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Foi somente a partir de meados do século XVI que a Igreja assumiu plena 
consciência das violências e crueldades inerentes ao tráfico africano e à escrava
tura dos negros no mundo ibérico. Um século depois da Bula Romanus Pontifex, 
de 1455, na qual Nicolau V elogiava a expansão portuguesa na África. salientando 
o êxito do combate ao Islã e a perspectiva de conversão dos africanos escraviza
dos, vários religiosos envolvidos com a obra missionária nos domfnios de Espanha 
e Portugal passaram a escrever livros e opúsculos criticando a injustiça de vârios 
apresamentos, os métodos senhoriais de tratamento dos escravos e a imperfeita 
evangelização dos cativos. Assim o fez o dominicano Fernando de Oliveira em sua 
Arte da Guerra no Mar, publicada em 1555, empreendendo grave denúncia do trá· 
fico português, voltada sobretudo contra a escravização de negros cristãos - e 
não de infiéis - para o que dizia não haver justificativa moral. Idêntica opinião, 
acrescida de restrições à superexploração dos escravos no trópico, seria também 
a dos religiosos espanhóis residentes na América quinhentista e seiscentista, co
nhecedores In loco de como funcionava a escravidão no México ou em Cartagena 
de lndias; o dominicano Tomás de Marcado, cuja Suma de los Tractos y Contrao
tos conheceria várias reedições a partir de 1569; seu companheiro de profissão 
Bartolomê de Albornoz; o jesuita Alonso de Sandoval, e murtos outros (1). No Brasil, 
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o assunto tornar-se-ia objeto de reflexão a partir do século XVII, especialmente re
tratado no audacioso serrnonârio de Antônio Vieira, hostil ao •mórbido comércio de 
etíopes" e sobretudo aos maus-tratos que lhes impunham os amos coloniais. Os 
ecos de sua preocupação ve--Ios-ramos, entre outros, nos jesurtas italianos Jorge 
Benci e Andreoni, no clérigo secular Nuno Marques Pereira - o Peregrino da Amé
rica-, e no Licenciado Manuel Ribeiro da Rochay homem de fonnação jesull:ica, 
pioneiro no exame minucioso e crrtico do tráfico para o Brasil em seu Etrope Res
gatado, de 1758. 

Antes, portanto, que os ingleses alardeassem seu violento libelo antiescra
vista de finais do século XVIII e infcios do XIX, religiosos do mundo católico anda
ram hostilizando algumas práticas de escravidão que vilipendiavam os povos d'Á
frica Dominicanos, franciscanos e sobretudo jesurtas também pareciam inconfor
mados com os abusos do cativeiro imposto aos negros, desde as caçadas em 
solo africano às agruras por que todos passavam nos engenhos, lavouras e minas 
coloniais. Mas nem por discordarem dos métodos então usados estiveram os pa
dres a contestar abertamente a escravidão. Pelo contrário, aiém de possurrem co
pioso número de escravos nos mosteiros e colégios das Colônias, trataram de le
gitimar a escravidão em geral e particulannente a dos negros, havendo mesmo os 
que lhes atribu(ram qualidades intrfnsecas e naturais do ser cativo. Suas criticas 
se dirigiam, portanto, menos à escravidão em si do que à desfaçatez ostentada 
pelos senhores em face da evangelização dos africanos - inglória projeto dos cru
zados da Contra-Reforma no ultramar. lmbufdos de certo humanismo cristão e de 
forte ânimo catequista, os religiosos da IgreJa Tridentina moveram âsperas crfticas 
à escravidão sem contestâ·la em substância. Reprovava.m-na e legitimavam-na; 
ameaçavam os algozes senhores com as penas do Inferno e, ao mesmo tempo, 
aconselhavam-nos a cuidar melhor de seus cativos para glória divina e segurança 
dos brancos no mundo temporal. Autênticos ideólogos da escravidão africana na 
Época Moderna. seriam os arautos da Reforma Católica uma grei de hipócritas 
unicamente preocupada em aplacar seus dramas de consciência? Ou tratar-se-ia, 
antes, de "intelectuais tradicionais" empenhados em "cristianizar" a escravidão 
colonial a partir de antigos .. discursos escravistas" da Igreja? C2l 

•• * 

Não constitui novidade dizer-se que, desde os Apóstolos. o cristianismo 
sempre admitiu a existência da escravidão no mundo. Pregadores e teólogos da 
Antiguidade e da Idade Média decerto lamentavam que a comunhão fraterna entre 
os homens se visse minada por tão cruel instituição, mas atriburam-na aos desrg
nios de Deus. às purgações que uns e outros deveriam sofrer no .. vale de lágri
mas" da existência humana Resultante da primeira queda, a escravatura era tida 
como castigo devido aos homens por sua propensão ao pecado, herdeiros todos 
do erro de Adão. Triste, deplorâvel, a escravidão sempre fora também necessâria 
e legftima, já diz São Paulo aos escravos em sua Epfstola aos Efésios: '"obedecei 
a vossos senhores • • • com temor e tremor. na sinceridade de vosso coração, 
como a Cristo", pois "'servindo de boa vontade'" receberiam todos a graça eterna 
na outra vida E que os amos os governassem com brandura. sem ameaças, se 
não quisessem prestar contas a Deus. verdadeiro Senhor de todas as criaturas 
(VI: 5-9). Os Padres da Igreja não fariam mais que aprofundar as concepções pau
finas acerca da escravidão, legitimando-a em vãrios aspectos, inclusive no tocante 
ao cativeiro de cristãos batizados - conforme pareceu a São Basmo. Inácio de An
tioquia, Santo Ambrósio, lsidoro de Sevilha, todos pareciam concordar que a es
cravidão, o despotismo e a coerção eram .. parte do castigo pela queda do ho
mem'" t3>. Mas seria de Santo Agostinho a melhor fundamentação da escravidão 
terrena na Antigüidade tardia Platônico, concebê-la·ia como "parte do grande es-

50 



quema de ordem e governos divinos·, '"disciplina que reprimia as correntes subter
râneas do mal e a rebelião". Os escravos mereciam assim as agonias de sua 
existência - de resto provisórias e puramente carnais; que não se importassem 
com sua desdita. pois verdadeira escravidão era a sujeição ao pecado, capaz de 
retirar-lhes a eterna liberdade da alma E Santo Agostinho seria também pioneiro 
na demarcação da genealogia dos cativos, observando, na cêlebre Cidade de 
Deus, que o primeiro registro brblico da palavra servus ocorrerA a propósito da 
maldição de Noé contra seu filho Cam, culpado de escarnecer da nudez do próprio 
pai, e condenado à escravidão perpétua juntamente com sua descendência - ar
gumento carfssimo aos vários letrados católicos da modernidade. C4l 

De São Paulo a Santo Agostinho, os cristãos foram sempre fiéis à tradição 
JUdaica ou greco-romana que, por diversas maneiras, justificava a escravidão. Se 
recomendaram aos senhores que tratassem os escravos com afeto e bondade, 
não duvidaram de quão justo era o cativetro mundano. Pregando numa época em 
que a escravidão era ainda fundamental no mundo dos Césares, ou escrevendo 
em meio ao colapso do antigo escravismo, cuidaram de adaptar a doutrina e a mo
ral à realidade de seu tempo. E se julgaram, à semelhança dos estóicos, que a es
cravidão contrariava a natureza humana criada por Deus, legitimavam-na como 
resultado da desobediência do primeiro homem seduzido por Eva A escravidão se 
afigurava pois como castigo divino e, ao mesmo tempo, como verdadeira graça 
dos infelizes que, renunciando conformados à liberdade ter.·ena, abriam largo ca
minho em busca de Deus. 

Sobrevivendo ao colapso do Império Romano Ocidental, a escravidão redu
zir-se-ta, porém, a nrveis modestos, quase residuais, na Idade Média Cristã Utili
zados como domésticos nas principais cidades italianas, apresados nas guerras 
do leste para serem vendidos na Espanha muçulmana, os escravos longe estive
ram de desempenhar papel importante na economia rural européia (5l. Menos pâli
da, entretanto, foi a sobrevivência do antigo vocabulârio com que outrora lhes de
signavam o direito e as éticas romanas, transferido então para outras relações de 
dependência pessoal em nada parecidas com a reificação do trabalhador tipica
mente escravista. Lembra-nos Marc Bloch que, desaparecida a escravtdão, não se 
perderia o hábito de imaginar a sociedade .. como sendo composta de pessoas li
vres umas, outras não", conservando-se na França expressões como serfs ou 
coulverts -derivadas do latim servus e colllbertus (libertos), respectivamente-, 
para aludir aos "humildes dependentes pessoais, ligados a um senhor pelo nasci
mento, atingidos portanto pelo estigma servil" (6), No entanto, é sabido que os servi 
medievais pouco tinham em comum com os antigos escravos, fosse na origem, 
fosse na estrutura de dependência que os ligava aos senhores feudais - vrnculos 
que atavam hereditariamente o trabalhador às terras do senhorio sem implicar a 
propriedade do camponês pelo usuário do beneficium. 

E mais notâvel e curiosa que a persistência do termo servus na designação 
dos camponeses dependentes da economia feudal seriam a sobrevivência e o 
aperfeiçoamento das concepções escravistas da Patrística na teologia moral da 
Escolástica Dentre os vârios teólogos da nascente Universidade dedicados à ra
cionalização de uma escravidão virtualmente extinta, notabilizou-se o célebre 
Doutor Angélico - Santo Tomás de Aquino. Convencido de que Aristóteles tinha 
razão ao dizer que alguns já nasciam potencialmente escravos, TomAs de Aquino 
esteve a ponto de contrariar a sólida tradição estóica e cristã, segundo a qual a 
escravidão era oposta à natureza generosa e fraterna dos homens. Fiel à teologia 
moral dos Padres, mas empenhado em cristianizar a filosofia de Aristóteles, o au
tor da Suma Teológica conceberia a escravidão como oposta somente Nà primeira 
intenção da natureza. mas não à segunda, que se ajustava às capacidades limita
das do homem" m. Definitivamente, o Anjo das Esoolas identificava a escravidao 
com a •estrutura racional do ser", sem negar que as potencialidades de uns para 
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servir e d'outros para governar resultassem da degradação de toda a humanidade 
pelo pecado original. Desnecessârio insistir em que o esforço tomista para justifi.. 
cara escravidão nada tinha a ver com a sociedade feudal de seu tempo; em nada 
se aplicava. substancialmente, às relações servis do pujante feudalismo do século 
XIII, exceto pela valorização genérica de uma sociedade naturalmente hierárquica. 
E, menos ainda, eram seus argumentos objeto de divulgação popular. Produzidas 
no estreito drculo das universidades, as ""idéias escravistas"" de Tomás de Aquino 
restringiam-se, quando muito, às dlsputatlones acadêmicas, inscritas na .. com
plexa rede de associações mentais derivadas da antigüidade que enlaçaram a es
cravidão com as idéias de pecado, subordinação, e ordem divina do mundo• <8l. 
ldeólogo da escravidão Santo TomAs não foi, ao multiplicar argumentos legitimado
res de uma instituição residual em seu tempo. Seria preciso aguardar os tempos 
modernos para que suas idéias se adequassem ao lugar e à época de uma escra
vidão renascida e renovada pelo cativeiro dos negros - candidatos involuntârlos à 
filosofia tomista da '"servidão" natural e cristã. 

... 

A legrtJmação extemporânea da escravidão pela Escolástica seria ainda sur
preendentemente contemporânea de certos jufzos racistas em relação aos •etro
pes·, confonne nos mostra François de Medeiros em seu admirável L'Occident et 
l'Afrlque, entre os séculos XIII e XV C9>. A bem da verdade, enciclopedistas e le
trados medievais mal conheciam a África ou as culturas negras quando delas tra
tavam em suas obras. As terras ao sul do Saara eram de fato ignotas e confluram, 
no lmaginãrio da época, com a fndia e o longrquo Oriente noticiados pelos raros 
viajantes que, a exemplo de Marco Polo, lograram visitar semelhante flnlsterra. 
Não é de admirar que, assim sendo, a África fosse simuftâneamente retratada co
mo habitat de monstros e lugar das maravilhas orientais, e que os .. etf'opes" - taJ 
como chamavam os cristãos aos negros - fossem jX)r vezes objeto de glorifica
ção. Elogio aos súditos negros do lendário Preste João, suposto aliado dos cruza
dos na luta contra o Islã; simpatia de Wolfram d'Eschenbach pelo cavaleiro da 
Etiópia batizado para esposar a filha do rei do Graal; a própria retratação da África 
como terra de ouro e abastança - não faltaram imagens abonadoras do negro e do 
mundo africano na literatura trovadoresca e religiosa da Idade Média 

Por outro lado, os cristãos eram herdeiros dos clássicos em diversas retra
tações que faziam dos negros, imagens preconceituosas e hostis que atingiam 
a todos os .. bárbaros"' Indiscriminadamente. Aos negros chamava-se de etfopes, 
derivado do grego althfops, homem de face queimada ou tostada que habitava os 
confins da Mauritânia HA muito se cria, portanto, que os .. etfopes" eram negros em 
função dos raios de sol que ao longo das gerações haviam escurecido a pele da
queles povos. A própria Africa devia seu nome a Afer, descendente de Abraão, pa
ra uns, filho do .. lfbio Hércules", para outros- prova do sincretismo bfblico-mitoló
gico que animava os escritores dos séculos XII e XIII (101. Inspirados nos clássi
cos, nos sãbios que não toleravam as gentes de outros mundos, os autores me
dievais não tardariam a retratar os etropes como seres monstruosos, associando
os por vezes ao próprio demônio na literatura edificante dos mosteiros. E não por 
acaso assimilar-se-iam demônios e etropes na Baixa Idade Média: a negritude, 
lembra-nos François de Medeiros, era a cor dos que habitavam a zona tórrida do 
sul, queimados pelo fogo infernal que flagelava os pecadores; e ainda, também ne
gros eram muitos soldados do Islã que honravam a estrela de Mafoma contra as 
armas de Cristo, obstando a expansão da verdadeira fé. Especialmente no con· 
texto das últimas cruzadas, muito intensa foi a penetração da figura do etfope no 
imaginAria cristão como inimigo demonfaco ou infiel da cristandade universal. 
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A detratação precoce dos negros não guardaria, porém, quaisquer relações 
sólidas com as idéias escravistas da Escolâstica. Observamos, no mâximo, espe
culações como as de Roger Bacon, para quem "era evidente que a África, como 
de resto o Egito e a Etiópia", eram terras reservadas .. aos filhos de Cam"', descen
dentes malditos da linhagem judaica, gente destinada à negritude e à escravi
dão 111 l. Mas essas e outras conexões longe estiveram de ser contundentes e pre
dominantes. No mais das vezes, quando se referiam aos africanos, fora do con· 
texto das cruzadas ou do simbolismo das trevas demonracas, os autores cristãos 
pareciam muito influenciados pela imagem complacente de Orfgenes, segundo o 
qual os etfopes eram eleitos de Deus, povo escurecido na terra porém fadado à 
eterna glória celestial 112). O próprio Tomás de Aquino, teólogo que pouco se inte
ressou pelos africanos em sua vasta obra, considerava-os tão humanos quantos 
os brancos: a cor negra e os cabelos crespos, dizia, em nada alteravam sua hu
manidade, ao contrário de certas coisas ou animais, onde as cores eram por ve
zes .. acidentes" definidores do ser - a brancura da neve, a negritude do cor· 
vo •.• 113). O Doutor Angélico era escravista mas, claro estâ, jamais foi um racista 
avant la lettre. Se havia, pois, imagens detratoras do etfope na cultura erudita me
dieval- e de fato as havia em grande número-, pouco nftidas eram suas vincula
ções com o "discurso escravista" já disponfvel no cristianismo antigo e escolásti
co. 

* •• 

Seriam os letrados católicos da Modernidade, jesurtas à frente, os principais 
idealizadores da escravidão negra e cristã, apoiando-se no vasto instrumental le
gado pelo saber e imaginário medievais. Negros filhos de Cam pecador, etfopes 
eleitos por Deus para imitarem a Paixão de Cristo no mundo, escravos cristãos 
conformados com sua desdita. eis imagens recorrentes no sermões que Vieira, 
Benci e muitos outros andaram pregando na Colônia lusitana dos seiscentos. Dis
curso novo, sem dúvida - uma vez que produtor de uma srntese inédita entre o ser 
escravo e o cativo d'África; e discurso ideológico, voltado para a reforma conser
vadora das relações sociais na Colônia Discurso novo e ideológico, porém apoia
do nos saberes d'outrora - tempo em que se legitimava uma escravidão quase 
inexistente e detratava-se um etfope mal conhecido, longe ainda de ser o escravo 
negro dos trópicos. 

NOTAS 

(1) Cf. Boxer, Charles. A Igreja e a Expansão Ibérica (144o-1770). Lisboa, Edi
ções 70, 1981, pp.4&50. 

(2) Abordamos o tema em Ideologia e Escravldlo - os letrados e a sociedade 
escravista no Brasil Colonial. Petrópolis, Vozes. 1986. 

(3) Entre as exceções destac~se S. João Crisóstorno e São Gregório de Nls· 
seno. Cf. Vendrame, Calisto. A Escravldlo na Bfblla. São Paulo, Ática, 
1981, p.66. 

(4) Cf. Davis, David Brion. El Problema de la Eaclavttud en la Cuhura Occt
dental. Buenos Aires, Paidos, 1968, p.87. 

(5) Ct., por exemplo, Heers, Jacques. Escravos Domésticos na Idade Média. 
São Paulo, Difel, 1986. 

(6) Cf. Bloch, Marc. A Sociedade Feudal. Lisboa, Edições 70, pp.291-293. 
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{7) Cf. Davis, D.B. op.cll, pp.94-95. 
(8) ld., lbid., p.91. 

(9) Medeiros, François de. L'Occldent et I' Afrique (XIIIe.-XVe. siêcle). Paris, 
Karthala I CAA, 1985. 

( 1 O) ld., lbid., p.123. 

(11) ld., lbid., p.125. 

(12) ld., lbid., p.246 e segs. 

( 13) ld., lbid., p.221 e segs. 
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