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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 aconteci-
mentos de sua vida que ele não chegou a revelar nas versões an-
teriores – para não correr riscos enquanto o sistema escravocrata 
ainda persistia nos Estados Unidos.

Por esses motivos, foi esta a versão da autobiografia de Doug-
lass que a filósofa Angela Davis escolheu como tema de suas Pa-
lestras 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, so-
bretudo, discute como as memórias do autor podem ser lidas e 
compreendidas no século XXI.

Sobre esta edição

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 so-
cial 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 “escra-
vizado”, 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 correspondên-
cia 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 his-
tória completa até os dias atuais, incluindo:

Sua conexão com o movimento abolicionista; seus trabalhos na 
Grã-Bretanha e também no próprio país; sua experiência condu-
zindo um influente jornal; sua conexão com a ferrovia clandes-
tina; 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 no-
meação para oficial de registro de imóveis em Washington pelo 
presidente J. A. Garfield; com muitos outros eventos interessantes 
e importantes de sua movimentada vida.

1893
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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, escassa-
mente povoado e, até onde eu saiba, notável apenas por seu solo 
esgotado, arenoso, de aparência desértica, pela decadência gene-
ralizada de suas fazendas e cercas, pelo caráter indigente e des-
provido 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 pre-
guiçosos e lamacentos cursos de água, cercado por uma população 
branca da mais baixa extração, proverbialmente indolente e bê-
bada, 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 pri-
meiros anos de minha infância.

O leitor não deve esperar que eu diga muito sobre minha famí-
lia. 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 que soubesse me dizer com algum grau de certeza qual era 
sua idade. A idade dos filhos era medida pela quantidade de pri-
maveras, de invernos, pelo ciclo da colheita, da plantação e assim 
por diante. Os senhores não permitiam que seus escravos fizes-
sem perguntas sobre sua idade. Essas perguntas eram vistas pelos 
senhores como indício de uma curiosidade insolente. A partir de 



1716

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 lembran-
ças 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 circunstân-
cias deduzo que minha avó, especialmente, gozava de grande es-
tima, 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 jardi-
neira, 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 interva-
los, era traço 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 circunstân-
cias e contra toda probabilidade, embora escassos, estão gravados 
indelevelmente em minha memória. Ela era alta e bem-proporcio-
nada, 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 experi-
mentam 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, es-
calando 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 ade-
quadamente 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 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 pode-
rei 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 miste-
rioso, 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 crianci-
nhas 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. Mi-
nha 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 impor-
tância. 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 fa-
zenda e esse velho senhor; e, infelizmente para mim, toda informa-
ção 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 rá-
pido eu crescesse, menor seria o tempo que eu poderia permanecer 
com eles. Tudo que tinha a ver com a cabana passou a ser dupla-
mente 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 devía-
mos ir embora; e, na verdade, durante toda a viagem, da qual me 
lembro como se fosse ontem, embora eu fosse criança, ela manteve 
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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. Em-
bora 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 car-
regado 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 trans-
formados 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 per-
nas 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, mar-
rons, 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 pre-
gado todo tipo de peça bárbara, eles me convidaram para brincar 
com eles. Recusei. 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 ti-
nha 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. Ou-
vindo 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 imedia-
tamente 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, 
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.
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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 de-
legado, 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 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-es-
crava 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, dei-
xar-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 consequên-
cia, 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 desti-
nava 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 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 estava 
assando não havia muito quando avidamente o tirei das cinzas, 
colocando sobre um banco em uma pequena e hábil pilha. Comecei 
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a comer, quando ninguém menos do que minha própria mãe en-
trou. 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 es-
quecer 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 ti-
nha 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 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 ocor-
ria 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 in-
fluência de seus sentimentos morais, religiosos e humanos. A opi-
nião 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 luga-
res isolados e remotos, mesmo no estado de Maryland, cinquenta 
anos atrás, raramente visitados por um único raio de saudável sen-
timento 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 re-
motos 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 comércio, e não estava 
próxima de nenhuma cidade ou vilarejo. Não havia escolas ou ca-
sas em sua vizinhança. A escola era desnecessária, uma vez que 
não havia crianças para frequentar as aulas. Os filhos e netos do 
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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 fa-
lava 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 ro-
das, 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 fazen-
das 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 proprie-
dade do coronel. Do mesmo modo, tudo que era levado à fazenda 
chegava pelo mesmo canal. Para deixar mais evidente esse isola-
mento, 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 ou-
tros de menor riqueza e de posição inferior.

A opinião pública em um lugar como esse, o leitor deve com-
preender, não tinha grandes chances de ser muito eficiente na pro-
teção 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 
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, ex-
ceto contra seu irmão escravo.

Não havia, obviamente, conflitos quanto a direitos de proprie-
dade, pois todas as pessoas eram propriedade de um homem, e 
eles próprios não podiam ter propriedade. Religião e política es-
tavam 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 excessiva-
mente 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, ra-
ramente 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 aparên-
cia 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 dei-
xado 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 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 en-
tre os rios Miles e Wye. Passei muitas horas ali observando as pás 
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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 ho-
menagem 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, ha-
bitações 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 com-
prida, baixa e rústica, literalmente apinhada de escravos de todas 
as idades, sexos, condições, tamanhos e cores. A esse edifício cha-
mavam 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 cons-
trução 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, sim-
ples, 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 cons-
trutores de rodas, de tanoeiros; mas sobretudo havia a mais gran-
diosa 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 ta-
manhos 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, 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 fa-
chada 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 farta-
mente 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 gra-
mado. 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 ale-
gre 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 dis-
tância 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 ge-
rações da família, assim como de sua riqueza. Eram correntes as 
superstições dos escravos sobre esse cemitério familiar. Visões estra-
nhas tinham sido relatadas por escravos mais velhos, e muitas vezes 
me vi compelido a ouvir histórias sobre fantasmas encobertos, galo-
pando grandes cavalos negros, e sobre bolas de fogo que tinham sido 
vistas voando ali à meia-noite, e sobre sons assustadores e aterro-
rizantes 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 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 
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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 escra-
vos, que como eu disse totalizavam mais de mil, eram uma imensa 
fortuna, e, embora dificilmente se passasse um mês sem que ocor-
ressem 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 im-
porta 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 cava-
lheiro 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 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 remé-
dios. 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 sen-
tado 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. De-
pois 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 al-
guém. 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 desco-
brisse que o temor que senti em relação ao capitão Anthony era em 
certa 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 feito-
res de todas as fazendas que compunham a propriedade de Lloyd 
de algum modo eram seus subalternos. O próprio coronel dificil-
mente 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, 
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pesava e media as rações de cada escravo, ao fim de cada mês; su-
pervisionava 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 res-
ponsável pela propriedade.

A família do capitão Anthony era composta de dois filhos – An-
drew 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 escra-
vos, 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 sota-
que 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 qual-
quer outro lugar. Embora esse garoto não tivesse como se associar 
à ignorância sem compartilhar de sua sombra, não tinha como ofe-
recer sua companhia a seus parceiros de brincadeiras negros sem 
dividir com eles, do mesmo modo, sua inteligência superior. Sem 
saber disso, ou sem me importar na época, eu, seja lá por qual mo-
tivo, 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 Da-
niel – Edward e Murray. Eles eram homens adultos e bonitos. Ed-
ward 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 bas-
tava 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 visi-
tava 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 fun-
cionamento da escravidão foram recebidas, impressões das quais 
vocês saberão mais nos capítulos seguintes deste livro.
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Capítulo V
o caráter de um Senhor de eScravo

Conhecendo melhor o velho senhor • Males da paixão a que 

se dão asas • Aparente ternura • Um homem problemático • 

Costume de falar sozinho • Ultraje brutal • Um feitor bêbado • 

A impaciência do dono de escravos • Sabedoria do apelo • 

Uma tentativa vil e egoísta de encerrar um flerte

Embora meu antigo senhor, capitão Anthony, tenha me dado pou-
quíssima atenção assim que cheguei, saindo da casa da minha avó, 
e apesar de esse pouco ter sido de um tipo suave e gentil, basta-
ram poucos meses para que eu me convencesse de que suavidade 
e gentileza não eram as características centrais de seu caráter. Es-
sas qualidades excelentes eram exibidas apenas ocasionalmente. 
Ele sabia, quando conveniente, parecer literalmente insensível aos 
clamores da humanidade. Sabia não apenas ser surdo aos apelos 
do indefeso contra seu agressor como também era capaz de come-
ter ultrajes profundos, sombrios e inomináveis. E no entanto ele 
não era por natureza pior do que outros homens. Caso tivesse sido 
criado em um estado livre cercado pelas restrições que a sociedade 
civilizada impõe – restrições que são necessárias para a liberdade 
de todos os seus membros, sem exceções e no mesmo grau –, o 
capitão Anthony poderia ter sido um homem tão humano quanto 
são os membros da sociedade em geral. O caráter de um homem 
sempre empresta seu matiz, mais ou menos, da forma e da cor a 
seu redor. O dono de escravos, tanto quanto o escravo, era vítima 
do sistema escravagista. Seria impossível haver sob o céu relação 
menos favorável ao desenvolvimento de um caráter honrado do 
que aquela existente entre o dono de escravos e seu cativo. Aqui 
a razão se vê aprisionada e as paixões correm à solta. Pudesse o 
leitor ver o capitão Anthony gentilmente me conduzindo pela mão, 
como por vezes fazia, acariciando minha cabeça, falando comigo 
num tom suave e carinhoso e dizendo que eu era o indiozinho dele, 
teria pensado que era um velho bondoso e que era de fato quase 

paternal com o menino escravo. Mas os bons humores de um dono 
de escravos são passageiros e caprichosos. Não são frequentes nem 
duradouros. O temperamento do velho estava sujeito a provações 
especiais; mas, como jamais eram suportadas pacientemente, es-
sas provações pouco acrescentavam a seu estoque natural de pa-
ciência. Além dos problemas com seus escravos e com os escravos 
do sr. Lloyd, ele me dava a impressão de ser um homem infeliz. 
Mesmo a meus olhos de criança ele tinha um aspecto aflito e por 
vezes abatido. Seus estranhos movimentos despertavam minha 
curiosidade e minha compaixão. Ele raramente andava sozinho 
sem falar consigo mesmo, e às vezes esbravejava como se a desafiar 
um exército de inimigos invisíveis. A maior parte do tempo livre 
ele passava andando por aí, praguejando e gesticulando como se 
possuído por um demônio. Era evidentemente um desgraçado, em 
guerra com a própria alma e com todo o mundo à sua volta. Ser 
ouvido pelas crianças pouco o perturbava. Para ele nossa presença 
tinha o mesmo peso daquela dos patos e gansos que ele encontrava 
pelo gramado. Mas quando seus gestos ficavam mais violentos, ter-
minando em um sacudir ameaçador da cabeça e um forte estalar 
do dedo médio com o polegar, eu achava prudente manter uma 
distância segura dele.

Uma das primeiras circunstâncias que abriram meus olhos para 
as crueldades e malvadezas da escravidão e para a influência que 
isso tinha nos sentimentos empedernidos de meu velho senhor foi a 
recusa dele em usar de sua autoridade para proteger e defender uma 
moça, minha prima, que tinha sido do modo mais cruel abusada e 
espancada pelo feitor em Tuckahoe. Esse feitor, um certo sr. Plum-
mer, era, como a maior parte dos feitores, pouco mais do que uma 
fera humana; e, além de sua devassidão em geral e de sua grosseria 
repulsiva, era um bêbado miserável, um sujeito que não estava apto 
a cuidar sequer de mulas. Em um de seus momentos de loucura cau-
sada pelo álcool, ele cometeu o ultraje que levou a moça em questão 
a pedir a proteção de meu velho senhor. A pobre menina, ao chegar 
a nossa casa, tinha uma aparência lamentável. Havia partido às 
pressas e sem preparação, e provavelmente sem o conhecimento 
do sr. Plummer. Viajara 18 quilômetros, descalça, sem nada a lhe 
proteger o pescoço ou a cabeça. O pescoço e os ombros estavam co-
bertos de feridas recentes; e, não contente em arruinar com o couro 
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de boi seu pescoço e seus ombros, o covarde infeliz havia lhe dado 
um golpe na cabeça com um taco de nogueira, que causou um corte 
horrível e deixou o rosto da moça literalmente coberto de sangue. 
Nessa condição a pobre moça chegou para implorar por proteção 
para o meu antigo senhor. Esperei vê-lo fervendo de raiva ao sa-
ber os fatos revoltantes e ouvi-lo encher o ar praguejando contra 
o brutal Plummer; mas me decepcionei. Com severidade ele disse 
em tom furioso que “ela merecia tudo aquilo e que se não fosse para 
casa imediatamente ele mesmo lhe arrancaria a pele que restara 
no pescoço e nas costas”. Assim a pobre moça foi obrigada a voltar 
sem obter reparação, e talvez para receber ainda mais pancadas por 
ousar fazer um apelo a uma autoridade acima do feitor.

Naquela época não compreendi a filosofia por trás desse tra-
tamento dispensado à minha prima. Penso que hoje compreendo. 
Esse tratamento era parte do sistema, e não parte de um homem. 
Ter encorajado apelos desse tipo ocasionaria muita perda de tempo 
e deixaria o feitor impotente, incapaz de forçar os escravos a obede-
cer-lhe. No entanto, quando um escravo tinha coragem o bastante 
para ir direto a seu senhor com uma queixa bem fundamentada 
contra um feitor, ainda que pudesse ser repelido e sofrer outra vez 
aquilo de que se queixava, e ainda que ele pudesse ser espancado por 
seu senhor, assim como pelo feitor, por sua temeridade, a política 
da queixa acabava em geral se justificando, pois o tratamento do 
feitor se tornava menos rigoroso. Ele ficava mais cuidadoso e menos 
disposto a usar a chibata contra esses escravos a partir de então.

O feitor muito naturalmente não gostava que o ouvido de seu 
patrão fosse perturbado por queixas; e, seja por isso ou em função 
de conselhos dados em particular a ele por seu empregador, ele em 
geral modificava o rigor de seu comando depois de queixas desse 
tipo contra si. Por uma ou outra causa, os escravos, independente-
mente da regularidade com que eram repelidos por seus senhores, 
estavam sempre dispostos a sentir menos aversão por eles do que 
pelo feitor. Entretanto, era comum que os senhores de escravos 
ultrapassassem o feitor em termos de crueldade injustificada. Eles 
empunhavam a chibata sem nenhum senso de responsabilidade. 
Aleijavam ou matavam sem temer consequências. Vi meu antigo 
senhor em uma tempestade de fúria e, cheio de orgulho, ódio, ciú-
mes e vingança, parecer o próprio diabo.

As circunstâncias que estou prestes a narrar e que deram ori-
gem a essa temível tempestade de paixão não eram singulares, mas 
sim muito comuns em nossa comunidade escravocrata.

O leitor terá notado que, entre os nomes dos escravos, foi men-
cionado o de Esther. Esse era o nome de uma moça dona de algo 
que era sempre uma maldição para a escrava – a saber, beleza pes-
soal. Ela era alta, de pele clara, bem formada, e tinha boa aparên-
cia. Esther era cortejada por “Ned Roberts”, filho de um escravo 
predileto do coronel Lloyd e que tinha aparência tão boa quanto a 
própria Esther. Alguns senhores de escravos teriam ficado felizes 
em promover o casamento de duas pessoas assim, mas por alguma 
razão o capitão Anthony não aprovava o flerte. Ele deu ordens 
estritas para que ela não ficasse mais em companhia do jovem Ro-
berts, dizendo que a puniria com severidade caso a visse de novo 
com ele. Mas era impossível separar esse casal. Eles iriam se en-
contrar e de fato se encontraram. Caso o senhor1 Anthony fosse um 
homem honrado, suas motivações talvez parecessem melhores. Do 
jeito como as coisas eram, elas pareceram tão detestáveis quanto 
desprezíveis. Uma das características malditas da escravidão era 
o fato de ela roubar de suas vítimas todos os incentivos mundanos 
para viver uma vida santa. O temor a Deus e a esperança dos céus 
bastavam para sustentar muitas escravas em meio às armadilhas 
e aos perigos de seu estranho destino; elas, porém, estavam sem-
pre à mercê do poder, das paixões e dos caprichos de seus donos. 
A escravidão não oferecia meios para a perpetuação honrada da 
raça. No entanto, apesar dessa privação, havia muitos homens e 
mulheres entre os escravos que foram leais e fiéis um ao outro ao 
longo da vida.

Mas vamos ao caso. Detestado e evitado como era, o capitão 
Anthony, tendo o poder, estava determinado a se vingar. Por acaso 
vi a chocante execução e jamais me esquecerei da cena. Era de 
manhã cedo, quando tudo estava quieto, e antes de qualquer um 
da família da casa ou da cozinha ter se levantado. Na verdade, fui 

1 Mantivemos a palavra “senhor” por extenso quando o autor usou o termo master 
(proprietário de escravo). Quando se trata do pronome de tratamento, adotamos 
o “sr.” (Mr., no original) [todAs As notAs são dEstA EdIção, sALVo mEnção 
ContRáRIA].
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acordado pelos gritos comoventes e pelos tristes urros da pobre 
Esther. Eu dormia no chão de terra de um pequeno quarto rústico 
que dava para a cozinha, e pelas frestas de suas tábuas irregulares 
pude ver e ouvir com nitidez o que estava acontecendo, sem ser 
visto. Os pulsos de Esther foram firmemente amarrados, e a corda 
retorcida foi presa a uma forte argola de ferro ao lado da lareira. 
Ali ela ficou de pé, os braços fortemente amarrados acima da ca-
beça. As costas e os ombros estavam completamente nus. Atrás 
dela estava o velho senhor, chicote na mão, fazendo seu trabalho 
bárbaro enquanto pronunciava todo tipo de nome desagradável, 
grosseiro e chocante. Ele agiu de modo cruelmente deliberado e 
prolongou a tortura como alguém que sente prazer na agonia de 
sua vítima. Vez após vez ele ajeitava o odioso açoite em sua mão, 
ajustando-o com a intenção de dar o golpe mais doloroso que sua 
força e habilidade lhe permitiam infligir. A pobre Esther jamais 
havia sido açoitada com severidade antes. Seus ombros eram roli-
ços e tenros. Cada golpe, executado com vigor, extraía dela gritos 
e sangue. “Tem misericórdia! Ah, misericórdia!”, ela gritava. “Eu 
não faço mais isso.” Mas os gritos cortantes pareciam só aumentar 
a fúria dele. A cena inteira, com todas as suas circunstâncias, foi 
revoltante e chocante em grau máximo, e, quando as motivações 
para o castigo brutal são conhecidas, a linguagem não tem poder 
de transmitir um senso justo do crime terrível. Depois de ter ba-
tido não ouso dizer quantas vezes, o velho senhor desamarrou sua 
vítima sofredora. Ao ser solta, ela mal pôde ficar em pé. Em meu 
coração senti pena dela, e criança como eu era, desconhecedor de 
cenas como essa, o choque foi tremendo. Fiquei apavorado, quieto, 
atônito e perplexo. A cena aqui descrita se repetiu muitas vezes, 
pois Edward e Esther continuaram a se encontrar, não obstante 
todos os esforços para impedi-los. 

Capítulo VI
o penSamento de uma criança

Primeiras reflexões do autor sobre a escravidão • Tia Jennie 

e tio Noah • Pressentimento de que iria se tornar um homem 

livre um dia • Conflito entre um feitor e uma escrava • 

Vantagem da resistência • Morte de um feitor • A fazenda  

do coronel Lloyd • Distribuição mensal de comida •  

Canto dos escravos • Uma explicação • Alimentação 

e vestimenta dos escravos • Crianças nuas • Vida no 

alojamento • Lugares para dormir • Sem camas • Privação 

de sono • Os cuidados dispensados aos bebês pelas amas •  

Bolo de cinzas • Contraste

Os incidentes relatados no capítulo anterior me levaram a ques-
tionar desde cedo a origem e a natureza da escravidão. Por que 
sou um escravo? Por que algumas pessoas são escravas e outras 
são proprietárias de escravos? Essas eram perguntas intrigantes 
e bastante incômodas na minha infância. Muito cedo alguém me 
disse que “Deus lá no céu” tinha feito todas as coisas e criou os ne-
gros para serem escravos e os brancos para serem seus senhores. 
Disseram-me também que Deus era bom e que Ele sabia o que era 
melhor para todos. Essa afirmação, porém, era menos satisfató-
ria do que a primeira. Ela ia de encontro a todas as minhas noções 
de bondade. O caso de tia Esther estava em minha mente. Além 
disso, eu não entendia como alguém podia saber que Deus criou os 
negros para serem escravos. Depois descobri também que havia 
exceções intrigantes a essa teoria da escravidão, uma vez que nem 
todo negro era escravo e nem todo branco era senhor de escravos.

Um incidente mais ou menos nessa época causou profunda im-
pressão em minha mente. Minha tia Jennie e um dos escravos do 
capitão Anthony fugiram. Fez-se grande estardalhaço por isso. O 
velho senhor ficou furioso. Ele disse que os perseguiria e os pegaria e 
que os traria de volta, mas nunca conseguiu, e alguém me disse que 
tio Noah e tia Jennie chegaram aos estados livres e agora estavam 
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em liberdade. Além dessa ocorrência, que iluminou bastante minha 
mente sobre o tema, havia vários escravos na fazenda do sr. Lloyd 
que se lembravam de ter sido trazidos da África. Outros me diziam 
que seus pais e mães haviam sido roubados da África.

Esse era um conhecimento importante para mim, mas que não 
me deixava confortável com minha condição de escravo. O êxito 
de tia Jennie e tio Noah em fugirem da escravidão foi, acredito, o 
primeiro fato que me fez pensar a sério em também fugir. Eu cer-
tamente não tinha mais do que 7 ou 8 anos na época desse episódio, 
mas mesmo tão novo eu já era, em espírito e propósito, um fugitivo 
da escravidão.

Até a época do tratamento brutal dado a minha tia Esther, 
já narrado, e o estado chocante em que eu vira minha prima de 
Tuckahoe, minha atenção não estava especialmente voltada para 
os traços mais brutos e revoltantes da escravidão. Obviamente, eu 
tinha ouvido falar sobre açoitamentos e mutilações selvagens de es-
cravos cometidos por senhores brutais. Mas, felizmente para mim, 
eu sempre estivera distante de ocorrências do gênero. O tempo des-
tinado ao lazer, eu passava perto dos campos de milho e de tabaco, 
onde os feitores e escravos se encontravam e entravam em conflito. 
Mas depois do caso de minha tia Esther vi outros da mesma natu-
reza asquerosa e chocante. Desses, o que mais me deixou agitado 
e angustiado foi o açoitamento de uma mulher que não pertencia 
a meu antigo senhor, mas sim ao coronel Lloyd. A acusação contra 
ela era muito comum e bastante vaga, a saber, “insolência”. Esse 
crime podia ser cometido por um escravo de centenas de formas di-
ferentes e dependia de o temperamento do feitor saber se ele havia 
ou não sido cometido. Ele poderia criar a ofensa sempre que dese-
jasse. Um olhar, uma palavra, um gesto, acidental ou intencional, 
nunca deixava de ser visto como insolência quando ele estava no 
humor apropriado para tal ofensa. Nesse caso havia todas as con-
dições necessárias para o crime. A infratora era quase branca, para 
começo de conversa; era esposa de um dos homens prediletos na 
tripulação da chalupa do sr. Lloyd e era, além disso, mãe de cinco 
filhos felizes. Sendo uma mulher vigorosa e bem-disposta como 
era, casada e com filhos, com uma porção predominante de sangue 
do senhor de escravos correndo em suas veias, Nellie (pois esse era 
seu nome) tinha todas as qualidades essenciais para ser insolente 

com um feitor de escravos. Minha atenção foi atraída para a cena 
do castigo pelos berros e xingamentos que vinham daquela direção. 
Quando me aproximei das partes envolvidas na disputa, o feitor 
tinha dominado Nellie e lutava com todas as suas forças contra a 
resistência dela para arrastá-la até uma árvore. Tanto o rosto dele 
quanto o dela sangravam, pois a mulher estava fazendo o melhor 
que podia. Três dos filhos dela estavam presentes, e, embora fos-
sem bem pequenos (entre 7 e 10 anos, imagino), eles bravamente 
defenderam a mãe contra o feitor e lançavam contra ele pedras e 
nomes feios. Em meio aos gritos das crianças, “Solta a minha mãe! 
Solta a minha mãe!”, a voz rouca do enlouquecido feitor era ou-
vida em terríveis juramentos de que agora ele a ensinaria a não ser 

“insolente” com o homem branco. O sangue no rosto dele e no dela 
atestava a habilidade da mulher em usar as unhas e a determina-
ção obstinada dele em dominá-la. O objetivo dele era amarrá-la à 
árvore e dar aquilo que no linguajar dos escravos se chamava “uma 
sova das boas”, e era evidente que ele não esperava a resistência 
firme e prolongada que estava encontrando, nem contava que ela 
tivesse a força ou a habilidade necessária para aquilo. Por vezes 
ela parecia levar a melhor sobre o brutamontes, mas ele acabou 
conseguindo dominá-la e prender com firmeza os braços dela à 
árvore para a qual a ia arrastando. A vítima agora estava à mercê 
de seu chicote impiedoso. Não é necessário que eu descreva o que 
se seguiu. Os gritos da mulher agora indefesa, enquanto sofria o 
terrível castigo, mesclavam-se ao praguejar rouco do feitor e aos 
gritos enlouquecidos dos mesmerizados filhos dela. Quando foi de-
samarrada, a pobre mulher tinha as costas cobertas de sangue. Ela 
foi açoitada, terrivelmente açoitada, mas não se deixou subjugar, 
e continuou a denunciar o feitor e a chamá-lo por todos os nomes 
ruins de que podia se lembrar. Esses açoitamentos dificilmente 
são repetidos pelos feitores nas mesmas pessoas. Eles preferem 
espancar aqueles que se deixam chicotear com mais facilidade. A 
doutrina segundo a qual a submissão à violência é a melhor cura 
para a violência não se mostrava válida entre escravos e feitores. 
Era açoitado com maior frequência aquele que se deixava açoitar 
com maior facilidade. O escravo que tinha coragem para se impor 
diante do feitor, embora de início pudesse levar muitas e duras 
chibatadas, acabava se tornando, ainda que legalmente escravo, 
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virtualmente um homem livre. “Você pode atirar em mim”, disse 
um escravo a Rigby Hopkins, “mas não pode me açoitar”, e o re-
sultado foi que ele não foi nem chicoteado nem baleado. Não tenho 
notícia de que o sr. Sevier em algum momento tenha tentado voltar 
a chicotear Nellie. Provavelmente ele nunca o fez, já que pouco 
tempo depois ele caiu doente e morreu. Dizia-se que seu leito de 
morte foi infeliz e que, sendo poderosa no leito de morte a paixão 
dominante do indivíduo, ele morreu agitando o chicote de bater 
nos escravos e com juras tenebrosas em seus lábios. Pode ser que 
essa cena no leito de morte seja mera imaginação dos escravos. 
Uma coisa é certa: quando ele era saudável, sua linguagem ímpia 
era o bastante para gelar o sangue de um homem comum. A na-
tureza, ou o hábito, dera a seu rosto uma expressão de selvageria 
incomum. O tabaco e a raiva deixaram seus dentes pequenos, e 
quase toda frase que ele pronunciava começava ou se encerrava 
com uma imprecação. Odiado por sua crueldade, desprezado pela 
covardia, ele desceu ao túmulo sem ser chorado por ninguém ex-
ceto por seus parentes, se é que de fato eles choraram sua perda.

O sr. James Hopkins, que o sucedeu como feitor, era um ho-
mem diferente e melhor; talvez tão bom quanto alguém pudesse 
ser no cargo de feitor de escravos. Embora por vezes usasse a chi-
bata, era evidente que aquilo não lhe dava prazer e que ele o fazia 
com grande relutância. Ele permaneceu lá por pouco tempo, e sua 
remoção do cargo foi muito lamentada pelos escravos em geral. 
Sobre o sucessor do sr. Hopkins direi algo em outro momento e 
em outro lugar.

Por ora vamos nos ater a descrever de forma mais profunda o 
aspecto comercial da fazenda onde ficava a “casa-grande” do co-
ronel Lloyd. Havia sempre muito alvoroço e barulho ali nos dois 
últimos dias de cada mês, pois nesses dias os escravos pertencentes 
a diferentes setores dessa grande propriedade eram reunidos ali 
por seus representantes para receber suas rações mensais de fubá 
e carne de porco. Esses eram dias de festa para os escravos das fa-
zendas mais distantes, e havia grande rivalidade entre eles para ver 
qual seria o grupo escolhido para ir até a fazenda da casa-grande 
receber as “rações”, e na verdade para participar de qualquer outra 
atividade nesse lugar grandioso, que para eles era a capital de uma 
pequena nação. Sua beleza e grandiosidade, sua imensa riqueza, 

sua numerosa população, e o fato de que os tios Harry, Peter e Jake, 
os marinheiros a bordo da chalupa, em geral tinham quinquilha-
rias trazidas de Baltimore para vender a seus colegas de cativeiro 
menos felizes, tornavam a visita à fazenda da casa-grande um alto 
privilégio, avidamente desejado. A viagem era também valorizada 
como marca de distinção e confiança; mas, provavelmente, a prin-
cipal motivação dos competidores era a oportunidade de sair da 
monotonia do campo e ficar longe dos olhos e do chicote do feitor. 
Depois de ter caído na estrada e assumido a condução do carro 
puxado por uma junta de bois, sem nenhum feitor para vigiá-lo, o 
escravo se sentia relativamente livre.

Esperava-se que escravos cantassem tanto quanto trabalhas-
sem. Um escravo silencioso não era estimado nem pelos senhores 
nem pelos feitores. “Faz algum barulho aí! Faz algum barulho 
aí!” e “Dá uma mão aqui” eram palavras usualmente dirigidas a 
escravos quando eles estavam em silêncio. Isso e a natural disposi-
ção do negro para fazer barulho no mundo podem responder pela 
cantoria quase constante entre eles durante o trabalho. Em geral, 
os grupos de trabalhadores cantavam constantemente, às vezes 
mais, às vezes menos. Era um modo de dizer ao feitor, à distância, 
onde eles estavam e o que estavam fazendo. Mas nos dias de dis-
tribuição de ração aqueles que ficavam incumbidos de ir à fazenda 
da casa-grande cantavam com particular disposição. Enquanto es-
tavam a caminho, eles faziam as grandes florestas reverberarem 
por quilômetros com sua música selvagem e em tom de lamento. 
Eles eram de fato ao mesmo tempo felizes e tristes. Criança que 
eu era, essas canções selvagens deprimiam tremendamente meu 
ânimo. Em nenhum outro lugar além da querida Irlanda, nos dias 
de penúria e fome, ouvi sons tão tristes.

Em todas essas canções de escravos havia sempre alguma ex-
pressão de louvor à fazenda da casa-grande – algo que fosse agra-
dável ao orgulho dos Lloyd.

Estou a caminho da fazenda da casa-grande,
Sim! Sim! Sim!

Meu senhor é um bom senhor!
Sim! Sim! Sim!
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Essas palavras eram cantadas várias e várias vezes, com outras, 
improvisadas enquanto eles seguiam adiante – cantos bárbaros, 
talvez, para o leitor, mas cheios de sentido para quem os cantava. 
Por vezes me pareceu que ouvir essas canções, por si só, teria feito 
mais para impressionar as boas pessoas do Norte com o caráter 
devastador que a escravidão tem para a alma do que volumes in-
teiros expondo as crueldades físicas do sistema escravagista; pois 
o coração não tem idioma como a música. Muitos anos atrás, ao 
relembrar minha experiência quanto a isso, escrevi sobre essas 
canções de escravos a seguinte passagem:

Quando escravo, não compreendi plenamente o profundo sentido des-
sas canções rudes e aparentemente incoerentes. Eu estava dentro do 
círculo, portanto não conseguia ouvir nem ver como aqueles que es-
tavam do lado de fora podiam ver e ouvir. Elas exalavam a oração e a 
queixa das almas transbordando com a mais amarga angústia. Elas 
deprimiam meu ânimo e enchiam meu coração de inefável tristeza.

Nos tempos antigos não era incomum a observação de que os es-
cravos eram os trabalhadores mais contentes e felizes do mundo, e 
sua dança e seu canto eram mencionados como prova desse suposto 
fato; era um grande equívoco, entretanto, supô-los felizes por pro-
duzirem às vezes esses ruídos alegres. As canções dos escravos re-
presentavam suas dores, mais do que suas alegrias. Como lágrimas, 
elas eram um alívio para corações sofridos. Não é incoerente com 
a constituição da mente humana que ela se utilize de um mesmo 
método para expressar emoções opostas. A tristeza e a desolação 
têm sua música. Assim como a alegria e a paz.

Os senhores de escravos se gabavam de que seus escravos go-
zavam de mais confortos na vida do que os camponeses de qual-
quer país do mundo. Minha experiência contradiz isso. Os escravos 
e as escravas da fazenda do coronel Lloyd recebiam como ração 
mensal de alimentos 3,5 quilos de carne de porco em conserva, ou 
seu equivalente em peixe. A carne de porco frequentemente vinha 
putrefata, e o peixe era da pior qualidade. Com sua carne de porco 
e seu peixe, eles recebiam 25 quilos de fubá não peneirado, dos 
quais uns bons 15% eram mais apropriados para porcos do que para 
humanos. Com isso recebiam 400 gramas de sal, e essa era toda 

a ração fornecida para um escravo adulto, trabalhando constante-
mente nos campos desde a manhã até a noite todos os dias do mês 
exceto aos domingos. Não existe tipo de trabalho que exija melhor 
suprimento de alimentos para prevenir o esgotamento físico do que 
o trabalho feito por um escravo no campo. A cota anual de roupas 
não era mais abundante do que a ração alimentar. Ela consistia de 
duas camisas de estopa, um par de calças do mesmo material para 
o verão e um par de calças de lã e uma blusa de lã para o inverno, 
com um par de meias de fios e um sapato do tipo mais rudimentar. 
Crianças abaixo de 10 anos não recebiam nem sapatos nem meias, 
nem blusas nem calças. Recebiam duas camisas de estopa por ano, 
e quando estas ficavam gastas elas permaneciam nuas até o dia da 
distribuição da cota seguinte – e essa era a situação tanto das meni-
nas quanto dos meninos. Quanto a camas, não havia. Cada escravo 
adulto recebia uma coberta grosseira. As crianças se enfiavam em 
buracos e cantos dos alojamentos, muitas vezes nos cantos onde 
ficavam imensas chaminés, com os pés nas cinzas para mantê-los 
aquecidos. A ausência de camas, no entanto, não era considerada 
grande privação pelos trabalhadores do campo. O tempo disponível 
para dormir era bem mais importante. Pois quando o dia de traba-
lho acabava a maioria tinha de cuidar de lavar utensílios, remendar 
roupas e cozinhar, e dispondo de poucos lugares para fazer isso, 
ou de lugar algum, muitos precisavam consumir horas de sono 
com os preparativos necessários para a labuta do dia seguinte. Os 
dormitórios, se é que poderiam ser adequadamente assim chama-
dos, não tinham grande preocupação com conforto ou decência. 
Velhos e jovens, homens e mulheres, casados e solteiros dormiam 
todos no chão de terra, cada um sob seu cobertor, única proteção 
contra o frio e a exposição. A noite, porém, era abreviada nas duas 
pontas. Os escravos frequentemente trabalhavam enquanto con-
seguissem ver, e cozinhavam e costuravam até tarde para o dia se-
guinte, e ao primeiro vestígio de cinza da manhã eram convocados 
para o campo pela corneta do feitor. A infração que mais levava 
ao açoitamento era dormir além do permitido. Não havia conces-
sões para escravos de nenhum sexo e de nenhuma idade. O feitor 
ficava à porta do alojamento, armado com um pau e um chicote, 
pronto para dar pesados golpes em qualquer um que estivesse um 
pouco atrasado. Quando a corneta tocava havia uma corrida para 
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a porta, pois o último da fila sem dúvida levaria um golpe do feitor. 
Jovens mães que trabalhavam no campo tinham permissão para ir 
para casa por uma hora às dez da manhã para amamentar os filhos. 
Isso quando não se exigia que elas levassem os filhos consigo para 
o campo e os deixassem no trecho não cultivado da terra ou nos 
cantos das cercas.

Como regra geral os escravos não iam a seus alojamentos para 
fazer as refeições, comendo seu bolo de cinzas (assim chamado 
por ser assado nas cinzas) e seu pedaço de carne de porco, ou seu 
arenque salgado, onde estivessem trabalhando.

Deixemos agora, porém, os costumes rudimentares do campo, 
onde a vulgar grosseria e a crueldade brutal floresciam como ervas 
daninhas nos trópicos e onde um infeliz desgraçado, em forma de 
homem, cavalga, anda e perambula por aí, chicote na mão, dando 
pesados golpes e deixando lanhos profundos na carne de homens 
e mulheres, e voltemos nossa atenção para a vida menos repulsiva 
dos escravos como ela existia na casa de minha infância. Alguma 
noção do esplendor daquele lugar sessenta anos atrás já foi dada. 
O contraste entre a condição dos escravos e a de seus senhores era 
espantosamente forte e impressionante. Havia orgulho, pompa e 
luxo por um lado, subserviência, tristeza e aflição por outro.

Capítulo VII
luxoS na caSa-grande

Contrastes • Luxos da casa-grande • Sua hospitalidade • 

Entretenimentos • Censura • Vergonhosa humilhação de 

um velho e fiel cocheiro • William Wilks • Incidente curioso • 

Expressão de satisfação nem sempre genuína • Razões para 

omissão da verdade

A mesquinhez que alimentava o pobre escravo com fubá grosseiro e 
carne apodrecida, que o vestia com estopa esgarçada e que o apres-
sava para a lida no campo independentemente do tempo, com o 
vento e a chuva passando por suas vestimentas em farrapos, e que 
mal concedia até mesmo à jovem mãe-escrava tempo para amamen-
tar seu bebê na cerca, desaparecia completamente ao se aproximar 
dos sagrados recintos da “casa-grande”. Ali a frase das Escrituras 
descrevendo a riqueza encontrava sua ilustração exata. Os morado-
res altamente privilegiados dessa mansão literalmente se vestiam 
de “púrpura e fino linho e se alimentavam suntuosamente todos os 
dias”. A mesa dessa casa gemia sob o peso dos luxos comprados com 
sangue, cuidadosamente trazidos dali ou de fora. Campos, florestas, 
rios e mares se tornavam tributários da casa. Imensa riqueza e seus 
generosos gastos enchiam a casa-grande com tudo que pudesse 
agradar os olhos e tentar o paladar. Havia peixes, carnes e aves em 
profusão. Galinhas de todas as raças; patos de todos os tipos, tanto 
selvagens quanto domésticos, do comum e do imenso moscovita; 
galinhas-d’angola, perus, gansos e pavões; todos eram gordos e 
cevados para a voragem a que se destinavam. Ali o gracioso cisne, 
o ganso mestiço, o ganso de pescoço preto, perdizes, codornas, fai-
sões, pombos e aves aquáticas seletas, com todas as suas estranhas 
variedades, eram pegos por essa imensa rede. Carne de boi, vitela, 
carneiro e carne de veado, dos tipos e qualidades mais seletos, cor-
riam em profusão generosa rumo a esse voraz consumidor. As prolí-
ficas riquezas da baía de Chesa peake, seus robalos, pescadas, trutas, 
ostras, caranguejos e tartarugas, eram levadas para ornamentar a 


