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SOBRE ESTA EDIÇÃO

Frederick Douglass (1818-1895) escreveu três autobiografias ao
longo de sua vida. A versão contida nesta edição, até agora inédita
no Brasil, foi cronologicamente a última delas. Publicada em 1881,
foi revisada e ampliada em 1892, sendo lançada no ano seguinte
nos Estados Unidos. O leitor tem em mãos, portanto, a versão mais
completa e definitiva das memórias de Douglass. A vida e a época de
Frederick Douglass – Escritas por ele mesmo abarca praticamente toda a
trajetória do intelectual americano, retomando acontecimentos de
sua vida que ele não chegou a revelar nas versões anteriores – para
não correr riscos enquanto o sistema escravocrata ainda persistia
nos Estados Unidos.
Por esses motivos, foi esta a versão da autobiografia de Douglass
que a filósofa Angela Davis escolheu como tema de suas Palestras sobre
libertação, proferidas como aulas inaugurais no curso “Temas filosóficos recorrentes na literatura negra”, que ministrou no Departamento de Filosofia da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA)
em 1969. Essas conferências, também nunca lançadas no Brasil, são
precedidas por um texto recente de Davis no qual, além de apresentar a obra de Frederick Douglass, comenta e atualiza alguns temas
abordados em suas aulas na UCLA e, sobretudo, discute como as
memórias do autor podem ser lidas e compreendidas no século XXI.

Para complementar a análise, o volume conta com posfácio de
Luciana da Cruz Brito, historiadora e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), especialista nos estudos sobre
escravidão, abolição e relações raciais no Brasil e nos EUA.
Dez por cento do valor da venda de todas as edições deste livro
será doado à Educafro, organização voltada para a inclusão social de
pessoas negras nas universidades via concessão de bolsas de estudo.

SOBRE A TRADUÇÃO
Na tradução, utilizamos o termo “escravo” para “slave”, buscando
corresponder de maneira mais direta ao tom original do texto e de
sua época, apesar de correntemente optarmos pela palavra “escravizado”, que pretende não naturalizar a condição imposta violenta e opressivamente aos cativos. Quanto aos termos “black”, “negro”,
“nigger”, “colored people”, eles foram traduzidos de formas variadas ao
longo do texto, com o intuito de reproduzir, em português, o contexto e a intenção de cada frase, já que não há correspondência exata
nos usos e apropriações dessas palavras nas duas línguas e culturas.
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O início de sua vida como escravo, sua fuga do cativeiro e sua
história completa até os dias atuais, incluindo:
Sua conexão com o movimento abolicionista; seus trabalhos
na Grã-Bretanha e também no próprio país; sua experiência
conduzindo um influente jornal; sua conexão com a ferrovia
clandestina; suas relações com John Brown e com a incursão a
Harpers Ferry; seu trabalho recrutando o 54º e o 55º regimentos
de negros de Massachusetts; suas audiências com os presidentes
Lincoln e Johnson; sua nomeação pelo general Grant para
acompanhar o Comitê de Santo Domingo — e também para um
assento no Conselho do Distrito de Colúmbia; sua nomeação
como agente do governo americano pelo presidente R. B. Hayes;
ainda sua nomeação para oficial de registro de imóveis em
Washington pelo presidente J. A. Garfield; com muitos outros
eventos interessantes e importantes de sua movimentada vida.
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A VIDA
COMO
ESCRAVO

CAPÍTULO I

NASCIMENTO DO AUTOR

LOCAL DE NASCIMENTO DO AUTOR • DESCRIÇÃO DA REGIÃO • SEUS
HABITANTES • ÁRVORES GENEALÓGICAS • MÉTODO DE CONTAGEM
DO TEMPO EM DISTRITOS ESCRAVAGISTAS • DATA DE NASCIMENTO DO
AUTOR • NOMES DOS AVÓS • A CABANA DELES • EM CASA COM ELES •
PRÁTICA ESCRAVAGISTA DE SEPARAR AS MÃES DE SEUS FILHOS •
LEMBRANÇAS QUE O AUTOR TEM DA MÃE • QUEM FOI SEU PAI?

No condado de Talbot, Costa Leste, estado de Maryland, perto de
Easton, a sede da comarca, existe um pequeno distrito, escassamente povoado e, até onde eu saiba, notável apenas por seu solo esgotado, arenoso, de aparência desértica, pela decadência generalizada de
suas fazendas e cercas, pelo caráter indigente e desprovido de ânimo
de seus habitantes e pela prevalência da malária e da febre. Foi nesse
distrito tedioso, monótono e insalubre, cuja fronteira é demarcada
pelo rio Choptank, em meio aos mais preguiçosos e lamacentos cursos de água, cercado por uma população branca da mais baixa extração, proverbialmente indolente e bêbada, e em meio a escravos que,
no que diz respeito à ignorância e à indolência, estavam completamente de acordo com seu entorno, que eu, sem nenhuma culpa de
minha parte, nasci e passei os primeiros anos de minha infância.
O leitor não deve esperar que eu diga muito sobre minha família. Árvores genealógicas não prosperavam entre escravos. Uma pessoa de certa relevância na sociedade civilizada, chamada por vezes
de pai, é literalmente desconhecida na lei do cativeiro e na prática da escravidão. Jamais conheci um escravo naquela parte do país
19

que soubesse me dizer com algum grau de certeza qual era sua idade. A idade dos filhos era medida pela quantidade de primaveras, de
invernos, pelo ciclo da colheita, da plantação e assim por diante. Os
senhores não permitiam que seus escravos fizessem perguntas sobre
sua idade. Essas perguntas eram vistas pelos senhores como indício de uma curiosidade insolente. A partir de certos fatos, contudo,
cujas datas desde então vim a saber, suponho que eu tenha nascido
em fevereiro de 1817.
Minha primeira experiência de vida, segundo minhas lembranças atuais, lembranças encobertas pela névoa, teve início na família de minha avó e de meu avô, Betsey e Isaac Bailey. Eles eram tidos
como antigos habitantes da região, e a partir de certas circunstâncias deduzo que minha avó, especialmente, gozava de grande estima,
muito maior do que o comum para as pessoas de cor naquela região.
Ela era boa ama e tinha excelente mão para fabricar redes usadas na
pesca de sáveis e arenques e desfrutava, além disso, de certa fama
como pescadora. Soube que ela ficava com água pela cintura, por
horas, puxando redes de arrasto. Era também jardineira, além de
pescadora, e notável por seu êxito em manter suas mudas de batata-doce durante o inverno, e com facilidade ganhou a reputação de
ter nascido “com sorte”. Na época do plantio, a vó Betsey era mandada para todo lado, simplesmente para colocar as mudas de batata nas colinas ou sulcos; pois ditava a superstição que o toque dela
era necessário para que as plantas crescessem. Essa reputação trazia
grande vantagem para ela e os netos, pois uma boa colheita, depois
de ela ter feito o plantio para os vizinhos, lhe rendia uma parcela do
que era produzido.
Talvez por ela estar velha demais para o trabalho no campo, ou
talvez por já ter cumprido com extremo zelo suas tarefas no início
da vida, não sei dizer, mas ela gozava do alto privilégio de viver em
uma cabana separada das demais, tendo de arcar apenas com o cuidado das crianças pequenas e com o fardo do próprio sustento. Ela
via como grande sorte viver assim, e ter perto de si as crianças lhe
dava muito consolo. A prática de separar as mães de seus filhos e
de empregá-los em lugares distantes demais para que eles pudessem se encontrar, a não ser depois de longos intervalos, era traço
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característico da crueldade e da barbárie do sistema escravagista;
mas esse traço estava em harmonia com o grande objetivo do sistema, que sempre e em toda parte buscou reduzir o homem ao nível
dos animais. Não havia interesse em reconhecer ou preservar quaisquer laços que mantivessem os vínculos com a família ou com o lar.
As cinco filhas de minha avó foram mandadas para trabalhar
em lugares distantes, e minhas únicas lembranças de minha mãe
são de algumas visitas feitas às pressas durante a noite, a pé, depois
de encerradas as tarefas do dia, e tendo ela necessidade de voltar a
tempo de responder ao chamado do capataz de manhã cedo. Esses
pequenos vislumbres de minha mãe, obtidos sob tais circunstâncias
e contra toda probabilidade, embora escassos, estão gravados indelevelmente em minha memória. Ela era alta e bem-proporcionada,
de compleição escura e acetinada, com traços regulares, e em meio
aos escravos seu comportamento era notavelmente tranquilo e digno. Na História natural do homem, de Prichard, na página 157, há uma
cabeça que lembra minha mãe a ponto de às vezes eu voltar a ela
com algo do sentimento que suponho que outros experimentam ao
olhar para o semblante de seus amados que já partiram.
De meu pai nada sei. A escravidão não reconhecia pais nem famílias. O fato de a mãe ser escrava bastava para seu propósito fatal. Por
lei seu filho seguia a condição da mãe. O pai poderia ser livre e a
criança, escrava. O pai poderia ser branco, usufruindo da pureza
de seu sangue anglo-saxão, e a criança, classificada entre os mais
negros escravos. Ele poderia ser pai e não ser marido, e poderia vender o próprio filho sem ser repreendido, caso em suas veias corresse
uma só gota de sangue africano.
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CAPÍTULO II

RETIRADO DA CASA DA AVÓ

A CASA DO AUTOR NOS PRIMEIROS TEMPOS • SEUS ENCANTOS •
A IGNORÂNCIA DO AUTOR SOBRE O “VELHO SENHOR” • SUA
PERCEPÇÃO GRADUAL DA VERDADE RELATIVA A ELE • SUAS
RELAÇÕES COM O CORONEL EDWARD LLOYD • REMOÇÃO DO
AUTOR PARA A CASA DO “VELHO SENHOR” • SUA VIAGEM EM
CONSEQUÊNCIA DISSO • SUA SEPARAÇÃO DA AVÓ • SUA TRISTEZA

Vivendo assim com minha avó, cuja bondade e cujo amor supriam
a ausência de minha mãe, demorou um pouco para que eu me desse conta de que era escravo. Soube de muitas outras coisas antes de
saber disso. A pequena cabana dela tinha para mim as atrações de um
palácio. O chão de ripas – a um só tempo chão e estrado – no andar
de cima e o chão de argila no andar de baixo, sua chaminé de barro
e palha e as laterais sem janelas, aquela curiosíssima peça de carpintaria, a escada de mão que levava ao andar de cima e o buraco cavado
de modo tão estranho em frente à lareira, debaixo do qual minha avó
colocava suas batatas-doces, para protegê-las contra o frio do inverno, tinham grande interesse para minha observação infantil. Os
esquilos, pulando as cercas, escalando as árvores ou coletando nozes,
eram um deleite incessante para mim. Ali, também, bem ao lado da
cabana, ficava o velho poço, com sua imponente barra apontando
para o céu, tão adequadamente colocada entre os membros daquilo que um dia havia sido uma árvore e tão bem equilibrada que eu
podia movimentá-la para cima e para baixo usando apenas uma mão,
e conseguia beber água sem precisar pedir ajuda a ninguém. E essas
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não eram todas as atrações do local. A uma pequena distância ficava o moinho do sr. Lee, aonde muitas pessoas iam moer seu milho.
Jamais poderei contar tudo que pensei e senti enquanto fiquei ali
sentado no banco observando o moinho e os giros de sua lenta roda.
O lago em torno do moinho também tinha seus encantos; com meu
anzol e linha eu conseguia me divertir com as mordidas que os peixes
davam, ainda que não conseguisse pescá-los.
Não demorou, porém, para que eu começasse a entender o triste
fato de que essa casa de minha infância pertencia não a minha querida e velha avó, mas sim a alguém que eu jamais havia visto, e que vivia
muito longe. Eu soube também do fato mais triste de que não só a
casa e o terreno, mas também minha própria avó e as criancinhas
à sua volta, pertenciam a um personagem misterioso, chamado por
minha avó, com toda a reverência, de “Velho Senhor”. E assim bem
cedo nuvens e sombras começaram a recair sobre meu caminho.
Soube que esse velho senhor, cujo nome parecia ser mencionado
sempre com receio e estremecimento, só permitia que as criancinhas vivessem com a minha avó por certo tempo, e que assim que
ficavam grandes o suficiente elas eram imediatamente levadas para
morar com ele. Essas revelações eram perturbadoras, de fato. Minha
avó era o mundo para mim, e a ideia de ser separado dela era uma
sugestão bastante penosa para meus afetos e esperanças. Esse velho
senhor misterioso era na verdade um homem de certa importância. Ele era dono de várias fazendas em Tuckahoe, era o gerente e o
mordomo da sede da plantation onde morava o coronel Lloyd, tinha
feitores e escravos em fazendas próprias e dava ordens aos feitores nas fazendas de propriedade do coronel Lloyd. O capitão Aaron
Anthony, pois esses eram o nome e o título do velho senhor, vivia na
plantation do coronel Lloyd, situada no rio Wye, e que era uma das
maiores, mais férteis e mais bem equipadas do estado.
Eu estava ávido por saber tudo que fosse possível sobre essa fazenda e esse velho senhor; e, infelizmente para mim, toda informação
que eu obtinha sobre ele aumentava meu temor de ser levado para
longe de minha avó e meu avô. Eu queria ter a possibilidade de continuar pequeno o resto da vida, sabendo que, quanto mais rápido
eu crescesse, menor seria o tempo que eu poderia permanecer com
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eles. Tudo que tinha a ver com a cabana passou a ser duplamente
caro para mim, e eu tinha certeza de que nenhum outro lugar na
Terra podia ser igual àquele. Mas chegou a hora em que precisei partir, e minha avó, sabendo de meus temores, e se apiedando de mim,
gentilmente me manteve na ignorância do momento temido até que
chegou a manhã (uma bela manhã de verão) em que devíamos ir
embora; e, na verdade, durante toda a viagem, da qual me lembro
como se fosse ontem, embora eu fosse criança, ela manteve oculta de
mim a verdade indesejável. A distância entre Tuckahoe e a fazenda
do coronel Lloyd, onde vivia o velho senhor, era de 18 quilômetros,
e a caminhada foi um teste duro para a resistência de minhas jovens
pernas. A jornada teria sido severa demais para mim não fosse por
minha amada avó (abençoada seja sua memória) ocasionalmente me
carregar “a cavalo” sobre seus ombros. Embora avançada em anos,
como deixavam claros os não poucos fios grisalhos que despontavam entre as amplas e graciosas dobras de seu turbante sem vincos,
recém-passado a ferro, minha avó ainda era uma mulher cheia de
força e vitalidade. Ela tinha uma silhueta impressionantemente ereta, e seus movimentos eram elásticos e vigorosos. Eu mal parecia ser
um fardo para ela. Ela teria me carregado nas costas por mais tempo,
mas eu achava que já era muito adulto para permitir isso. No entanto,
embora caminhasse, eu não era independente dela. Por várias vezes
ela me pegou agarrado às suas saias por medo de que algo saísse da
floresta e me devorasse. Vários troncos velhos e cepos me perturbavam, e eu os via transformados em enormes animais. Eu via claramente as pernas, os olhos, as orelhas e os dentes, até chegar perto o
bastante para ver que os olhos eram nós, que a chuva tornara brancos, e que as pernas eram galhos quebrados, e que as orelhas e os
dentes só eram assim em função do ponto de onde eram vistos.
À medida que o dia avançava, o calor aumentava, e só à tarde chegamos ao temido fim da jornada. Ali me vi em meio a um grupo de
crianças de todos os tamanhos e de muitas cores – negras, marrons,
cor de cobre e quase brancas. Eu jamais havia visto tantas crianças.
Sendo recém-chegado, fui objeto de especial interesse. Depois de
terem rido e gritado à minha volta, e de terem me pregado todo tipo
de peça bárbara, eles me convidaram para brincar com eles. Recusei.
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Minha avó pareceu triste, e não tive como evitar a impressão de que
estarmos ali não era bom presságio para mim. Em breve ela perderia mais um objeto de sua afeição, como já tinha perdido tantos
outros. Com meigos carinhos em meus cabelos, ela me disse para
ser um bom menino e sair para brincar com as outras crianças. Eles
são “seus parentes”, ela disse, “vá brincar com eles”. Ela apontou para
mim meu irmão Perry e minhas irmãs, Sarah e Eliza. Eu nunca os vira
antes, e, embora por vezes ouvisse falar deles e sentisse um curioso
interesse por eles, na verdade eu não entendia o que eles eram em
relação a mim, ou o que eu era em relação a eles. Irmãos e irmãs nós
éramos de sangue, mas a escravidão nos tornara desconhecidos. Eles
já estavam iniciados nos mistérios da casa do velho senhor e pareciam
me olhar com certo grau de compaixão. Eu realmente queria brincar com eles, mas eles me eram desconhecidos, e eu estava cheio de
temores de que minha avó fosse embora para casa sem me levar com
ela. Ouvindo as súplicas para que eu fosse, porém, inclusive da parte
de minha avó, fui para a parte de trás da casa brincar com eles e com
as outras crianças. Contudo, não brinquei, apenas fiquei encostado
no muro observando a brincadeira dos outros. Por fim, enquanto eu
estava lá, uma das crianças, que estava na cozinha, correu em minha
direção com uma espécie de alegria malandra, exclamando: “Fed,
Fed, a vó foi embora!”. Não consegui acreditar. No entanto, temendo
o pior, corri até a cozinha para ver com meus próprios olhos, e sim!
ela realmente tinha partido e já estava longe, fora de meu campo de
visão. Não preciso contar tudo que aconteceu. De coração quase partido com a descoberta, caí no chão e chorei as lágrimas amargas de
um menino, recusando qualquer consolo. Meu irmão me deu pêssegos e peras para me acalmar, mas imediatamente joguei as frutas no
chão. Eu jamais havia sido enganado antes, e certo ressentimento se
mesclou com minha tristeza de me ver separado de minha avó.
Era fim de tarde. O dia tinha sido agitado e cansativo, e não sei
onde, mas suponho que eu tenha chorado até dormir; e o bálsamo
das lágrimas jamais foi tão bem-vindo para uma alma ferida como
foi para a minha. O leitor pode ficar surpreso por me ver relatar de
modo tão minucioso um incidente aparentemente tão trivial, e que
deve ter se passado quando eu tinha menos de 7 anos; como quero,
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porém, apresentar uma história fiel de minha experiência com a
escravidão, não posso omitir uma circunstância que na época me
afetou tão profundamente e da qual me lembro tão vividamente.
Além disso, essa foi minha primeira apresentação às realidades do
sistema escravagista.
<<Ref. invisível 1>>

CAPÍTULO III

PROBLEMAS DA INFÂNCIA

A FAZENDA DO CORONEL LLOYD • TIA KATY • SUA CRUELDADE
E NATUREZA MÁ • A PARCIALIDADE DO CAPITÃO ANTHONY EM
FAVOR DE TIA KATY • COTA ALIMENTAR • FOME DO AUTOR •
RESGATE INESPERADO POR SUA MÃE • CENSURA DA TIA
KATY • SONO • O AMOR DE UMA MÃE-ESCRAVA • A HERANÇA
DO AUTOR • OS CONHECIMENTOS DE SUA MÃE • SUA MORTE

Depois de estabelecido na sede da fazenda do coronel Lloyd fiquei
lá com as crianças, exposto ao tratamento especial de tia Katy, uma
escrava que estava para meu senhor assim como ele estava para o
coronel Lloyd. Dividindo as crianças em classes ou de acordo com
o tamanho, ele deixava para tia Katy todos os detalhes menores referentes à nossa administração. Ela era uma mulher que jamais se permitia ter grandeza dentro dos limites do poder que lhe era delegado,
independentemente do escopo que essa autoridade pudesse vir a
ter. Ambicionando as graças do velho senhor, mal-humorada e cruel
por natureza, ela encontrava em sua posição amplo terreno para
dar vazão a suas infelizes qualidades. Ela tinha grande poder sobre
o velho senhor, pois era uma cozinheira de primeira linha e muito
diligente. Assim, gozava de grande prestígio com ele – e, como marca desse prestígio, era a única mãe a ter permissão para manter os
filhos por perto, e, mesmo com eles, os próprios filhos, era comum
que ela fosse diabolicamente má em sua brutalidade. No entanto,
embora fosse por vezes cruel com os próprios filhos, ela não era desprovida de sentimentos maternais, e, no instinto de satisfazer as solicitações de comida deles, era comum que ela se tornasse culpada de
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deixar a mim e às outras crianças passando fome. A falta de comida
foi meu principal problema durante meu primeiro verão ali. O capitão Anthony, em vez de destinar uma quantidade de comida para
cada escravo, entregava tudo a tia Katy, para que ela dividisse entre
nós depois de cozinhar. A ração era composta de um fubá grosseiro,
não muito abundante, e que, depois de passar pelas mãos de tia Katy,
se tornava ainda mais escasso para alguns de nós. Muitas vezes fui
tomado pela fome a ponto de disputar com o velho “Nep”, o cachorro, as migalhas que caíam da mesa da cozinha. Frequentemente
segui, com passos ávidos, a menina que servia a comida quando ela
sacudia a toalha de mesa, para ficar com as migalhas e os pequenos
ossos jogados para os cães e os gatos. Era visto como grande privilégio poder mergulhar um pedaço de pão na água em que a carne fora
cozida, e a pele tirada do bacon embolorado era um luxo absoluto. Com essa descrição dos arranjos domésticos de minha nova casa,
posso relatar aqui uma circunstância que ficou fortemente gravada
em minha memória, por dar grande brilho ao amor de uma mãe-escrava e ao zelo de uma mãe. Eu causara algum desagrado a tia Katy,
não lembro como, pois minhas ofensas eram inúmeras na época,
dependendo bastante do humor dela em relação à sua maldade, e ela
havia adotado seu modo costumeiro de me punir: a saber, deixar-me o dia inteiro sem comida. Na primeira e na segunda hora depois
do jantar, consegui manter bem o ânimo; mas, à medida que o dia
acabava, pareceu-me impossível continuar com aquilo. O sol se pôs,
mas nada de pão; e, no lugar do pão, veio a ameaça de tia Katy, com
uma carranca apropriada para sua terrível consequência, de que ela
ia me matar de fome. Brandindo a faca, ela cortou as grossas fatias de
pão para as outras crianças e guardou o pão, durante todo o tempo
resmungando os planos selvagens que destinava a mim. Contra essa
decepção, pois eu esperava que o coração dela por fim se abrandasse, fiz um esforço extra para manter minha dignidade, mas, quando vi as outras crianças à minha volta com o rosto satisfeito, não
suportei mais. Fui até o lado de fora da cozinha e chorei. Quando
cansei disso, voltei para a cozinha, sentei ao lado da lareira e suportei meu destino. Eu estava faminto demais para dormir. Enquanto
ficava sentado no canto, vi uma espiga de milho selvagem em uma
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prateleira no alto. Esperei uma oportunidade e peguei-a; e, depois de
ter retirado alguns grãos, devolvi-a ao lugar. Coloquei rapidamente esses grãos nas cinzas quentes para assar. Fiz isso correndo o risco de uma surra brutal, pois tia Katy podia tanto me bater quanto
me fazer passar fome. Meu milho não estava assando havia muito
quando avidamente o tirei das cinzas, colocando sobre um banco
em uma pequena e hábil pilha. Comecei a comer, quando ninguém
menos do que minha própria mãe entrou. A cena que se seguiu está
além de meu poder de descrição. O menino sem amigos e faminto,
em sua mais extrema necessidade, viu-se nos braços fortes e protetores de sua mãe. Falei antes sobre os modos dignos e impressionantes de minha mãe. Jamais vou esquecer a indescritível expressão do
semblante dela quando contei que tia Katy disse que ia me matar
de fome. Houve profunda e terna compaixão no olhar que ela me
dirigiu e, no mesmo instante, uma feroz indignação com tia Katy. E,
enquanto tirava o milho de mim e me dava em seu lugar um grande
bolo de gengibre, ela passou um sermão em tia Katy que jamais foi
esquecido. Naquela noite aprendi como nunca antes que eu não era
apenas uma criança, mas que era filho de alguém. Sobre os joelhos
de minha mãe, eu era maior do que um rei sobre seu trono. Mas meu
triunfo foi breve. Fui dormir, e pela manhã acordei já com minha
mãe tendo partido, e me vi de novo à mercê da megera na cozinha de
meu senhor, cuja ira feroz era meu terror constante.
Minha mãe havia percorrido 18 quilômetros para me ver e tinha
diante de si a mesma distância a percorrer de novo antes que o sol
nascesse. Não me lembro de voltar a vê-la. A morte dela em breve
pôs termo à pouca comunicação que existia entre nós, e com isso,
creio, a uma vida cheia de cansaços e tristezas. Sempre me entristeceu ter conhecido tão pouco minha mãe e ter tão poucas palavras guardadas em minha memória. Desde então, soube que ela era
a única pessoa de cor em Tuckahoe que sabia ler. Como ela obteve esse conhecimento eu não sei, pois Tuckahoe era o lugar menos
provável do mundo onde ela poderia encontrar um local para estudar. Assim, posso afetuosa e orgulhosamente atribuir a ela um sincero amor pelo conhecimento. Já é notável o fato de que em qualquer
estado marcado pela escravidão um trabalhador do campo tivesse
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aprendido a ler, o feito de minha mãe, portanto, levando em conta o lugar e as circunstâncias, foi extraordinário. Tendo em vista
esse fato, fico feliz em atribuir o amor às letras que eu possa sentir
não a minha presumida paternidade anglo-saxã, mas sim ao gênio
nativo de minha negra, desprotegida e inculta mãe – uma mulher
pertencente a uma raça cujos dotes mentais ainda são depreciados
e desprezados.

CAPÍTULO IV

UMA VISÃO GERAL DA
PLANTATION ESCRAVAGISTA

A SEDE DA PLANTATION DO CORONEL LLOYD • SEU ISOLAMENTO • SUAS
INDÚSTRIAS • A GESTÃO DOS ESCRAVOS • PODER DOS FEITORES • O
AUTOR ENCONTRA ALGUM PRAZER • CENÁRIO NATURAL • A CHALUPA
SALLY LLOYD • MOINHO DE VENTO • O ALOJAMENTO DOS ESCRAVOS •
A CASA DO “VELHO SENHOR” • ESTREBARIAS, ARMAZÉNS ETC.
ETC. • A CASA-GRANDE • SEUS ARREDORES • LLOYD • CEMITÉRIO •
SUPERSTIÇÃO DOS ESCRAVOS • RIQUEZA DO CORONEL LLOYD •
POLIDEZ DO NEGRO • DR. COPPER • CAPITÃO ANTHONY • SUA FAMÍLIA •
O SENHOR DANIEL LLOYD • SEUS IRMÃOS • ETIQUETA SOCIAL

Em geral se supunha que a escravidão no estado de Maryland
ocorria em sua forma mais suave, e que era totalmente livre daquelas peculiaridades rigorosas e terríveis que caracterizavam o sistema
escravagista nos estados do Sul e do Sudoeste da União. A base para
essa opinião era a contiguidade com os estados livres e a influência
de seus sentimentos morais, religiosos e humanos. A opinião pública era, de fato, uma limitação perceptível à crueldade e à barbárie
dos senhores de escravos, dos feitores e dos capatazes, sempre que
tinha como chegar até eles; mas havia certos lugares isolados e remotos, mesmo no estado de Maryland, cinquenta anos atrás, raramente
visitados por um único raio de saudável sentimento público, onde a
escravidão, envolta em sua conveniente escuridão, podia desenvolver,
e de fato desenvolvia, todas as suas características malignas e chocantes, onde ela podia ser indecente sem pudores, cruel sem sobressaltos e homicida sem apreensão ou medo de exposição ou punição. Um
desses lugares isolados e remotos era justamente a sede da fazenda
do coronel Edward Lloyd, no condado de Talbot, na costa leste de
Maryland. Ela ficava longe de todas as grandes estradas e de todo o
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comércio, e não estava próxima de nenhuma cidade ou vilarejo. Não
havia escolas ou casas em sua vizinhança. A escola era desnecessária,
uma vez que não havia crianças para frequentar as aulas. Os filhos e
netos do coronel Lloyd eram educados em casa por um tutor privado (um certo sr. Page de Greenfield, Massachusetts, um sujeito jovem,
alto, esquelético, notavelmente digno, reflexivo e reticente, que não
falava nem dez palavras com um escravo durante um ano inteiro). Os
filhos do feitor frequentavam alguma escola do estado em outro lugar,
portanto não se corria o risco de que houvesse influências perigosas
vindo de fora para constranger a operação natural do sistema escravagista no local. Aqui, nem mesmo os trabalhadores responsáveis
pelos serviços manuais mais comuns, que poderiam ocasionalmente
ter um surto de honesta e significativa indignação com a crueldade
e a injustiça em outras fazendas, eram brancos. A totalidade de seus
habitantes era dividida em três classes: donos de escravos, escravos
e feitores. Seus ferreiros, fabricantes de rodas, sapateiros, tecelões e
tanoeiros eram escravos. Nem mesmo o comércio, em geral egoísta e
indiferente às considerações morais, era permitido dentro dos limites da remota fazenda. Não sei se a intenção era evitar o vazamento
de seus segredos, mas o fato é que toda folha e todo grão produzidos
na plantation e nas fazendas vizinhas pertencentes ao coronel Lloyd
eram transportados para Baltimore em embarcações próprias, sendo
todo homem e todo menino a bordo, à exceção do capitão, escravos
de propriedade do coronel. Do mesmo modo, tudo que era levado à
fazenda chegava pelo mesmo canal. Para deixar mais evidente esse
isolamento, pode-se afirmar que as propriedades contíguas à do
coronel Lloyd pertenciam a amigos dele e eram ocupadas por eles,
todos profundamente interessados, assim como o coronel, em manter o sistema escravagista em todo o seu rigor. Havia os Tilgman, os
Goldborough, os Lockerman, os Paca, os Skinner, os Gibson e outros
de menor riqueza e de posição inferior.
A opinião pública em um lugar como esse, o leitor deve compreender, não tinha grandes chances de ser muito eficiente na
proteção dos escravos contra a crueldade. Para servir de limitador
contra os abusos dessa natureza, a opinião pública deve emanar de
comunidades humanas e virtuosas, e a fazenda do coronel Lloyd
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não estava exposta a esse tipo de opinião ou influência. Tratava-se
de uma pequena nação, com sua língua, suas regras, suas normas e
costumes. O feitor era o dignitário relevante. Em geral ele era acusador, juiz, júri, advogado e carrasco. O criminoso era sempre mudo, e
nenhum escravo tinha permissão para testemunhar, exceto contra
seu irmão escravo.
Não havia, obviamente, conflitos quanto a direitos de propriedade, pois todas as pessoas eram propriedade de um homem, e eles
próprios não podiam ter propriedade. Religião e política estavam
em grande medida excluídas. Uma classe da população se situava em
posição alta demais para estar ao alcance do pregador comum, e a
outra vivia em condição baixa demais e era excessivamente ignorante para que professores de religião se importassem com ela, e no
entanto algumas ideias religiosas chegavam a esse recesso escuro.
Esse, porém, não era o único aspecto apresentado pelo lugar.
Embora a civilização fosse, em muitos sentidos, deixada de fora, o
mesmo não se poderia fazer com a natureza. Embora ficasse isolada do restante do mundo, embora a opinião pública, como afirmei,
raramente conseguisse entrar em seus sombrios domínios, embora
todo o lugar fosse marcado por sua peculiar e férrea individualidade,
e embora crimes, despóticos e atrozes, pudessem ser cometidos lá
com estranha e chocante impunidade, o lugar tinha uma aparência
extremamente interessante, cheia de vida, atividade e alma, e apresentava um contraste favorável com a indolente monotonia e apatia de Tuckahoe. Lembrava, em certos aspectos, descrições que desde
então li sobre os antigos domínios dos barões europeus. Mesmo sendo imensos meu desgosto e minha tristeza por ter deixado minha
antiga casa, não demorei a me adaptar. Os problemas de um homem
sempre se reduzem pela metade quando ele descobre que suportar
o que está diante dele é a única alternativa. Eu estava ali, não havia
meio de ir embora, e só o que me restava era fazer o melhor possível com isso. Havia ali muitas crianças com quem eu podia brincar e
vários lugares agradáveis para meninos de minha idade e mais velhos.
As pequenas gavinhas do afeto, tão rudemente rompidas em torno
de objetos queridos dentro da casa de minha avó e em torno dela,
gradualmente começaram a se estender e a se entrelaçar em torno
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do novo ambiente. Aqui, pela primeira vez, vi um grande moinho de
vento, com suas imensas pás brancas, um objeto impressionante para
os olhos de uma criança. Esse moinho ficava em um lugar chamado Long Point – um pedaço de terra entre os rios Miles e Wye. Passei
muitas horas ali observando as pás desse assombroso moinho. No rio,
ou naquilo que era chamado de “Marulho”, a uma pequena distância da margem, tranquilamente ancorada, com seu pequeno bote a
remo dançando em sua popa, havia uma grande chalupa, a Sally Lloyd,
chamada assim em homenagem à filha predileta do coronel. Pelo
que lembro, esses dois objetos, a chalupa e o moinho, despertavam
pensamentos, ideias e questionamentos. Depois havia grande quantidade de casas, habitações humanas cheias dos mistérios da vida
em cada uma de suas etapas. Havia a pequena casa vermelha subindo a estrada, ocupada pelo sr. Sevier, o feitor. Um pouco mais perto
da casa do capitão Anthony, meu antigo senhor, havia uma edificação comprida, baixa e rústica, literalmente apinhada de escravos de
todas as idades, sexos, condições, tamanhos e cores. A esse edifício
chamavam grande alojamento. Empoleirado sobre uma colina a leste de nossa casa ficava um edifício alto, degradado, de tijolos velhos,
cujas dimensões arquitetônicas deixavam evidente que sua construção se destinava a outro propósito, hoje ocupado por escravos, de
maneira semelhante ao que ocorria no grande alojamento. Além disso, havia inúmeras outras casas de escravos e cabanas esparsas pela
vizinhança, cujos recessos e cantos eram totalmente ocupados.
A casa do meu antigo senhor, um longo edifício de tijolos, simples,
contudo substancial, ficava em localização central e era um estabelecimento independente. Além dessas casas havia celeiros, estábulos, armazéns, silos de tabaco, oficinas de ferreiros, de construtores
de rodas, de tanoeiros; mas sobretudo havia a mais grandiosa edificação que meus jovens olhos já haviam visto, chamada por todos
na fazenda de casa-grande. Era ocupada pelo coronel Lloyd e pela sua
família. Era cercada por numerosas edículas em tamanhos variados.
Havia cozinhas, lavanderias, estábulos, pérgulas, estufas, galinheiros,
instalações para criação de perus, pombais e caramanchões de vários
tamanhos e tipos, todos cuidadosamente pintados ou caiados, intercalados com grandes e antigas árvores, ornamentais e primitivas,
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que forneciam uma sombra deliciosa no verão e emprestavam à
cena um alto grau de imponente beleza. A casa-grande em si era
uma ampla edificação branca de madeira com alas em três lados. Na
frente, estendendo-se por toda a fachada e apoiado por uma longa
série de colunas, havia um grande pórtico, que dava à casa do coronel um tremendo ar de dignidade e imponência. Era um deleite para
minha jovem e florescente mente observar essa sofisticada exibição
de riqueza, poder e beleza.
As carruagens entravam na casa por um largo portão, a cerca de
meio quilômetro de distância. O espaço intermediário era um belo
gramado, muito bem cuidado. Árvores e flores pontilhavam fartamente o ambiente. A estrada ou caminho que levava do portão até
a casa-grande era belamente pavimentada com pedras brancas da
praia, e seu trajeto formava um círculo completo em torno do gramado. Fora desse recinto exclusivo havia parques, como acontece
no entorno das residências de nobres ingleses, onde coelhos, cervos
e outros animais selvagens podiam ser vistos espiando e brincando,
sem “ninguém para importuná-los ou lhes dar medo”. Os topos dos
imponentes álamos frequentemente ficavam recobertos por melros
de asas vermelhas, dando voz a toda a natureza com sua vida alegre
e com a beleza de suas notas selvagens e seus suaves trinados. Tudo
isso pertencia a mim tanto quanto ao coronel Edward Lloyd e, pertencesse ou não, dava-me grande prazer. A uma pequena distância
da casa-grande ficavam as imponentes mansões dos falecidos Lloyd –
um lugar de aspecto sombrio. Vastos mausoléus, abrigados sob os
salgueiros-chorões e os abetos, davam testemunho das gerações da
família, assim como de sua riqueza. Eram correntes as superstições
dos escravos sobre esse cemitério familiar. Visões estranhas tinham
sido relatadas por escravos mais velhos, e muitas vezes me vi compelido a ouvir histórias sobre fantasmas encobertos, galopando
grandes cavalos negros, e sobre bolas de fogo que tinham sido vistas
voando ali à meia-noite, e sobre sons assustadores e aterrorizantes
ouvidos repetidamente. Os escravos conheciam bastante bem a teologia ortodoxa da época, que destinava ao inferno todo senhor de
escravos malvado, e era comum que eles imaginassem que essas pessoas desejavam voltar a usar o chicote. Histórias sobre visões e sons
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estranhos e terríveis, associadas a imensos túmulos negros, davam
grande segurança para o terreno à sua volta, pois poucos escravos
tinham coragem de se aproximar dali durante o dia. Era um lugar
escuro, sombrio e proibido, e era difícil ter a sensação de que os espíritos da poeira adormecida ali depositada reinavam com os abençoados nos reinos da paz eterna.
Na fazenda do sr. Lloyd eram realizadas as transações de vinte ou
trinta diferentes propriedades que, no total, contavam com no mínimo mil escravos, todos pertencentes ao coronel Lloyd. Cada fazenda
era administrada por um feitor, cuja palavra era a lei.
O sr. Lloyd, a essa altura, era muito rico. Somente seus escravos,
que como eu disse totalizavam mais de mil, eram uma imensa fortuna,
e, embora dificilmente se passasse um mês sem que ocorressem vendas de um ou mais lotes para negociantes da Geórgia, não havia diminuição aparente na quantidade de pessoas que ele possuía. A venda de
qualquer escravo para o estado da Geórgia era uma chaga e um triste
evento para todos os que ficavam para trás, assim como para as próprias vítimas.
O leitor já foi informado dos trabalhos manuais realizados pelos
escravos. “Tio” Toney era o ferreiro, “tio” Harry era o carpinteiro que
fazia as carroças, e “tio” Abel era o sapateiro, e cada um deles tinha
assistentes em seus vários departamentos. Esses artesãos eram chamados de “tios” por todos os escravos mais novos não por terem de fato
esse parentesco com qualquer um deles, mas, seguindo a etiqueta da
fazenda, como marca de respeito devido aos escravos mais velhos. Ainda que isso possa parecer estranho e até mesmo ridículo, entre pessoas tão incultas e deparando com tantos problemas difíceis, será raro
encontrar um povo que se importa tanto com o cumprimento da lei de
respeito aos mais velhos. Atribuo isso em parte a algo inerente à raça e
em parte à convenção. Não há matéria-prima melhor no mundo para
produzir um cavalheiro do que aquela de que é feito um africano.
Entre outros personagens notáveis, encontrei ali um que era chamado por todos, brancos e negros, de “tio” Isaac Copper. Era raro que
um escravo, por mais venerável, fosse honrado com um sobrenome
em Maryland, e o Sul moldou de forma tão completa os modos do Norte nesse aspecto que seu direito a tal honra ainda hoje é lentamente
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admitido. É triste que ainda não seja natural que as pessoas se dirijam
a um negro da mesma forma como se dirigiriam a um branco. Mas
de vez em quando, até mesmo em um estado escravagista, um negro
tinha um sobrenome associado a ele por aquiescência comum. Era o
caso do “tio” Isaac Copper. Quando se deixou de usar o “tio”, ele passou a ser chamado de dr. Copper. Ele era não apenas nosso doutor em
medicina, como também nosso doutor em teologia. Onde conseguiu
seu diploma não sou capaz de dizer, mas ele estava bem estabelecido
demais em sua profissão para que se permitissem questionamentos
sobre suas habilidades naturais e a seus conhecimentos. Uma qualificação sem dúvida ele possuía. Ele era visivelmente aleijado, completamente incapacitado para o trabalho, e não tinha nenhum valor para
ser vendido no mercado. Embora manco, não era preguiçoso. Usava
e abusava das muletas e estava sempre alerta em busca dos doentes e
daqueles que precisavam de ajuda e conselho. Ele prescrevia quatro
remédios. Para doenças do corpo, sais de Epsom e óleo de castor; para
doenças da alma, o “pai-nosso” e umas varas grossas de nogueira.
Fui, com vinte ou trinta outras crianças, mandado cedo para ver o
dr. Isaac Copper, para aprender o pai-nosso. O velho ficava sentado
em uma imensa banqueta de carvalho de três pernas, armado com
diversas varas grandes de nogueira, e do lugar onde sentava, mesmo manco, conseguia alcançar todos os meninos na sala. Depois de
termos ficado em pé por um tempo para saber o que se esperava de
nós, ele ordenou que nos ajoelhássemos. Isso feito, ele nos mandou
dizer tudo que ele falasse. “Pai nosso” – isso nós repetimos depois dele
com prontidão e uniformidade – “que estais no céu” foi repetido de
maneira menos pronta e uniforme, e o velho fez uma pausa na oração para nos dar um breve sermão e usar as varas em nossas costas.
Todo mundo no Sul parecia querer o privilégio de açoitar alguém.
Tio Isaac, embora fosse um bom homem, compartilhava dessa paixão comum de seu tempo e de seu país. Não posso dizer que frequentar seu ministério tenha sido muito edificante para mim. Em minha
mente, mesmo naquela época, já me parecia algo inconsistente e risível misturar oração e castigo.
Não demorou muito para que em minha nova casa eu descobrisse
que o temor que senti em relação ao capitão Anthony era em certa
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medida infundado. Em vez de saltar de algum lugar oculto e me destruir, ele parecia mal notar minha presença. Para ele, minha chegada tinha o mesmo interesse que o acréscimo de um porco a seu
chiqueiro. Ele era o agente principal de seu patrão. Os feitores de
todas as fazendas que compunham a propriedade de Lloyd de algum
modo eram seus subalternos. O próprio coronel dificilmente se dirigia em pessoa a um feitor, ou permitia que um deles se dirigisse a ele.
Ao capitão Anthony, portanto, cabia o comando de todas as fazendas.
Ele carregava as chaves de todos os silos, pesava e media as rações de
cada escravo, ao fim de cada mês; supervisionava o armazenamento de todos os produtos levados para o depósito; lidava com toda a
matéria-prima usada pelos diferentes trabalhadores manuais; enviava as cargas de grãos, tabaco e todos os outros produtos comercializados das numerosas fazendas para Baltimore, e fazia a supervisão
geral das oficinas. Além disso tudo, ele era frequentemente chamado para viajar a Easton e a outros lugares para cumprir suas inúmeras funções como principal responsável pela propriedade.
A família do capitão Anthony era composta de dois filhos – Andrew
e Richard – e pela filha Lucretia e seu marido, capitão Thomas Auld,
com quem ela era recém-casada. Na cozinha havia tia Katy, tia Esther
e dez ou doze crianças, a maioria mais velha do que eu. O capitão
Anthony não era considerado um rico senhor de escravos, embora
tivesse situação financeira bastante boa. Ele possuía cerca de trinta
escravos e três fazendas no distrito de Tuckahoe. A parte mais valiosa de sua propriedade eram os escravos, dos quais ele vendia um por
ano, o que lhe rendia 7 ou 8 mil dólares, além de seu salário anual e
de outras receitas de suas terras.
Muitas vezes me perguntaram, durante o início de minha vida
em liberdade no Norte, como eu podia falar com tão pouco sotaque
escravo. O mistério em alguma medida é explicado por minha associação com Daniel Lloyd, o filho mais novo do coronel Edward Lloyd.
A lei da compensação funcionava ali tanto quanto em qualquer outro
lugar. Embora esse garoto não tivesse como se associar à ignorância
sem compartilhar de sua sombra, não tinha como oferecer sua companhia a seus parceiros de brincadeiras negros sem dividir com eles,
do mesmo modo, sua inteligência superior. Sem saber disso, ou sem
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me importar na época, eu, seja lá por qual motivo, senti-me atraído
por ele, e ficava grande parte do tempo em sua companhia.
Eu quase não tinha relação com os irmãos mais velhos de Daniel –
Edward e Murray. Eles eram homens adultos e bonitos. Edward era
especialmente estimado pelas crianças escravas e também por mim –
não que ele jamais tenha dito algo para nós ou por nós que pudesse
ser chamado de particularmente gentil. Para nós bastava que ele não
nos olhasse com desdém nem nos tratasse com desprezo. A ideia de
hierarquia e posição social era mantida com rigor nessa propriedade. A família do capitão Anthony nunca visitava a casa-grande, e os
Lloyd jamais iam a nossa casa. A mesma falta de interação se observava entre a família do capitão Anthony e a família do sr. Sevier, o feitor.
Essa, gentis leitores, era a comunidade e esse era o lugar em que
minhas primeiras e mais duradouras impressões sobre o funcionamento da escravidão foram recebidas, impressões das quais vocês
saberão mais nos capítulos seguintes deste livro.
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