
das formas de expressão mais imediatas da diferença e do não-perten
cimento do negro, mas exatamente porque sua inserção foi compfetada, 
no sentido de que adquiriu significado para a sociedade americana como 
um todo. O importante é tentar recuperar no blues a possibilid ade de 
diálogo. de lidar com a tensão, de criação de identidade. Ao contrário 
do que espera Oliver, para quem "(. .. )a verdadeira e completa integra
ção do negro na sodedade americana pode signHicar a morte de uma 
forma de arte popular de grande simplic idade, bele.za e sentido ." 3, esta 
"arte popu lar" poderia ser o fundamento dessa nova soc iedade. 
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RESENHA 

AZEVEDO, Célia Marinho. Abolitionism in the United States and Brazil. A 
Comparative Perspectiva. Nova Iorque e Londres, Garland Pu
blishing, 1•995, 200 páginas. 

P EDRO PAULO A .• FUNARI 
Departamento de História, IFCH, IJNICAMP 

A tese de doutoramento da Professora Célia Marinho Azevedo, apre
sentada à Columbia Universlty, nos Estados Un idos, acaba de ser pub li
cada na coleção de "Estudos sobre Cul tura e História Afro-Americana", 
de Nova Iorque. Raras são as obras de brasilei ros publicadas no exterior 
e, ainda mais excepc ionais aquelas que não se refiram apenas ao Brasil , 
como é o caso deste studo comparativo do abolicion ismo no dois pal
ses. Na verdade ,. a abolição tem sido considerada muito mais do ponto 
de vista econômico e político do que de uma perspectiva social e cultu
ral e este trabalho, portanto, cobre também uma lacuna na historiog rafia 
sobre o tema 1_ O livro começa com um pequeno prefácio, seguido de 
uma introdução bib liográfica (lx-xxiv) e desenvolve-se por quatro capítu
los principais, sobre "O abolicionismo nos dois países: uma visão gerali" 
(págs. 3-20), "Visões do senhor de escravos" (págs_ 21-48) , "Visões do 
escravo" (págs. 49-82), "Reflexões sobre o rac ismo e o destino no ex
escravo" (págs. 83-120), conc luindo com um "Epflogo" (págs. 121 -126). 
Em cada tóp ico, as experiências do abolic ion ismo brasi lei ro e norte
americanos são analisadas, comparativam nte e passo a passo. A eru
dição da autora pode ser avaliada pelas 36 páginas de notas e as 444 
obras citadas, entre fontes pr i már~as e secundárias. Sua leitura, contu
do, nem por isso é difíc il mas , ao contrário , a suavidade do texto apre
senla-se. ainda. tornada mais agradável pela beleza do estilo claro e 
pouco afeito ao jarg o. 

A bela comparação entre o abolicionista William Lloyd Garrison, nas
cido no norte dos Estado Unido e alheio, d todo , à prática da escravi
dão e Joaqu im Na.buco , ant1igo senhor tornado opositor d o siistema, p r-

I LaéLII IHI .qí iCJnbl i!<Jtq:xJIH •be Marla MiliiOs cle $11 0n>n"Et<ll ~Airo-ASIO l ", 11(lmero28. 1 5. 1 g 10 
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mite observar a precisão estética da autora: "falando com este senhor, 
Garrison sentiu-se, ·provav !mente, um verdadeiro outsider, incapaz de 
compreender a consciência e o mundo do dono de escravos. Pelo con
trário, para o futuro llder abolicionista brasileiro, Joaquim Nabuco, a es
cravidão tinha sempre sido uma realidade tão natural como o ar que 
respirava . A e cravidã não era uma instituição esquisita que, às vezes, 
ouve-se fa lar ou encontra-se, face a face , apenas em circunstancias ex
cepcionais . A esc1ravidão era o seu mundo e moldava sua consciência 
tão profundamente quanto o fazia para o dono de escravos que Garrison 
havia encontrado na prisão de Baltimore" (págs. 16-1'7). Azevedo utiliza
se do conceito de "imaginário '' para descrever a criação perene de figu
ras, formas e imagens que permite aos agentes históricos, neste caso 
abolicionistas. produzir sua ''realidade" e sua "racionalidade". O livro pode 
ser lido como uma oposição constante entre duas culturas irredutíveis, 
cujas escravidões e abolicionismos guardam semelhanças externas, em 
parte derivadas da sua inserção em um contexto internacional comum, e 
profundas diferenças ideológicas . 

Os diferentes caminhos dos dois palses na sua emancipação políti 
ca explicam, em grande parte, os divepgentes abol icionismos . A Revolu
ção Americana e a vitória do republicanismo construfram idéias sobre a 
identidade nacional. a igualdade política e social e a cidadania comple
tamente diversas do compromisso pacífico entre a Coroa portuguesa e a 
nova nação brasileira. Seguindo as idéias desenvolvidas por David Bri
on D vis, sobre a liberdade interior e a virtude, Azevedo considera que o 
abolicionismo norte-americano foi o resu ltado de um pensamento inova
dor, derivado de uma nova ética de benevolência , cujo ideal de respon
sabi/lidade individual substituiu os antigos padrões. em de integração, 
da caridad e da responsabi lidade social de cunho medieval. Esta filo
sofia, surgida na Grã-Br lanha, no sécu'lo XVII, contiava na capacidade 
humana de aprimoramento moral e opunha-se tanto à predestinação 
calvinista como ao apeg rilualístico do catolicismo tradicional. A este 
ethos americano, opõe-se o caráter patriarcal da sociedade brasileira. 
Baseada na hierarquia e na proteção derivada das re lações de ompa
drio, a sociedade catól ica brasileira, fundada no respeito à ordem vigen
te, que inclula a escravidão, só podia conceber o abolicionismo 
como .. . movimento dentro da I i! "Os abolicionistas brasileiros permane
c ram, normalmente, determinados a combinar a abolição com o res
peito das leis, o que, em um país escravista. eqüivalia a respeitar os 
interesses dos donos d escravos" (pág . 45). A guerra civi l americana e 
seus mortos represefJtam uma quebra com o antigo regime que, no Bra
sil, nunca h uve. Como lembra Célia Marinho Azevedo, a passagem 
pacifica à emancipação, no Brasil , foi acompanhada pela reforma leito
ra! de 1879 que reduziu os votant de 1.114.066, em 187 4, para ap -
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nas 145.296, em 18792
. 

O abolicionismo norte-americano fundava-se na igualdade entre os 
homens. entre os quais estavam os negros, o que opunha a escravidão, 
a um só tempo, ao cristianismo e à repúb lica. Os senhores, pecadores e 
infratores à constituição ipso facto, eram não apenas combatidos como 
a própria escravidão nos Estados Unidos era considerada a mais detes
tável, a menos mitigada. ~ neste contexto, argumenta a autora, que, na
quele país, cria-se a noção de uma escravidão mais humana, porque 
fundada no Direto Romano, imp ratnte alhures. O Brasil passa a ser, na 
verdade, o paradigma dos benefícios de uma escravidão regrada : "No 
Brasil. no momento (i .e. 1833) a nação com maior população escrava, é 
ainda melhor. Ali o senhor é obrigado, sob ameaça de pena severa, a 
dar a seu escravo uma licença escrita para procurar outro dono sempre 
que o escravo assim o pedir; encontrada a pessoa interessada na com
pra, o magistrado fixa o preço'' (David Child}. Com o passar do tempo, o 
racismo norte-americano. denunciado por diversos abolicionistas, foi 
contrastado ao parafso racial brasileiro, cuja fama internacional já era 
reconhecida em meados do século XIX . Como lembra a autora , é inte
ressante notar que muitas dessas idéias abolicionistas sobre o inferno 
racial norte-americano e o parafso racia11 brasileiro foram incorporadas 
pelos grandes estudiosos do nosso século, Gilberto Freyre e Frank Tan 
nenbaum3. 

Célia Marinho Azevedo toca, en passant, em um ponto que ta lvez 
mereça alguma reflexão: André Rebouças, de origem africana, teve car
reira notável graças ao esforço, trabalho, disciplina e estudo. As discipli
nas studadas incluíam latim, francês, inglês e a tradução dos filósofos 
gregos e romanos. Ora, também nos Estados Unidos, escravos. fugiti 
vos e forros privilegiavam. da mesma forma. o estudo do latim e do gre
go. como demonstrou Shel ley P. Haley4

. No contexto norte-americano, o 
domfnio dos clássicos era sinal de igualdad , quanto ao Brasil? Se 
aceitarmos a interpretação proposta pela autora, parece razoável supor 
que, ao contrário, o conhecimento erudito afastasse o indivíduo de as
cendência africana dos escravos e libertos pobres e o identificasse como 
integrante da elite branca. Nesta direção caminh a constatação d Célia 
Marinho Azevedo a respeito da imagem positiva da África. nos círcu los 
abolicionistas americanos, por oposição à terra de ignorantes. na con-

2 De rnan rro ind pendente, era o Que também •es aliava Magnus M011 r m - Ibero-Americana. Nordtc Jo tJr
nal of a tln AmQri an Sludies-. número 22. 199?, p6g 20 

3 sla opo Içao entre a tradição lati 3 nglo- rucOni a lat ressalfada em d1ferentes hiStOt'log,alios lalino
am rrc na . o c~so cubano. esludadO por AI In H om "Politlcaa toelalcs en Cuba después de la lnde
pendencla: rcpreslôn de la cu ltura n.egra y mito de la lgll!l!dl!d rac;l;tf" , Amenca Negra, Bogotá, 1 1, 1996, 
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cepç - o brasileira predom1nante. Cleópatra era ne ra nos Estados Uni
dos. enquanto Rebouças era branco. no Brasil. 

Esp ra-se que a obra seja, o ma1s breve possível, traduzida e publi
cada entre nós. Dest forma, também o pú lico brasileiro mais amplo, e 
não apenas aquele mais diretamente d dicado ao estudo de temas afro
americanos. poderá t r ace o uma obra cuja repercussão acadêmica 
já come _ ou nos principais centros internacionais de pesquisa . 

• • • 

QUINE, Maria Sophia (1996). Population Politics in Twentieth-Century 
Eu rope. Fascist Dictatorships and Liberal Democracies. London, Rou
tledge, 152p. 

CARLOS AURÉLIO PIMENTA DE FARIA 

D utorando em Ciénc/.1 Política no IUPERJ 
Professor da E;;oo/a cia Govomo dll Fundaçlio Joiio Pinheiro • BI-1/MG. 

t: fato reconhecido que os historiadores têm hesitado em penetrar 
em uma seara praticamente monopolizada por sociólogos, cientistas 
políticos e economistas, qual seja, a área de estudos que constitui uma 
verdadeira indústria de pesquisa sobre o welfare state. Sob a égide dos 
auto-denominados "hard scientists", a teorização sobre a origem e ex
pansao do Estado de Bem-Estar Social, partindo da tese conhecida como 
"lógica da industrialização", passando ela argumentação marxista e 
pela "l'ógica dos recursos de poder" (que destaca o papel dos movimen
tos sindrcais e dos partidos trabalhistas), desembocou na hoj prevale
cente elaboração uneo-institucionalista". Essa teorização, tanlalizada pela 
regularidade, tem relegado a um segundo plano elementos que consti
tuem a verdadeira essência do otfcio d historiador: a temporalidade e 
as particular,idades. As explicações g néricas desenvolvidas para elu
cidar a contormação do weffare state têm tomado como variáveis o pro
cesso de indu trialização e modernização, a tlemocrac ia, o capitalismo. 
a competi ão partidária e os grupos de int resse. Sua av rsão à contex
tualização, in armada p la bu ca de fator s g n allzantes e -univ rsal
mente aplicáveis, mostra-s flexível apen s n con nso sobre a utilida· 
de de se estabelecerem t,ipologias do :.Stados de Bem-Est'ar Socia l. 

Não no abe aqui lis1ar os su ssos r nt s daqueles historiado-
r s que "ousaram'' c ruzar s fronteiros. Talvez ss mos apenas. de 
passagem . ndossar sugestão d P ter B ldwin, p ra u m o "temor" 

da historiografia em fazer sua a temática talvez se deva, em parte, ao 
"inevitável atraso com o qual os historiadores r spondem aos tópicos" 
("The Welfare State for Historians. A Review Article" . Compara tive Study 
o(Societyand History, Vo l.34, No.4, 1992. pp.695-707). 

Contudo, mesmo que essa não seja uma ambição explíc ita do traba
lho de Maria Sophia u:ine. que leciona História Européia Mod rna na 
Universidade de ondres. fato é que seu Population Po/Wcs in Twentieth
Century Europe cumpre bem o papel de alertar para o fato de que a 
historiografia tem muito a contribuir para a compreensão das origens e 
do desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Socia l. Na verdade, a con
tribuição de Quine nesse sentido é apenas implícita, uma vez que a au
tora, através de uma análise apurada das políticas populacionais imple
mentad s na Itália, na França e na Alemanha na primeira m tade deste 
século, procura apontar as distintas soluções nacionais a um problema 
comum aos países mais industrializados da Europa Ocidental: a acentu
ada queda na taxa de natalidade. 

É possível dizer que, em todos os países envolvidos, o fenômeno 
desencadeou acalorados debates que, em graus diferentes, se nortea
ram por questões da seguinte ordem: considerações militares e estraté
gicas , o recorrente temor quanto à "extinção da raça" e ao declínio da 
nação, ataques ao neo-malthusianismo, o papel dos princípios re ligio
sos e da eugenia na reversão do processo de declínio das taxas de 
natalidade. a centralidad da família enquanto instituição social. a reva
lorização da maternidade e a expansão dos mecanismos de seguridade 
social visando proteger crianças e mães e redistribuir os custos envolvi
dos na manutenção de uma famllia. Contudo , a perspectiva historiográ
fica deixa evidente o fato de as pollticas populacionais discutidas e im
plementadas terem englobado mais que políticas familiares de incentivo 
à natalidade ou políticas sociais que lançariam as bases da cidadania 
social marshalliana. O foco do trabalho de Ouine é exatamente o papel 
crucial d s diversas polllicas populacionais nos projetos de "reconstru
ção nacional" da Itál ia de Mussolini, da erceira República francesa e do 
Terceiro Reich . 

Em uma concisa introdução, precedendo os estudos de caso , a au
tora discute o impacto da pessimista teorização de Malthus acerca do 
inevitável desequilíbrio entre a produção de alimentos e o crescimento 
populacional, a influência do neo~malthusianismo e o pânico alarmista, 
já nas últimas décadas do secúlo XIX. quanto ao espectro do "despovo
amento" nacional, uma vez que o declínio acentuado das taxas de nata
lidade, a partir da década de 1870, passou a clípsar qualqu r temor 
quanto a uma eventual super-população. 

urna vez que a ênfase no pró-natalismo da Terceira República 1em 
sido o objeto de inu ráveis estudos, a grande originalidade do traba-

2B3 



lho em questão talvez resida. na comparação das políticas de incentivo à 
natalidade implementadas no Tercei ro Reicll com aquelas advogadas 
pelo regime de Mussolini . É certo que a historiografia ainda não chegou 
a um consenso quanto à natureza do processo que culminou na End/6-
sung, a "Solução Final" de extermínio em massa dos judeus e demais 
"indejesados". Sem se furtar ao polêmico debate, Maria Ouine encon
trou uma so lução engenhosa, que não pretende endossar de maneira 
conclusiva qualquer das posições ern contenda. Alertando quanto às 
armadilhas do "revisionismo" em curso, a autora emprega. de maneira 
quase intuitiva, um instrumento heurlstico eficaz, qual seja, a distinçao 
entre propostas e medidas populacionais "positivas" ou "negativas". 

Apesar da natural repulsa quanto às consequências nefastas da 
polftica racial do Terceiro Reich, classificada como "negativa ", a distin
ção proposta não se prende a ju1gamentos de valor, atendo-se a aspec
tos essencialmen1e quantitativos. "Positivas" são as medidas de incenti
vo à natalidade, tais como salários famfl ia. exames pré-natal gratuitos, 
acompanhamento médico aos recém-nascidos, creches , prêmios hono
rificas ou em dinh ira para famílias numerosas e qualquer outro auxílio 
financeiro às famílias . "Negativas " são as medidas que procuram restrin
gir a fertilidade, como a divulgação de métodos contraceptivos, a libera
lização do aborto e, também, m didas como a esteril ização compulsória 
e outras dirigidas a grupos ociais específicos. 

Na ltátia de Mussolini, a políticas populacionais foram ativadas muito 
mais devido às consequênclas da Primeira Guerra Mundial do que por 
qualquer persistente e alarmante queda nas taxas de natalidade. A hos
tilidade gerada pelo n o-malthusianismo na Itália. com sua propaganda 
dos meios contraceptivos, deveu-se. segundo Quine, não à força cres
cente do movimento. mas sim à aguda ambivalência de se discutir aber
tamente o significado social da sexualidade e da reprodução em um 
pais onde o catolicismo sempre teve raizes tão profundas . As idéias que 
vertebraram a politica populaci nal de Mussolini foram derivadas de uma 
peculiar eugenia que, em vez de preconizar a ''procriação seletiva ", de
sejava encorajar a classe trabalhadora a procriar ainda mais. O movi
mento ugênico italiano ,ra nitidamente pró-natalísta e favorável à estru
turação de um aparato de seguridade social capaz de amparar mães e 
crianças. A frustração dos anseios imperialistas italianos responderia por 
boa parte do pró-natalismo do movimento eugênico no pais, bem como 
pelas políticas populacionais do lascismo. 

A faceta ass istencial ista das pollticas populacionais do Ouce bas -
ava-se na premissa, def ndida pela Sociedade Eugênica Italiana, fun
dada em 191 2, segundo a qual devem ser dadas aos cidadãos recom
pensas materiais na forma de beneficios sociais e isenções fi scais que 
possam induzi-los a cumprir sua "obrigação clvica" de pro riar prolífica-

mente. Como. segundo o suposto, povo fértil é povo robusto . as políticas 
populacionais do fascismo passaram a enfatizar tanto a "quantid de" 
como a "qualidade" . 

Autores pró-natalislas italianos, além de enfati zar questôes militares 
e estratég·icas em sua defesa da nec ssidade de se elevarem as taxas 
de natalidade, chegaram mesmo a reverter o argumento de Malthus e 
destacar que a auto-suficiência na produção de al imentos e a acelera
ção do processo de industrialização só seriam possíveis com o aumento 
da população. O investimen o em "capital humano'' compensaria o país 
por sua carência de recursos . O lltulo de um ensaio de Mussolini de 
1928 sumariza bem o raciocínio: "Números como Força". 

Buscando capitalizar a generalizada frustração nacionalista dos ita
lianos. o pró-natalismo, que cruzava fronteiras partidárias e ideológicas. 
tornou-se polilica oficial do regime fascista , servindo de mediador das 
relações entre o Estado e a sociedade. A "ressureição nacional" preco
nizada pelo fascismo. galvanizadora da legi1imidade do reg.ime, teria 
como pilar básico uma polltica populacional nacionalista, fer amenta 
essencial do planejamento social e da transtormação da ltél ia em um 
pais produtivo, orgulhoso e prolífico, verdadeiro herdeiro da Civ ilização 
Romana. A campanha d mográfica fascista leg itimava a intervençâ 
estatal na esfera privada, transformando a familia em instrumento políti
co. O fato de grande parte dos mecanismos de s guridade social preco
nizados pelo regime jamais ter sido implem ntada ap nas reforç a no
ção da centralidade da propaganda para a legitimação do "Novo lm é
rio Fascista". 

O incremento populacional há muito é reconhecido com uma das 
principais metas do nazismo. O crescimento demográfico alm jado, en
tretanto. não era irrestrito, mas racialmente qualificado. Mesmo antes 
dos campos de extermlnio, a polltica popu lacional do Terce1ro Reich 
poderia ser classiticada tanto como "pró-natalista" quanto como "antt· 
n ta lista" . Mat midade e esteri lização compulsórias foram a tônica da 
campanha de procriação seletiva implementada. O programa nazista de 
esterilização seria a primeira etapa de um processo de progressiva r di-

al ização qu passaria pela campanha da " utanásia" para cu lminar no 
genocldio. A campanha demográfica de Mussolini , quando compar 
ao programa de "higiene racial" do nazismo, parece. segundo Ouine. 
dem siadamente obcecada com os números, com a quantidade . Se a 
"bata lha pela natalidade" advogada pelo Ouce nfatlzava. mecanismos 
de natureza "positiva", parece evid nte o destaque dado pelo Terceiro 
Reich a medidas "negativas" . 

Se a brutalidade abs luta do Holocausto levou analistas a buscar 
razôes so io-cultUfais para tamanho rad icalismo, um dos pontos de des
taque do livro de Quine ertament· sua nfa na qua univers lida-



de dos movimentos eugênicos na Europa, isto é, no fato de, em muitos 
aspectos, compreensivelmente negligenciados pelos estudiosos ante a 
malignidade da Endlosung, o Terceiro Reich não ter sido assim tão ex
cepcional. A "Solução Final", assim, é explicada tanto pela ideologia hi
tlerista como pelo monopólio da "biologia social " e da ''higiene racial" 
sobre o aparato público e privado do welfare state alemão. " ssa influ
ência instituciona l constitu iu uma base firme a partir da qual foi promovi
da orna aceitação gradual de um amplo programa de saúde pública que 
tinha como objetivo o 'melhoramento' rac ial " (p .103). 

Concluindo o livro, Quine deixa claro o seu ponto: os estudiosos ain
da são relutantes em desmitificar as agendas sociais traçadas pelos re
gimes fascistas comparando-as àquelas estabelecidas por regimes po
liticos "convencionais" . Na verdade, a noção generalizada de que o Es
tado deveria controlar a reprodução é um dos pilares básicos das políti
cas populacionais tanto nas ditaduras como nas democracias (p .132). A 
peculiar polltica populacional da Terceira República francesa, assim, com 
seu notório conseNadorismo, seu pró-natalismo clerical, sua ênfase na 
família como clientela privilegiada do Estado de Bem-Estar Social em 
formação e no papel dos pais como "salvadores da nação", compartilha 
muitas d suas características com os outros regimes analisados pela 
autora. De maneira similar, as comparações estabelecidas demonstram 
a falácia recorrente de que havia algo particularmente "fascista" na ado
ção de políticas populacionais agressivas e autori tárias. 

Apenas nas últimas páginas, Quine reconhece a relevância de sua 
abordagem para o debate sobre a origem e natureza do Estado de Bem
Estar Social. As políticas populacionais, c ntrais no welfare statemoder
no, foram implementadas na esteira da ansiedade general izada acerca 
de probemas demográficos, que deram o estímulo ideológico e emocio
nal a essas políticas, tanto nas democracias como nas ditaduras. 

Se, por um lado, a seleção das experiências italiana, alemã e france
sa permite que a autora estabeleça distinções importantes entre fasc is
mo e nazismo, contrapondo-as às políticas populacionais francesas, com 
resultados desmitificadmes, sua contribuição ao debate acerca das ori
gens e expansão do Estado de B m- slar Social poderia ser maximiza
da caso se tivesse optado por uma seleção dí·stín a. Os sistemas de 
seguridade social da Alemanha, França e Itália têm sido qualificados 
como "continentais", "corporativistas" ou "conservadores", dependendo 
da tipologia . Alguns analistas chegam mesmo a distinguir uma variante 
"latina", englobando · rança e Itália, entre outros. so s resolvesse 
tomar de empréstimo a renomada tipologia de sping-Andersen e se 
analisassem, por exemplo, as politicas populacionais da França ( welfare 
state cons Nadar), da Inglaterra (liberal) da Su cia (social -democra
ta) . um estudo comparativo dessa natur z poderia marcar definitiva-

mente o t rreno para que a historiografia fizess também sua uma se ra 
da qual ela se alheou por tan as décadas. 

Para encerrar, o trabalho de Quine deixa aos historiador s brasilei
ros a impressão de que as relações do Estado Novo com a eugenia e a 
"polftica da reprodução" ainda não foram suficientemente analisadas. 
Aos estudiosos das políticas públicas, fica a sugestão de que o fator 
"gênero" venha a assumir papel de maior destaque. 
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