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As discussões acerca do documento sempre ocuparam extensa parcela dos 
estudos e textos sobre a história e o trabalho do flistoriador. No que concerne à 
a abolição da escravatura, a consideração da Lei Áurea, de 1888, como um docu
mento-monumento tem sido essencial para a reavaliação do marco histórico re
presentado pelo 13 de m~io 11 J. 

O enfoque da Lei Aurea sob esse prisma torna clara a intenção de perpetuar 
o momento de sua assinatura como ruptura com um passado "monstruoso". Fator 
expressivo da articulação de novos projetos para dominação e reordenacão de 
estratégias, o monumento Lei Áurea objetiva construir uma memória acerca da si· 
tuação dos negros brasileiros. Entre um passado de escravidão e um futuro de li
berdade, o 13 de Maio pretende aparecer cqmo um divisor de águas. 

Entretanto, não só o documento-monumento da Lei Áurea, como o seu refle
xo na vida dos ex-escravos e dos trabalhadores do infcio deste século, vêm sendo 
objeto de profunda reflexão. Novas abordagens são feitas, partindo de uma alter
nativa de pensamento onde se pergunta se "efetivamente o trabalho deixou de ser 
uma escravização" 121. A leitura de testemunhos de operários, relatos de observa
dores e denúncias de jamais oposicionistas da época levam à verificação da con
tinuidade de escravização: esta encontrava-se presente .. em todÇ>s os meandros 
das relações assalariadas de trabalho. no cotidiano do trabalhador fabril das cida· 
des e na exploração mais brutal das fazendas" (3J. 

É a partir do questionamento desse marco histórico oficial que a obra do 
anarquista mineiro Avelino Fóscolo pode ser redimensionada. Pela análise de suas 
obras literárias pode-se verificar que, frente a um discurso consagrador do 13 de 
Maio como a data do fim da escravidão, vozes dissonantes tentavam contrapor-se 
a essa versão da história. 
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Avelino Fóscolo (1864-1944) era mineiro de Sabará, mas viveu grande parte 
de sua vida em Taboleiro Grande, atual Paraopeba (MG). Grande leitor de teóricos 
anarquistas como Kropotkin, Jean Grave e Elisée Recius, assume o papel de se
meador, em pleno sertão mineiro, das teorias revolucionãrias. Valorizando as ativi
dades culturais como um eficaz meio de difusão das idéias anarquistas, dedicou
se à imprensa, ao teatro e à literatura. Numa atitude de pioneiro, num lugarejo tão 
pacato como T aboleiro Grande no inrcio do século, empreendeu a construção de 
um teatro, fundou um jornal anarquista e uma biblioteca aberta ao público. 

O teatro foi construrdo em 1902 e ali eram representadas várias peças de 
cunho libertário, como Gaspar, O Serralheiro, de Batista Machado; O Inglês Ma
quinista e A Grilheta, cujos autores não conseguimos identificar; O Diabo Mo
demo e O Semeador, do próprio Avelino Fóscolo C4l. 

No mesmo prédio onde funcionava o teatro, denominado Club Dramático e 
Literário, situava-se a biblioteca, onde os leitores encontravam folhetos tais como 
O Que Querem Os Anarquistas e livros ~orno Evolução, Revolução e Ideal 
Anarquista, de Elisée Reclus e A Sociedade Futura, de Jean Grave C5l. 

Em 1906, Fóscolo tunda A Nova Era, jornal de edição irregular, impresso 
nas cores vermelho e negro. O editorial do primeiro número o definia como "um pe
riódico de propaganda libertária moldado sob as teorias de Grave e Tólstoi" , decla
rando-se aberto a colaborações e disposto a publicar "qualquer artigo em defesa 
dos fracos, dos esbulhados e das vrtimas da injustiça" csJ. 

O outro canal utilizado por ele para a difusão das lutas libertárias foi a litera
tura. Através das pãginas de seus livros, buscava levar o leitor a refletir sobre a 
organização social em que vivia e sobre a importância de transformá-la numa so
ciedade anárquica. Escreveu vários romances m, dentre os quais destacaremos 
aqui duas obras em que ele constrói um discurso bem especffico acerca da escra
vidão em Minas Gerais, apontando a artificialidade presente na data do 13 de Maio. 

Em O Caboclo e O Mestiço, como os tn:ulos sugerem, o tema principal é a 
escravidão. Coerente com suas concepções, que atribufam ao romance um papel 
de anãlise e transformação, Fóscolo busca, através da ficção, mostrar como as 
condições enfrentadas pelos escravos eram semelhantes àquelas em que viviam 
os trabalhadores livres, principalmente sob as formas assumidas P,ela mão-de-obra 
livre nos sertões mineiros, como no caso de Taboleiro Grande. E traçado, então, 
um paralelo entre a situação dos escravos e dos trabalhadores livres, tencionando 
mostrar como possufam em comum a miséria, o sofrimento e a revolta, e como, 
apesar da abolição da escravatura, a dominação ainda existia sob outras formas e 
a exploração ainda predominava nas relações entre os homens. 

Retratando ficcionalmente o viver escravo, os romances lidam com ima
gens muito próximas às condições de vida e trabalho existentes em Tabuleiro 
Grande. 

O autor convivia, naquele povoado, com os operários da Cedro e Cachoeira, 
importante indústria mineira de tecidos, localizada a apenas dois quilômetros dali. 
Muitos desses trabalhadores moravam em casas construfdas nos fundos da fábri
cas e a eles alugadas. Para aquela pequena população foram estabelecidos rfgi
dos regulamentos a serem observados dentro e fora da fábrica, "no sentido de as
segurar a ordem e o respeito entre os moradores", segundo as palavras dos pro
prietários, os Mascarenhas (Bl. 

As pessoas da região resistiam a trabalhar na indústria. Estavam acostu
madas ao labor na lavoura, onde predominava toda uma concepção de tempo e de 
espaço. Para aqueles habituados a medir o tempo pelo cantar do galo ou pela po
sição do sol, era diffcil acostumar-se à sineta da fábrica. Familiarizados com o tra
balho ao ar livre, tornava-se diffcil para todos aceitar o confinamento a eles impos
to. As desistências eram grandes, mas buscavam-se meios de segurá-los, quer 
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instituindo caixas econômicas, com depósitos compulsórios de parte dos salários, 
quer abrindo um armazém onde os operêrios se endividavam, perdendo a chance 
de abandonar o emprego, pois a cada mês as dfvidas aumentavam e estendiam-se 
para o futuro. (9). 

Até 1905, os trabalhadores labutavam desde o nascer até o pôr do sol, en
quanto a luz natural o permitisse. A partir desse ano, a instalação da luz elétrica 
estende ainda mais as jornadas de trabalho. 

Após o trabalho exaustivo, os operários voltavam para a vila operária, onde 
as condições habitacionais eram péssimas. A disposição dos barracos impedia 
que recebessem a luz do sol; muitos cômodos não possuram sequer uma janela; 
os assoalhos eram repletos de frestas; a água que se acumulava nos porões mis
turava-se aos .. insetos, ratos, gambás, gatos mortos e em decomposição" que ali 
havia. Os telhados eram cheios de goteiras; na frente dos barracos. os buracos 
favoreciam a estagnação da água das chuvas, as paredes irregulares, cheias de 
orifTcios, permitiam a abundância de insetos como o barbeiro, o percevejo e a pul
ga (101. 

As precárias instalações da fábrica decorriam de um prédio mal construrdo, 
repleto de goteiras, que danificavam o assoalho de madeira. O ambiente era úmido 
e a luminosidade, fraca. A tuberculose era comum entre os trabalhadores, conse
qüência de jornadas exaustivas, péssimas condições de moradia e trabalho e má 
alimentação decorrente dos baixos salá.rios (111. 

A renda familiar compunha-se dos pequenos vencimentos dos membros que 
conseguiam empregar-se, jé que se aceitavam mulheres e menores em grande 
escala, tipo de mão-de-obra, esse, extremamente mal remunerado. (121 

Ao deparar com aqueles trabalhadores, controlados na fábrica e fora dela 
por minuciosos regulamentos, Impedidos por suas drvidas de a abandonarem, ha
bitando cubfculos imundos e trabalhando exaustivamente, Fóscolo vê claramente 
que a escravidão não terminara. Crianças pequenas passavam o dia na fâbrica, 
trabalhadores continuavam sofrendo acidentes e, inutilizados. sendo relegados a 
uma triste sorte e ao desamparo. Os ricos proprietários da fábrica eram os mes
mos latifundiârios e antigos proprietãrios de escravos da grande fazenda São Se
bastião. localizada no munidpio de Paraopeba (131. 

Além de todos esses aspectos, havia a repressão, que mantinha a mesma 
ferocidade dos tempo de escravidão oficial, com a ordem local mantida pelo Coro
nel Caetano Mascarenhas, que recorria, sempre que necessário, a um delegado 
de Sete Lagoas, o Felão. Os espancamentos de alcóolatras e prostitutas eram fre
qüentes, a insubmissão podia ter violentas conseqüências <14>. 

Essas situações de exploração e domrnio são extremamente próximas das 
imagens construfdas por Fóscolo nos seus livros sobre a escravidão. 

Os dois romances citados têm como cenário o grande latifúndio mineiro, e as 
descrições minuciosas levavam o leitor a uma fãcil identificação entre a sociedade 
em que vivia e aquela descrita pela ficção: o meio natural, com sua flora e fauna 
próprias; os rios de Minas - como o rio das Velhas - margeando as fazendas que 
constituem o cenário; as festas religiosas tfpicas de certas époéas do ano. Os 
métodos de cultivo das terras são constantemente apresentados com fortes crlll
cas às queimadas e seu caráter destruidor. 

Fóscolo situa seus romances, dessa fonna, no própria dia-a-dia do leitor mi
neiro. E também os protagonistas tinham condições idênticas às de tantos homens 
que labutavam na lavoura e nas fábricas de Minas. como no caso da Cedro e Ca
choeira: ocupavam uma situação confusa e indefinida entre a liberdade formal e o 
cativeiro. 

Em O Caboclo, a narração situa-se numa fazenda nas proximidades de Sa
bará João é filho de uma das escravas da fazenda, que fora violentada pelo cu
nhado do proprietário. A negra, num momento de desespero, tenta matar o filho in-
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desejado, ainda no ventre, esfaqueando-se. Mas sua senhora resolve, depois de 
salvâ~lo, críâ~lo como sobrinho, sem submetê-lo às mesmas condições dos outros 
escravos. 

João cresce brincando com Lená, a filha dos proprietários; possui certas re
galias, mas continua sempre estigmatizado como escravo. Porém, na juventude, · 
ao apaixonar·se por Lenã, percebe a distancia que o separa dela As loucuras que 
faz, para tentar tê-la a seu lado, cheqando a estuprá-la, levam seus donos a rom
perem com os privilégios antes concedidos: como escravo que é,. João ê castrado 
e abandonado amarrado numé!_ gruta à mercê dos animais. A mãe negra porém, so
corre o filho, dedicando-lhe o único carinho sincero que ele jamais recebera. 

Floriano, de O Mestiço, vive uma situação tão ambfgua como João. Não co
nhece a própria origem, mas é tratado de forma diferente dos outros escravos, 
nunca sofrendo castigos f(sicos. Corria entre os outros negros o boato de que não 
seria ~le realmente um cativo, mas o fazendeiro ocultava esse fato para mantê-lo 
assim. Com a morte do senhor, sua origem é esclarecida: trata-se de um homem 
livre, filho de uma meretriz e um escravo, e~jeitado e vendido ao fazendeiro ainda 
criança. Tendo trabalhado anos como escravo, vivendo na senzala, sem saber de 
sua condição de homem livre, Floriano recebe como pagamento uma insignificante 
soma em dinheiro. Ao saber da notfcia, o sentimento de alegria predomina sobre a 
revolta de tantos anos de exploração. Sentia-se "livre( ••• ), senhor de suas ações, 
podendo estar ali ou em outra parte, onde aprouvesse aos seus caprichos, tomar a 
mulher dilecta para constante companheira" (15). A escolha de Floriano ê permane
cer: amava a filha do feitor e esperava que, livre e trabalhando por salário, pudesse 
pedir-lhe a mão ao pai. Porém, ao tentar combinar o salário com o novo proprietá
rio, o herdeiro, percebe que sua condição continuava tão miserâvel quanto antes. 
Vendo que o mestiço não tinha nenhuma perspectiva, o dono alega que, fornecen
do comida e moradia, nada lhe devia. O mâximo que podia fazer, diz o novo se
nhor, é dar-lhe, esporadicamente, uma recompensa. Floriano torna-se oficialmente 
livre, mas seu amor por Sabina, a falta de perspectivas e de lugar onde procurar 
melhor sorte, tudo isso dificulta sua partida, não lhe permite escolhas. A sua liber
dade é um cruel engodo. 

Glementina, outra personagem de o O Mestiço, também enfrenta uma situa
ção limite. Amante do grande proprietário, bonita e acostumada aos privilégios, in
vejada pelas negras que sofriam nas senzalas, espera ansiosamente pela morte 
do velho que odiava, na esperança da alforria. O filho do proprietârio detestava Cle
mentina. Avarento, temia que o pai prejudicasse sua herança concedendo algo à 
negra. Entretanto, o testamento dá liberdade a Glementina, com a condição de que 
servisse ao herdeiro até a morte deste. A partir dar, sofre torturas, dorme na sen
zala e é incumbida dos serviços mais pesados. 

A escravidão estã presente de forma tão gritante como antes, seja na vida 
dessas personagens, seja na vida dos trabalhadores com os quais Fóscolo convi
ve no inicio do século, quando escreve os livros. 

As condições de vida dos outros negros, que contracenam com os protago
nistas, são mostrados a todo momento nas obras. A exploração sexual das negras 
ê denunciada através da mãe de João, o caboclo, e de Clementina. Os instrumen
tos de tortura são descritos e a repressão é mostrada a leitores, que identificavam 
personagens reais em figuras como Felão, o terrfvel delegado que não hesitava em 
utilizar o tronco para punir os desgraçados que caram em suas mãos. 

As outras imagens são também familiares: senzalas imundas, .. cubfculos 
sujos e promfscuos, fétidos e insalubres", tão parecidas com aquelas casas em 
que habitavam os trabalhadores da região de Taboleiro Grande; o trabalho inces
sante, onde a única certeza presente em cada anoitecer era a visão do dia ser 
guinte como mais um dia de labor e o crepúsculo, recebido com desânimo frente 
às nperenes canseiras do dia seguinte, •.. de sempre" (1 61. 
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Convivendo com a exploração da mão-de-obra infantil. Fóscolo detem-se em 
mostrar as crianças escravas, .. que não choravam, nem riam, emudecidas, como 
bestificadas à dura condição, os olhos parados em direção ao curral, sequiosos do 
precioso leite, não ousando formular o desejo, certos da inutilidade da súplica" <H>. 

Percebendo a permanência da escravidão na sociedade em que vivia, o au
tor deixa transparecer a todo momento, em suas páginas, uma outra descoberta: a 
revolta sutil, constante e tenaz que permeava os atos, os pensamentos, o com
portamento e atê mesmo as canções dos escravos, possufssem eles a liberdade 
fonnal ou não. 

Talvez a sensibilidade de Avelino F6scolo para estes aspectos fosse decor
rente do seu contato diário com os trabalhadores da região. Ele era o fannacêutico 
da localidade e seu estabelecimento não era freqüentado apenas pelos habitantes 
da sede da freguesia de Taboleiro Grande: importante parcela dos "clientes" de 
.. Seu" Avelino (como era chamado) era constitufda pelos operários do Cedro, que 
iam freqüentemente à procura do farmacêutico para consultas. Nessas ocasiões, 
Fóscolo tinha fntimo contato com aquelas pessoas. Convivia com trabalhadores 
exaustos, esgotados pelo labor intensivo e arruinados por uma alimentação precá
ria. Ouvia queixas, conhecia de perto as famnias nos momentos mais diffceis, 
quando, enfrentando a doença, sua miséria tomava-se ainda mais ameaçadora (1Bl, 

Mas a percepção de uma revolta, de aspectos quase subterrâneos, podia 
vir-lhe também da experiência que tivera, logo no inrcio de sua juventude, traba
lhando na Mina de Morro Velho, juntamente com escravos (19l. 

Em O Caboclo e O Mestiço, o leitor depara a todo momento com a rebeldia 
e o inconformismo nas ações dos escravos. 

Um dos aspectos muito explorados e que tinha forte presença na vida minei
ra da época é a insatisfação expressa em manifestações extremamente espontâ
neas, como as trovas e canções. A figura do cantor popular era então comum e 
sempre presente nos acontecimentos festivos. Como lembraria o próprio FOscolo, 
muitos anos mais tarde, "eram tantos: nos sambas, nos recortados, nos desafios à 
viola, nas fogueiras e nos bandos de propaganda dos festejos do Divino" (2o>. 

Nas pãginas de seus romances, as canções populares aparecem como um 
vefculo de desabafo para o trabalhador, o escravo, para aquele que nada possui. 
Inúmeras trovas são transcritas pelo autor, que as coloca na boca de suas perso
nagens, cantores anônimos, ansiosos por dias melhores. João, o caboclo, sem 
qualquer chance de conquistar Lenã, vê sua falta de perspectiva, sua condição de 
escravo condenando-o à impossibilidade de ser feliz: 

"Despem-se as matas frondosas, 
caem as flores mimosas, 
da morte na palidez. 
Tudo, tudo vai passando, 
mas eu pergunto chorando, 
quando virá minha vez" (21). 

A volta do trabalho é sempre acompanhada de cantos. Junto à descrição do 
crepúsculo, do domfnio das sombras, a melancolia das trovas convida à reflexão 
sobre a condição daqueles para os quais o amanhecer significaria apenas o fim de 
um curto descanso: 

"As flores voltam de novo, 
as andorinhas também, 
Só a esperança do escravo, 
Luz, apaga e não mais vem" (22). 
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A rebeldia aparece em vários outros momentos: é significativo que João, o 
caboclo, nascido de uma escrava violentada por um homem branco, estupre a filha 
de seu senhor. Em O Mestiço, Floriano cogita, a cada momento, da possibilidade 
de lutar "contra o estado a que a sorte o reduzira". Sonha com revoltas, fugas e 
assassinatos. Perde noites de sono arqurtetando "cenas de sangue canibalescas, 
saindo vitorioso e livre". Despertado pelo gritos do feitor, Floriano vai para o traba
lho, "cabisbaixo como os outros, enxada ao ombro" 123). 1 

Neste mesmo romance, Fóscolo nos apresenta Pai Josê, um velho escravo, 
conhecido como "Encouraçado''. Tal apelido fora-lhe atribufdo devido ao desprezo 
com que enfrentava os castigos: recorrendo ao álcool, o negro fazia questão de 
demonstrar uma irônica insensibilidade aos duros castigos, chegando mesmo a 
pedir um número de chicotadas superior àquele que deveria receber. 

Clementina, amante do velho fazendeiro, humilhada e castigada pelo novo 
patrão, o herdeiro, trama um plano para assassiná-lo. 

Não lutando apenas como escrava, mas também na sua condição de mulher 
explorada sexualmente pelos donos, alia-se a Floriano e ambos incendeiam a fa
zenda. Em meio aos clarões produzidos pelas chamas, brilham os rostos negros, 
assistindo à morte do senhor, à destruição da casa-grande. O incêndio destrói o 
opressor e sua riqueza, concretizam-se os sonhos secretamente acalentados pe
los escravos. 

Paralelamente ao profundo questionamento da abolição e à denúncia da fal
sidade deste marco, os romances de Avelino F6scolo transmitem também a per
cepção de um fervilhar de desejos, insatisfações e esperanças. Quantos homens 
como João e Floriano não trabalhariam na fâbrica do Cedro ou nas fazendas minei
ras? Quantas mulheres como Clementina manuseavam os teares de sol a sol? 
Tais deviam ser os pensamentos do farmacêutico escritor quando tratava dos tra
balhadores da região, enquanto ouvia suas lamentações e receitava e lhes forne
cia os remédios que eles nunca podiam pagar. 

A obra de Avelino Fóscolo pode contribuir para a reflexão acerca da abolição 
da escravatura. Tal reflexão aumenta de importância neste ano em que se come
moram cem anos de assinatura da Lei Áurea e quando um decreto-lei assinado 
pelo presidente José Sarney estabelece um feriado nacional na data de 13 de 
maio. 

Como demonstram as imagens construfdas ficcionalmente em O Caboclo 
e O Mestiço, mais que a expressão de uma ruptura, o 13 de maio oculta continui
dades que não passaram despercebidas a muitas pessoas que víviam naquela 
época. 

O espfrito contestador e rebelde das obras de Avelino Fóscolo valeu-lhe o 
esquecimento: apesar de ter sido um romancista de destaque em sua época e de 
ter escrito romances de grande valor histórico, foi desprezado pela história da li1e
ratura durante muitos anos. Sem dóvida, se a história oficial suprime as vozes dos 
vencidos, ela não poderia deixar de suprimir também uma obra que buscou resti
tuir-lhes a fala. 

NOTAS 

- "O documento não é inócuo ( ... ), é uma coisa que fica, que dura, e o teste
munho, o ensinamento que ele traz devem ser, em primeiro lugar, analisados 
desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. 
Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro - volun
tária ou involuntariamente- determinada imagem de si própria" LE GOFF, J. 
Documento-Monumento. In: Enciclopt!dia Einaudi - memória-história, vol. 1. 
Lisboa, Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1984, p. 103. 

134 



2 - MARSON, A. Reflexões sobre o procedimento histórico. In: Repensando a 
História Marcos Silva (organizador). Aio de Janeiro, Marco Zero, 1984, p. 
59. 

3 - Idem, ibidem, p. 59. 

4 - A este respeito, consultar: SILVA, Jair. "Seu" Avalino em Paraopeba. Ga
zeta de Paraopeba, Paraopeba, 05-11-1944, ano XXXIV, nº 1854, p. 1. 

5 - A NOVA ERA. Taboleiro Grande. 3D-11-1906, ano I, n~ 5, p. 2. 

6 - A NOVA ERA. Taboleiro Grande, 05-07-1906, ano I, nº 1, p. 1. 

7 - Os romances de Fóscolo publicados são: A MULHER (1890), em parceria 
com o sabarense Luiz Cassiano Martins Pereira Júnior; O CABOCLO 
(1902); O MESTIÇO (1902); A CAPITAL (1903); a peça O SEMEADOR 
(1906); O JUBILEU (publicado em folhetins no jornal A LANTERNA de São 
Paulo em 1913, 1914); NO CIRCO (publicado em folhetins em A LANTER
NA em 1910) e Vulcões (1920). Além destes, vários romances e peças 
permaneceram inéditos. 

8 - MASCARENHAS, G. Centenário da F~brica do Cedro: histórico 
{1872-1972). Belo Horizonte- Edição Particular, 1972,. p. 73. 

9 - Ver: Relatórios Annuais da Cia. Cedro e Cachoeira Apresentados à Assem
bléia Geral Ordinária dos Acionistas. 1882, 1887 e 1892. 

10 - A FÁBRICA DO CEDRO. Gazeta de Paraopeba. Villa Paraopeba, 
16-09-1917, nº 337, p. 3 e 4. 

11 - Só em 1912 a fábrica adotará a jornada de 1 O horas diárias. No jornal local, a 
diretorta manda publicar um artigo que apresenta a nova jornada como um 
beneffcio espontaneamente. concedido pela empresa: ". . . A ilustre Diretoria 
da Cia. Cedro e Cachoeira, num bem inspirado gesto de altrursmo ( ... ) aca
ba de adotar o dia de 10 horas de trabalho''. O NOVO HORÁRIO DOCE
DRO. Folha do Cedro, 12-05-1912, ano 11, nº 57, p. 1. 

12 - DEPOIMENTO de O. Oiolinda dos Santos (Caetanópolis, 25-11-1984) e O. 
Zora {26-11-1984). Ambas antigas tecelãs da fábrica. O. Zora começou a 
trabalhar em 1902. com sete anos de idade e ganhando cerca de 200 réis 
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