, Pernambuco, São Paulo, Paraná e Mi
nas, o éco emancipado r soou aos ouvidos dos 
nossos patrícios, e ahi congeneres associações . . 

' 
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entrarão na fileira dos batalhadores em prol 
da raça condemnada. 

Aqui na Cõrte nEto tardou em formar-se 
a «Soeiedade Al;wlicionista Cearense», que 
com ardor juvenil e brilho tem dezen)penbado 
a sua missãD, concõrrendo para o· progresso 
da emancipação servil, e promovendo e rea
lizando oje estn grande e pompoza festa, que 
o espirito patriotico e ge"nerozo da população 
da Côrte fomentou, dando-lhe esplendor e 

. magestade. 

VII 

O trafico interproYinc.ial de escravos avia 
operado no Ceara o efeito de trazer-lhe das 
pt·oyincias circunsvizinhas consideraYel copia 
d'esses infelizes, que no por,to da cidade da 
Fortaleza embarcavilo para os mercados do 
sul. 

Estof:~cto excitou a ntençflo da digna so
ciedade <'Libertadora>>, e ella rezolvetl ohstat· 
o escanclalo do commercio clezumano. 

Em uma classe de cidadãos simples pela 
sua profissão) mas nobres pela elevru;âo dos 
sentimentos do coração, axou a «Libertadora 
Cearense» auxilio eficaz e decizivo. 

O embarque ·no porto da capital cearense 
faz-se geralmente em jangada, embarcação 
que corre ligeira nas aguas ao sop.ro galerno 
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-dos ventos, como o livre pensamento col'rc 
nas regiões etereas levado pela nossa fantazia. 
A jangada devia sei· um instrumento de liber
dade, e o foi; e ojc é um sim~lo d:esse inefa
vel dom do creador. 

Os jangadeiros do por~õ da cidade da For
taleza recnzarâo transportar omens conver
tidos em mercadoria para os navios destina-
elos ao seo cornmereio. · 

Iniciou a luta um jangadeiro destemido e 
briozo, cujo nome por onra sua e satisfação ' · 
da sua terra natal., aqui consegnamos. E' el-
le Fra~cisco do Nascimento. denominado 
Dragão do Mar, por seus eornpatriotas, que 
n'este apelido tqmerozo quizen1o sintetizar e 
exprimir a fortaleza do se o caracter -e o me
rito do sco pl'ocedimento. . 

Elle .e sua · jangada são trofeos gloriosos, 
que a sociedade «Abolicionista Cear·ensm> a
gora mesmo exhibe á. conternplaçfto do povo 
d'esta Côrte como omenagem déyida á mag
nanimidade da sua simpatia pelo esforço re
generador e como tributo de nossa confr.ater
nidade. 

No dia 27 de Janeiro 'de 1881, fundeava no 
porto da cidade da Fortaleza o vapor Pará, 
que vindo do norte devia seguir n'es.se mes
mo dia para o sul. 

N'elle pretendião os traficantes embarcar 
os seos escravos; estes s~o le\'Udos ao ponto 
de embarque; e foi então, que Francisco do 

' 
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Nascimento, pratico-mó r do porto, e xefe dos 
jangadeiros, prevenido por José do Amaral 
Jevantou o brado esmagador do abominavel 
trafico. 10 · 

O vapor Pará partio sem a carga· prepara
da pelos traficantes ; e tal foi o jubilo da po
pulação da capital do Ceará por esse faeto, 
']Ue ~ nQite o manifestou em passciata pelas 
ruas entre mil calorozas saudac;ões. 

Um só escravo desde então não mais em
bn.reon no porto d'es$a nobre cidade, tão glo
riozamente clevotadá_á rea~mpç<'ío c'bls capti
VOS. 

Os negociantes,interessados no trafico es~ 
era vista não quizerão ceder ao movimento pa
triotico, q~1e ditava o açto moralizador; tenta
rão com ouro a compra da consciencia inte
merata dos jangadeiros, e axando-õs inflexi-

. veis recorr~rào á autoi·idade publica. 
Esta pretendeo forçar o embarqne, obri

~ando o jangadeiro a rE)ceber em sua jangada 
a repulsiva mercadoria; e ahi travou-se ave
hemente luta; em que os briozos paladinos do 
mar, sob os auspícios da «Libertadora Cea
rense», triunfarão no meio do jubilo de uma 
população incendida no amor do proximo o-
primido e fraco. . 

Os jangadeiros acostumados a .afJ'Ontar na 
pl'Océla as ondas e os ventos levantados pela 
mão omnipotente de Deos, não pocliüo iiltimi
dar-se ant~ as armas empunhadas pela 'fra-

ll 
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gil m~to do ornem. Elles não cederão. 
. A foeça militar empregada contra os eroi

cos jangadeiros, e a demissão de que forão vi
ctimas alguns empregados pubticos; membros 
da «Libertadora Gearem;e>>, náda pocleriio: 
Venceo . no pleito ·a sagradacauza da igualda
de umana. 

VIII 

O grc'tnde pensamento da pt·o,·incia, encat·
nado na valoroza associação abolicionista, ia 
entrar em nova faze, e faze definitiva. . 

As liberta<;ões parciaes davão i·e:;;ultado 
minimo em relação ao exito dezejado; e n'es
tas circunstancias cogitou a «Libertadora Cea- . 
rense)> do meio mais eficaz na contribuição 
do bem, ocorrendo então a idéa de libertar, 
não escravos, porem nrunici pios. 

O.poderozo instrumento da liberdade dos 
·povos em todos .ps tempos, o município, esse 
baluarte que a tirania combate, mas que não 
suplanta, acudio -aes· patriotas Cearenses, e 
surtio o maximo efeito. 

Exemplo do quanto vale o espírito muni
cipal, que, si ojese ex.hibe eficáz .naex.tinção da 
escravidão domestic:l, logo. se revelará como 
fnrça para nos. dar a libertáçiio politica. 

Sim, a «Libertadora Cearense•> rez,olveo 
fazer as manumissôes por municipios, e o pri-

1 
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meiro escolhido foi o da Vila do Acarape, que 
adquirio inveja:vel gloi'ia, e inscreveo o seo· 
nome circulado de luminoza aureola nos fas
tos da emancipação da nossa tel'ra. 

No dia 1.o de Janeiro de 1883 a «Liberta
dom Cearense» celebrava a primeira festa da 
redempção, e no meio de in descri ptivel entu-' 
ziasmo o municipio do Acarape declar~va ao 
mundo, que nfio possuia escravos, e era terra 
de cidadãos. 

O exemplo foi conl.agiozo; dentro de pou
cos dias seguirão-se-lhe outros municípios, e 
logo apóz as duas primeiras cidades da pro
vincia, a cidade da Fortaleza, sua capital, e a 
cidade do IM, princeza dos sertões, festejarão 
a liberdade no seo sólo expurgado da escra
vidão. 

O contentamento, que os Cearenses rezi
dentes nlesta Côrte então sentirão, expandia
se com esplendida fe.sta. aqui celebrada no dia 
24 de Maio. do an no proximo passado, dia da 
libertação defenitiva da capital de sua pro
víncia. 

N'essa ocazião, como oje, a grande metró- . 
pole do Bra2;il erguia-se prazenteira para sau
dar a liberdade, de que é digna padroeira. Com 
o libertamento dos rnunic.;i pios das duas cida
des o movimento emancipador tornou-se im
ponente e irrezistivel na província, e a victo
ria considerou-se infalível e definitiva. 

No entretanto a patriotica assernbléa nro
L . 



-31-

vincial Cearense, sob pt'oposta de doqs de 
seo~ membros,J ustiniano de Serpa, eMartinho 
Rodrigues, votarão o. imposto de 1 :500SOOO 
reis por inscl'ição de cada escravo, que en
tra~f:;e ou saqisse da província, ou passasse de 
um município de liberdade para um municí-
pio de escrn vidão. · 

O movimento enHio acelerou-se por tal 
foi·ma que quazi sem intervalo vinha novo 
municipio alistar-se na glorioza fileira elos li
vres, até que oje, senhores, a totalidade da ter
ra Cearense está livre; não tem escravos. · 

Ali cessou o nbominavel titulo de senhol' e 
o ignominiozo labéo de escravo. Estas pala v e as. 
já nflo· pertencem ao vocabulario Cearense. 

IX · 

Ao iniciar-se na província a agitação e
mancipadora, ella contava 32.000 e.:"cravos. 
No .entretanto no fim de trez annos esses es
cravos estão forros: o que quer dizer. que a 
henemerita ~~Libertadora Cearense» operou o 
prodigio de converter 32.000 animaes·de for
ça bruta em pessôas capazes cte direitos, e a
ptos para o labor inteligente e productivo. 

Quando o Ceará no prazo de um trienio, 
liberta tão crescido numero de servos, corren
do o maximo sacrificjo pela espontaneidade 
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dos cidudàos, o imperio inteiro, desde a lei de 
1.871., isto é no decurso de doze onnos, tem a
pén;:u:; conseguido alforriar 14.500 escJ'avos 
com o dispendio de 11:000:000~000 reis tira
dQs dos cofres publicas. 

O Ceará operot;t a redenção dos seos cap
tivos sem violencia, sem desordens, e sem tu
multo. 

O facto ahi 'está: mais de 30 mil pessôas 
libertadas; um só crime se não com meteo, e_ 
os cofres publicos não concorrerão com outro 
sacrificio, além ·da quo to da destribuição do 
fundo geral de emancipação, quantia por cee
to mini ma e quazi imperceptível no rezultado 
obtido pelos Cearenses. 

D'onde veio pois este portento? . Do esfor
ço comm un e da espontaneidade do sentim~n
to libertador gerado no sei_o da população pe-
la grata lei do amor. ., •,•, . 

A libertaçno, pode a1h·mar-se, nasceo es
pontanea do senso popular. P:.u-:a tão crescido , 
numero ele alforrias, não foi precizo empregar 
outro recurso sinão a doutrina- da igualdade 
umana, e d~ injustiça da escravidão. 

Os meios de coerção legal quazi dezapare
ceruo da.obra redentora elo Ceará, pois os re
gistros publicas clemonstrã;o, qóe, si nlguns 
Renhores farão menos acces . .,iveis aos senti
mentos umanitarios, esses mesmos farão em 
tão deminuto numero, que não passão de de
zenns os processos judiciaes de desapropria-

t) 
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ção. Não se precisou da-lei, bastou a caridade. 
Facto onerozo ao povo Ceareuse, com quem 

n'este momento me congratulo, e a quem por 
tão levantado civismo felicito. 

Senhores, a doutrina qne tão proficna foi 
na província do .C.eará, igu::).lmente o será nas 
demais províncias do Brazil, onde palpitiio 
tantos e tão gener-ozos corações. 

Entremos rezolutos no caminho da verda
de, cujo auspiciozo triunfo eu vejo iniciado no 
entuziasmo da população generoza e bôa d'es
ta magnanima cidade. 

Esse entnziasmo será fecundo e trará pelo 
acordo geral e pronto o que a gran~e republi
cada America do Norte só pelas armas obte
ve: ·a supressão do trabalho servil no meio.de 
um povo livre. Si ali derramou-se o sangue · 
fraterno e soarão gritos de dôr, aqui esparja
mos flôres, e soltemos brados festivos. 

Não temais, Brazil, a libertação dos escra
vos : ella não é a turba dos ladrões e vagabun-
dos soltos no paiz, como proclamão genios tí
mQratos ; não, a libertação dos escravos é a 
transformação do trabalhador embrutecido 
no operaria intelig·ente e prpficuo. 

Quereis exemplo nosso~ Ahi tendes a prO:. 
vincia, que libertou os seos escravos, e os vê 
utilmente empregados. 

Quereis exemplo estranho? Ahi tendes 
os Estados-Unidos que, fazendo a libertáção' 
de milhões de escravos, não vio milhões de . ' 
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salteadores avidos do preza, como apregoavão 
os escravagistas, mas vê milhões de omens li

. -vres, acrescidos á sua populac;ãó, convertidos · 
em abastados agricult.óres uns, e em deligen
tes operarias outros. 

Não temamos a liberdade, que é sempre o 
bem; mas sim temamos a esc·ravidão, que foi 
sempre um mal. 

X 

E agora que o Ceará cumprio o sacratíssi
mo dever; e oferece exemplo de virtude grata 
aos ceos e aos omens, não será dezacerto re
bater injusta arguiç.ão lançada em desabono 
do acto generozo e patriotico da redenção 
Cearense . . 

o espírito arguciozo da maledicencia insi
nua, que o Ceará expelio os seos escravos, en
xeo com elles os mercados do sul do imperio, 
ernbqlsou o seo valor e só então declarou-se a
bolicionista. 

Erro ou calumnia, convem .refutar a deza
roza increpação. 

O Ceará ao incetar o apostolado regenera
dor contava 32:000 escravos; e nos seos mer
cados não faltava a conconencia dm; compra
dores do sul. 

Si o Ceará pretendesse auferir lucros da 
situação economica das províncias cultoras do · · 

\.; 
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..café, que pedíão o trabalho servil, não emba
raç .. aria a sabida dos·seos escravos. Mas, não; 
Q.Ceat.á não quiz aproveitar o ensejo de es_va
.:ziat' de escravos os seus lares· e enxer a bolsa 
de dinheiro. 
· Apenas rezoluto tentou a empreza eman

ópadora, vedou a exportação da nefasta mer
-cadoria; pois os Cearenses não querião so
men to descartar-se dos . escravos ; eUes pre
lcndião prn.ticar um acto meritorio ante Deos, 
-e perante a patr-ia: assim o cumprirão, dan
<lo liberdade a mais ele 30 milhares elo' cnpti
vos. 

E'.;pois de inconcussa rerdaele, que, quan
·do o Ceará decidia a sua- regenera<;.ão, sabia, . 

· que tinha ele libertar ·milha,res de servos; sa
bia, que ofertava sacrificio real e sincero á 
patf'ia e á u man-idade; e jamais lhe afeiou o 
pensamento a torpeza e a ipocrizia ele uma es-
peculação. · 

XI 

Omà pois ao Ceará ;' e no auge de bem en
tendido orgulho, elle pode dizer : Brazil, .fiz o 
meo dever, fazei o vosso. 

Sim, o Brazil vae incetar auspiciozo perio
·do de regeneração: súprima oje a escravidão 
<lom~stica, e conse!ruirá amanhan a liberdade . ~ - . 
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politic~ com a qual conquistará todo progres
so e grandeza social. 

Salve Deos nas alturas! Ozanas ~ nossa 
patria! 

XII 

Agora que terminei o summario Ü;todco 
da marxa do pensamento liuertad<;>t' do Ceará, 
de que me incumbio a <(Sociedade Abolicio
nista Cearense}>, ella me permitirá, que em 
final cüncluzão do meu discurso, eu exprima 
os meus votos pela total libertaçno do Bi·azil ~ 
recitando esta ligeira poezia ditada pela muza 
pedestre de meos patl'ios campo~, onde o sol 
claro, as brizas perfumadas e o melodiozo gor-· 
geio das aves, ante a formoza peespectiva da!'; 
senas de Maranguape e Aratanha, agitfio 9 
pensamento ainda mesmo d'aquelles que nã() 
teem eRtro. 

Eis tosca oferenda de sentimentos puros: 



INVOCAÇÃO 

Genio do Brazil! deos americano ! 
Que prezidís os bosques seculares, 
Deixae os montes, procurae os lares 
Do povo, que repele o vil engano. 

Adejae sobre nós, subindo aos ares, 
E vereis o senhor, .como tirano, 
O escravo oprimir, e este, insano, 
l•:m ferros soluçar os seus pezares. 

Vós, que j nsto prezaes a liberdade, 
Que jugo não sofreis de qualquer sorte, 
Restaurae entre nós doce igualdade. 

Vós, que sois generozo e que sois bravo, 
Alçae o braço justiceiro e fórte, 
As algemas quebrae do nosso escravo. 



.... 
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