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"These are the thoughts of all men in all ages and lands, they are not original 

with me, 

If they are not yours as much as mine they are nothing, or next to nothing [...] 

This is the grass that grows wherever the land is and the water is, 

This the common air that bathes the globe." 

(Walt Whitman, Leaves of Grass, 1855) 



 

Resumo 
Esta dissertação se debruça sobre as linguagens políticas que alimentaram 

os debates ao redor da Guerra Civil Americana (1861-1865), em especial quanto às 

concepções de cidadania em questão. Os debates analisados se concentram em 

disputas constitucionais sobre o local da soberania (estadual ou federal); nas noções 

de liberdade parcialmente distintas, formuladas nos estados escravistas do Sul dos 

Estados Unidos e nos estados livres do Norte; e na forma como a inclusão negra foi 

pensada e implementada durante o conflito. Ao confrontar os avanços de inclusão 

civil do negro no período da Reconstrução (1865-1877) com os retrocessos do 

último quarto do século XIX, somos levados a questionar a capacidade de legislação 

inclusiva alterar as concepções de povo racialmente limitadas. Concluímos que a 

formulação de um novo contrato social após a abolição (em 1865) não foi suficiente 

para reestruturar ideais de nacionalidade baseadas em uma ancestralidade anglo-

saxã e protestante. 

 

Palavras chave: Guerra Civil Americana / abolição / nacionalismo / teoria 

política americana / cidadania negra 

  



 

Abstract 
The present masters thesis focuses on the political languages found on the 

debates around the American Civil War (1861-1865), notably those related to 

different conceptions of citizenship. The analyzed debates are divided between 

constitutional disputes over the locus of sovereignty (the states or the Union); two 

different notions of freedom, formulated on the slave states of the South and the free 

states of the Nort; and in how black inclusion was justified and implemented during 

the conflict. As we confront the advances of black inclusion during Reconstruction 

(1865-1877) with the rebound seen on the last quarter of the nineteenth century, we 

question the capacity of inclusive legislation to alter conceptions of we the people 

that are racially delimited. We conclude that the new social contract ratified after 

abolition (in 1865) was insufficient to restructure nationality ideals based on Anglo-

Saxan and protestant ancestralities. 

 

Key words: American Civil War / abolition / nationalism / american political 

theory / black citizenship 
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Mapa dos Estados Unidos antes da Guerra 
 

 

Figura i — Mapa Geral dos Estados Unidos (1857)1  

                                            
1 Rogers, Henry D. (Henry Darwin). General map of the United States, showing the area and extent of the free & 
slave-holding states, and the territories of the Union / engraved by W. & A.K. Johnston, Edinburgh. London: John 
Murray; Edinburgh: W. & A.K. Johnston, [1857] 1 map: hand col.; 31 x 39 cm. 
Catalog record: http://lccn.loc.gov/95682125. Acesso em 30/05/2016. 
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Introdução 
"I declare that a negro ought not to be a citizen, whether his parents 
were imported into this country as slaves or not, or whether or not he 
was born here. It does not depend upon the place a negro's parents 
were born, or whether they were slaves or not, but upon the fact that 
he is a negro, belonging to a race incapable of self-government, and 
for that reason ought not to be in equality with white men" — Stephen 
Douglas, durante debates com Abraham Lincoln por uma vaga no 
Senado, em 1858. 

"I tell [Judge Douglas] very frankly that I am not in favor of negro 
citizenship" — resposta de Abraham Lincoln. 

Os debates entre o então senador Democrata por Illinois Stephen Douglas e 

o até então pouco conhecido Republicano Abraham Lincoln, em 1858, tiveram 

profundo impacto na política norte-americana. As fileiras Republicanas aplaudiram o 

surgimento de um novo nome nacional para o partido, especialmente vindo de um 

distante estado do noroeste, longe de movimentos igualitários mais radicais que 

povoavam o partido nos estados do nordeste. Nomes como o candidato a presidente 

de 1856 John Frémont, o senador por Massachussets Charles Sumner, ou o 

senador por Nova Iorque William Seward pareciam demasiadamente atrelados a 

grupos abolicionistas e igualitários para serem fortes candidatos na eleição nacional 

que se aproximava, em 1860. Do lado Democrata, sob fortes pressões 

antiescravistas de seu adversário e de seus constituintes, o senador Douglas se 

destacou como uma das vozes menos favoráveis ao Sul escravocrata dentro de seu 

partido. O resultado seria sentido na convenção para definição do candidato à 

presidência de 1860, rachada entre um grupo do Norte, apoiando Douglas, e um 

grupo do Sul. A divisão do partido Democrata levaria à eleição de Abraham Lincoln 

como primeiro presidente do jovem partido Republicano, fundado pouco mais de 

seis anos antes. Temerosos quanto às posições antiescravistas, mesmo que 

moderadas, do presidente eleito, sete estados sulistas declararam secessão, que 

culminaria na Guerra Civil. Seiscentos e vinte mil americanos morreram no conflito 

iniciado em nome de uma causa, descrita pelo General (e futuro presidente) Ulysses 

S. Grant, como “one of the worst for which a people ever fought, and one for which 

there was the least excuse” (citado em COATES, 2012). Em 1865, o fim de Guerra 

trouxe consigo a abolição da escravidão negra, com a aprovação da 13ª emenda à 

Constituição2. Em 1868 e 1870, seriam aprovadas ainda duas outras emendas, 

                                            
2 A 13ª emenda tornou ilegal o trabalho escravo nos Estados Unidos, exceto como punição criminal. 



 14 

nacionalizando a cidadania americana para todos nascidos em território dos Estados 

Unidos e proibindo a restrição do sufrágio com base em critérios raciais, 

respectivamente. Se a 13ª emenda já dividia o país antes mesmo da Guerra, as 

falas destacadas como epígrafes acima demonstram que a cidadania de negros (e 

muito menos o sufrágio universal masculino) não eram causa de controvérsias 

poucos anos antes de o conflito se iniciar. Democratas e Republicanos, mesmo em 

um estado livre, concordavam quanto à limitação da cidadania a homens brancos. 

Algo durante a Guerra resultou em uma mudança tão drástica na forma de se pensar 

a cidadania americana. 

Durante os 12 anos de ocupação militar nos estados da antiga 

Confederação, essa mudança pareceu se concretizar. O período chamado 

Reconstrução na historiografia norte-americana (1865-1877) foi marcado por uma 

radical inclusão negra nas instituições do país. As Constituições dos estados do Sul 

foram alteradas para permitir o sufrágio negro, milícias negras foram incluídas no 

aparato policial, houve uma tímida distribuição de terras para libertos, entre outros. 

Se entendermos o fim da escravidão e a inclusão negra como uma das maiores 

revoluções políticas do século XIX, podemos incluir a Reconstrução no rol de 

eventos capazes de causar "shifts in meaning [which yield] unforseen and often 

radical implications for future political thought and action", como as revoluções 

Gloriosa, Francesa e Americana (BALL; POCOCK, 1988, p. 1). Essa descrição cabe 

em narrativas da história americana que veem sua Constituição em um caminho de 

constante expansão das liberdades e direitos. Para muitos historiadores, e podemos 

nos restringir ao texto canônico de Louis Hartz (1955), The Liberal Tradition in 

America, há uma tendência à "self-correcting Constitution", isto é, a partir de ideias 

liberais do momento da Revolução, o sentido da história seria de sempre aumentar o 

número de grupos incluídos no âmago das liberdades oferecidas pela carta 

fundamental do país. Contra tal narrativa congratulatória da história americana, há o 

fato de que a Reconstrução falhou. Como escreveu o intelectual negro W.E.B. Du 

Bois em 1935, "the slave went free; stood a brief moment in the sun; then moved 

back again toward slavery" (DU BOIS, 1998, p. 30). Sem apoio eleitoral de brancos 

no Norte e sofrendo pressões cada vez maiores (e violentas) de proprietários de 

terras sulistas, a contestada eleição de 1876 foi decidida em favor do Republicano 

Rutherford B. Hayes após negociações no colégio eleitoral para aceitar a vitória 

Democrata em Louisiana e na Carolina do Sul. Na prática, Hayes significou o fim da 
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ocupação militar e o início do período de Redenção dos antigos fazendeiros 

sulistas3. Como o nome indica, e os libertos lamentavam, "the whole South — every 

state in the South, had got into the hands of the very men who held us as slaves" 

(Henry Adams, citado em FONER, 1988, p. 582). Com a exceção de Du Bois, a 

narrativa de Redenção sulista após a "diabólica" influência do sufrágio negro e de 

reconciliação das partes — brancas — envolvidas na Guerra se desenvolveria como 

o mainstream da historiografia da Guerra Civil até a década de 1960. O fim da 

Reconstrução e o início das política segregacionistas e do domínio do Ku Klux Klan 

no Sul foram vistos não como sinais de fracasso, mas como a vitória de um grupo 

que, "after much needless suffering, [...] banded together to overthrow these [black] 

governments and restore 'home rule' (a euphemism for white supremacy)" (FONER, 

1988, p. xvii). Ironicamente, o país do consenso liberal de Hartz detém a 

exclusividade entre as democracias de ter concedido o direito a voto a uma 

população excluída, para depois novamente excluí-la e, um século depois, tentar 

reconquistar novamente aquele voto (VALELLY, 2003, p. 2). A narrativa oficial, 

afinal, é a da Guerra como um "tragic misunderstanding", como descreve Ta-Nehisi 

Coates (2012) em um belo artigo publicado na revista The Atlantic. O enfoque sobre 

os pecados perpetrados sobre os antigos confederados reforça a ideia de que a 

Guerra Civil foi uma guerra de homens brancos, e que celebrá-la pelo fim da 

escravidão e pela emancipação civil negra — como se celebra a Guerra de 

Independência – seria  uma ruptura de uma ordem ainda branca. Coates observa 

como a história da Guerra Civil é contada, em seus monumentos e memoriais 

erguidos em campos de batalha, como uma tragédia, "so costly that generations 

would pass before people could begin to say whether what it had bought was worth 

the price". A tragédia não é o fim da Reconstrução, mas a Guerra que trouxe a 

Reconstrução. O relato de uma escrava sobre a Guerra mostra o outro lado, "I 

always heard the rumbling of the wheels. I always expected to see white folks 

heaped up dead. And the Lord, He’s kept His promise and avenged His people, just 

as I knowed He would" (COATES, 2012). 

Os quase 100 anos posteriores a Guerra de desconstrução da cidadania 

negra no Sul, marcados pelos linchamentos públicos (registrados e vendidos como 

cartões postais) e pelo domínio de Partido único em todos os estados da antiga 

                                            
3 Essa breve descrição tem como base Foner 1988, capítulo 12, Redemption and After. 
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Confederação não podem ser explicados apenas como epifenômenos de uma 

"pathology of [the] rational calculus of interests", isso é, uma forma como a 

comunidade branca respondeu à rivalidade negra no mercado de trabalho. 
"While this perceived rivalry may well account for all sorts of ruthless 
tactics to eliminate Black people from the job market [...] — especially 
since the discontinuation of slavery had removed the constraint on 
killing Black people that their status as valuable property had 
previously entailed — it fails to account for the demonic redundancy, 
the step so far over the violence and cruelty that lynching all of the 
sudden began to manifest [...]" (WOLFE, 2016, p. 13) 

O fracasso da Reconstrução na inclusão negra como membros plenos na 

comunidade política norte-americana e a intensidade da resposta dos brancos na 

formação do Novo Sul a partir de 1877 é o pano de fundo por trás do presente 

trabalho. Nosso questionamento aqui será sobre as mudanças institucionais e 

ideológicas que levaram, em primeiro lugar, à Reconstrução. Os debates ao redor 

das controvérsias entre as sociedades do Norte e do Sul dos Estados Unidos, ao 

longo do século XIX, mas especialmente na década entre 1855 e 1865, lançam luz 

sobre como um país que se dividia entre uma metade escravocrata e outra em que 

negros não tinham direitos de cidadania plena, adotou tais políticas inclusivas após o 

conflito civil. Nesses mesmos debates, poderemos ver como a incapacidade das 

elites políticas — brancas — enxergarem o negro como membro da comunidade 

política torna interpretações como a de Louis Hartz e seu consenso liberal 

incompletas, e nos permite enxergar as razões para o alcance limitado da 

Reconstrução. Se, como percebe Ta-Nehesi Coates hoje, a narrativa oficial do pós-

Guerra é a de reconciliação de irmãos, então não houve, de fato, espaço para a 

entrada de um novo membro nessa família. A inclusão negra, regulada apenas pela 

força militar, não pôde ser duradoura. 

Tendo como pano de fundo a derrota do movimento inclusivo gerado na 

Reconstrução (marcada pela abolição e expansão do sufrágio masculino universal), 

o trabalho se divide em três capítulos. O primeiro retomará a série de controvérsias 

políticas que dividiram o país entre Norte e Sul. Desde a aprovação da Constituição, 

passando pela criação de um banco federal e disputas tarifárias, até a Guerra Civil, 

as disputas políticas norte-americanas se organizaram no eixo dos estados 

escravistas enfrentando os estados livres. Além de funcionar como introdução 

histórica à Guerra, o primeiro capítulo tem como finalidade expor os argumentos 

constitucionais referentes à soberania dos estados frente à soberania do Congresso. 
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O problema da soberania se reflete, ao longo do século XIX, nas disputas sobre 

como organizar os territórios do Oeste. Caso a posição sulista dos direitos dos 

estados prevalecesse, o governo federal, mesmo quando dominado por maiorias 

oriundas dos estados livres do Norte, não poderia estabelecer restrições à liberdade 

do povo dos territórios de decidir sobre a instituição da escravidão. Os dois setores 

do país dependiam da expansão territorial para manter seu estilo de vida: os 

latifundiários sulistas, devido à exaustão do solo;  os industriais no Norte, para 

manter a narrativa de mobilidade social de sua classe trabalhadora (que se via em 

posição melhor que proletários europeus pela promessa de se libertarem do trabalho 

assalariado ao adquirir terras baratas na fronteira). O capítulo termina sua análise 

das diferentes formas de interpretação da Constituição e da Declaração de 

Independência pelas elites políticas norte-americanas com uma aparente solução 

apresentada pela Suprema Corte em 1857. A decisão Dred Scott v. Sandford, cujo 

objetivo era enterrar as controvérsias relativas à expansão da escravidão para o 

Oeste, para evitar uma Guerra Civil, consolidou constitucionalmente a visão sulista. 

Em primeiro lugar, definiu o direito à propriedade escrava como um dos pilares da 

Constituição, tirando do Congresso qualquer autoridade sobre sua regulamentação. 

Em segundo lugar, determinou que o negro, mesmo habitando em um estado livre, 

jamais poderia ser considerado cidadão americano, por não estar incluído entre o we 

the people do preâmbulo da Constituição. 

Nesse ponto, a pesquisa se volta não para os embates constitucionais e 

legais, mas para o modo como os dois setores organizavam suas concepções da 

própria comunidade política. O segundo capítulo concentra-se, então, na análise de 

como os quase 80 anos que separam a fundação da polity americana do conflito que 

a desmembra criaram duas teorias sociais distintas sobre o significado do 

pertencimento à comunidade política. Ou, como dois distintos nós, o povo, se 

formaram. Partindo da análise de Hartz sobre o consenso liberal, que trata o 

pensamento do Partido Republicano como exemplar do desenvolvimento liberal da 

teoria política norte-americana, o capítulo se debruça sobre os pontos em comum 

entre a ideologia free labor, exposta por Lincoln e outros ideólogos Republicanos, e 

os pensadores escravistas no Sul. Notaremos como nas duas regiões, com exceção 

do pensamento abolicionista radical — materializado principalmente em pensadores 

negros — não há espaço para a aceitação do negro como parte da comunidade 

política. Enquanto os sulistas pedem escravidão, políticos antiescravistas, como 
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Lincoln, defendem colonização dos libertos na Libéria ou em territórios da América 

Central4. 

O segundo capítulo termina com a pergunta sobre como, a partir de teorias 

sociais que concordavam quanto à necessidade de exclusão negra (por mais que 

discordassem do modo apropriado para tal), chegou-se ao fim da Guerra Civil com a 

abolição da escravidão e as condições para a implementação da Reconstrução. A 

análise se mantém no nível do discurso público, e não de legislação específica, para 

entender as mudanças ideológicas que levaram à aprovação das leis de 

Reconstrução.  

O terceiro capítulo investiga essa mudança. Para que possamos medir tais 

inovações conceituais, o número de atores analisado diminui, restando o core do 

pensamento do Partido Republicano durante o conflito: além do presidente Lincoln e 

seu secretário de estado William Seward, o jornal Republicano New York Tribune e o 

abolicionista negro Frederick Douglass. A interação entre a realidade da Guerra e a 

concepção do lugar do negro na nova república que emergia do conflito fez com que 

noções até pouco tempo radicais se tornassem mainstream no pensamento 

Republicano. Vemos que no início da Guerra, o Tribune, assim como Lincoln, não 

demonstra problemas em defender o direito de propriedade negra dos senhores de 

escravos, com vistas a desestimular a secessão de estados ainda leais. À medida 

que o conflito se aprofunda, o debate se move para o possível alistamento de 

negros, primeiro para funções administrativas do exército e finalmente para posições 

de combate. Uma vez que os soldados negros começam a retornar do front de 

batalha, algo impensável até 1859 passa a ser o fundamento do plano Republicano 

para o pós Guerra: divisão da propriedade de fazendeiros traidores entre os 

soldados negros e garantia do sufrágio universal masculino. Nosso argumento é 

similar ao mobilizado por Marshall Sahlins (1990) em Ilhas de História, "quando as 

circunstâncias contingentes da ação não se conformam necessariamente aos 

significados que lhes são atribuídos por grupos específicos, sabe-se que os homens 

criativamente repensam seus esquemas convencionais" (SAHLINS, 1990, p. 7). As 

circunstâncias da Guerra forçaram os atores políticos a alterarem sua concepção do 

liberalismo americano e sua aplicação ao negro. Essa expansão do liberalismo 

americano no sentido de inclusão desse novo grupo gera um conflito que dialoga 

                                            
4 O reconhecimento da independência haitiana em 1863, depois que a Guerra se torna uma Guerra 
abolicionista, tem por objetivo facilitar a expulsão dos escravos libertos para a ilha. 
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com as teorias sociais analisadas no capítulo dois. O argumento liberal de inclusão 

não dá conta do fato de que, para os grupos mais conservadores, a presença do 

negro entre eleitores (e eleitos) não se resume a um novo grupo, mas sim gera uma 

revolução na noção de comunidade política norte-americana. Um novo nós, o povo 

parece se concretizar, diferente do que era exposto na ideologia free labor do 

Partido Republicano antes da Guerra, mas também além da simples inclusão de um 

novo contingente. Esse novo nós, o povo, no entanto, mesmo que concretizado 

parcialmente na legislação, é retoricamente limitado ao pensamento dos 

abolicionistas mais radicais, em especial os abolicionistas negros como Douglass. 

O capítulo termina apontando para as reflexões presentes nas 

considerações finais. Esse momento lockeano da comunidade política norte-

americana, em que a análise do consenso liberal de Hartz mais parece se confirmar, 

não desconstruiu as concepções particularistas, e racistas, da nação e do povo 

americanos. Pelo contrário, ao fundamentar o discurso da igualdade em argumentos 

de direitos individuais obtidos na relação direta entre cidadãos e estado, o projeto de 

abolição e Reconstrução deixou os libertos para cuidarem de si mesmos, como 

inúmeros congressistas Republicanos diriam a partir de 1865, pois desconsiderou as 

estruturas intermediárias de poder, pautadas por um racismo intransigente. 

Enquanto houve apoio militar para a efetivação do projeto liberal, a Reconstrução 

durou. Em 1877, a rotina de compromissos entre as elites brancas dos estados do 

Norte e seus pares no Sul retorna com o abandono da população liberta às forças 

políticas e policiais sulistas. 

Nas considerações finais, refletimos sobre a relação entre os vocabulários 

de nacionalidade, raça e de demonização (termo do teórico Michael Paul Rogin) 

daquele que oferece riscos para a nossa concepção de nós, o povo. A pergunta final 

é quanto o vocabulário liberal consegue responder à tendência "contra-subversiva" 

de exclusão que cada comunidade política gera, em especial a americana (ROGIN, 

1988, p. 274). Se, aceitando a interpretação de Rogin, a violência das posições 

contra-subversivas decorre do temor quase inconsciente por parte dos pertencentes 

quanto à sobrevivência de sua comunidade política, então o vocabulário liberal e as 

medidas revolucionárias trazidas na esteira da Reconstrução apenas reforçaram o 

temor das elites e classes médias brancas (em especial sulistas) sobre a dominação 

dos Estados Unidos pelos negros libertos. Deste temor nasce a reação à 

Reconstrução, deixando o legislador liberal com uma tensa escolha: na tentação de 
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alterar uma condição extrema de desigualdade e exploração, materializada na 

escravidão, os argumentos pela inclusão colocam em risco seu próprio objetivo, 

graças ao backlash ocorrido após a implementação de leis igualitárias. 
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1 Problemas Constitucionais na relação Norte e Sul: soberania e 
escravidão 

1.1 Introdução 

Quando os primeiros tiros foram dados no Forte Sumter, na Carolina no Sul, 

iniciando a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, os setores Norte e Sul já 

acumulavam quase um século de controvérsias políticas, entre a Independência e a 

eleição de Abraham Lincoln, em 1861. A eleição de um presidente abertamente 

antiescravista havia sido a gota d'água para a opinião pública dos estados do Sul 

dos Estados Unidos, que sentia seu direito de propriedade em escravos ameaçado 

desde os primeiros momentos da República. As desavenças entre Norte e Sul 

tomaram diversas formas ao longo do século XIX. De um ponto de vista sociológico, 

é possível descrever os setores do país como duas sociedades distintas 

(heterogêneas internamente, como veremos), tanto de forma empírica (diferentes 

relações de trabalho e produção, diferentes formas de organização do estado etc.), 

como ideológica — as ideias que cada uma destas sociedades formou sobre si e 

sobre o significado da Revolução Americana de fins do XVIII tornaram inviável um 

novo compromisso na década de 1860. Considerando as disputas relativas à 

escravidão, foco deste trabalho, ao menos três grandes compromissos foram 

tomados antes do conflito civil sobre o qual esse trabalho se debruçará. Na 

Constituição, o primeiro compromisso imprimiu a obrigação de devolução de 

escravos fugidos capturados em territórios livres, além de garantir a sobre-

representação dos senhores de escravos com a cláusula dos três quintos5. Em 

1820, o Compromisso do Missouri definiu um limite norte à instituição do trabalho 

servil para os territórios ainda não organizados do Oeste. Em 1850, um novo 

compromisso admitiu a Califórnia como estado livre, mas endureceu a lei do escravo 

fugido. Em 1861, no entanto, mesmo a oferta de Abraham Lincoln de criar uma 

emenda constitucional que fixasse eternamente a escravidão no documento 

primordial da polity americana foi insuficiente para deter os separatistas do Sul.  

Neste capítulo, abordaremos a construção das controvérsias constitucionais 

que levaram à exaustão do debate político no início da Guerra, e a forma como 

essas controvérsias ajudaram a construir os ideais de comunidade política no 
                                            

5 A Seção 2 do Artigo 1° da Constituição Americana define que escravos contarão como 3/5 de uma 
pessoa, para fins de determinação de assentos no Congresso por estado, beneficiando os estados 
escravistas. 
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momento do conflito. O primeiro aspecto analisado será a discussão, oriunda desde 

os debates de promulgação da Constituição, sobre a soberania da federação ou dos 

estados. A reconstrução do debate nos permitirá identificar como a posição a favor 

dos direitos dos estados se fortaleceu nos estados do Sul, e sua relação com a 

compreensão sulista do significado do we the people, presente no preâmbulo da 

Constituição. A infiltração do tema da escravidão no bojo do debate sobre soberania 

abre o segundo tópico tratado aqui. As diferentes leituras da Constituição presentes 

nos estados do Norte e do Sul não se resumia ao lócus da soberania, mas também 

à construção do direito. Há uma distinção entre obediência às leis positivas, muitas 

das quais protetoras do direito à propriedade em escravos, e a uma lei natural, ou 

divina, entendida não necessariamente acima da Constituição, mas como presente 

nela na forma de princípios constitucionais. 

O último ponto tratado neste capítulo reconstrói os embates ao redor da 

escravidão, permeados pelas formas de interpretação constitucional expostas 

anteriormente, e sua influência no processo de polarização do debate público, que 

levaria à Guerra. Os grupos identificados nesta seção são mais complexos que os 

apresentados até então. Ao invés de dois pólos, como mostrado até aqui, o debate 

se constrói entre três posições: abolicionistas, free soilers e conservadores. Os 

primeiros defendendo, com base em uma lei divina acima das leis humanas, a 

emancipação negra imediata, propunham desafios aos conservadores e sua defesa 

da naturalização da servidão negra, sem qualquer possibilidade de novos 

compromissos com o que eles chamavam de agressões do "Slave Power" (SINHA, 

2016, p. 4). Entre estes dois pólos, uma nova ideologia, a organizar o surgimento do 

Partido Republicano no Norte, de defesa do trabalho livre, e da proibição da 

expansão da escravidão aos novos territórios do Oeste, mas defensores da 

superioridade branca e do direito de propriedade dos senhores de escravos sulistas. 

O objetivo deste capítulo é mostrar como se construiu o complexo 

vocabulário político do momento de eclosão da Guerra Civil em 1861, em 

movimentos de diálogo e desafios retóricos entre os muitos grupos que se formaram 

ao longo da primeira metade do século XIX nos Estados Unidos. Pretendemos 

mostrar as afinidades eletivas formadas entre as linguagens de direitos dos estados, 

lei positiva e do escravismo, em oposição a outro grupo de linguagens, centralizador, 

jusnaturalista e antiescravista, que estarão por trás das noções de nacionalidade do 

Norte e do Sul, analisadas no segundo capítulo. 
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1.2 Soberania e Constituição 

1.2.1 Soberania federal ou Soberanias estaduais 

Após a curta, porém traumática, experiência das antigas colônias inglesas 

na América do Norte sob os Artigos da Confederação (1781-1787), foi concebida e 

ratificada a Constituição de 1787, cuja defesa mais sistemática está nos Artigos 

Federalistas, escritos por Madison, Hamilton e Jay, sob o pseudônimo Publius. Entre 

as inúmeras inovações, conceituais e institucionais, trazidas por esse documento 

fundador da república norte-americana, estava a criação de um governo central, cuja 

ação não mais dependia da decisão unânime de todos os estados. 

A atuação das três esferas do poder federal (executivo, legislativo e 

judiciário) entrou, desde cedo, em conflito com a percepção de que as treze colônias 

haviam se convertido, em 1776, em treze estados independentes e soberanos. 

Ainda no início de 1776, John Adams já propunha o problema: as colônias deveriam 

se reunir em uma confederação para definir "the limits of the continental Constitution; 

then to declare the colonies a sovereign state, or a number of sovereign states" 

(ADAMS citado em FARBER, 2003, p. 35). A Declaração de Independência, escrita 

por Thomas Jefferson poucos meses depois, não haveria de resolver a questão, já 

que mencionava a criação de "Estados Livres e Independentes", no plural, apesar de 

nenhuma dessas colônias haver declarado independência individualmente, antes de 

autorizada pelo Congresso Continental. Tal Congresso, entretanto, tampouco 

derivava sua legitimidade de uma representação das colônias, uma vez que sua 

eleição foi definida de modo "extra legal", não pelas legislaturas locais já existentes 

em cada um dos futuros estados, mas por comitês revolucionários, ou eleições não 

oficiais. Sua representação, portanto, era relativa ao "povo das colônias", aqui 

entendidas como um único conjunto (ACKERMAN, 1998, p. 10–2; FARBER, 2003, p. 

35) 

A falta de clareza quanto ao lugar da soberania última no período 

revolucionário não foi resolvida pela promulgação da Constituição, na década 

seguinte. Os debates que se formaram entre sua apresentação e ratificação se 

desdobraram longamente sobre esse tema. Dois pontos preocupavam aqueles que 

na década de 1790 seriam chamados Anti-Federalistas: a possibilidade de uma 

maioria nacional, até então fictícia, legislar sobre maiorias estaduais (para eles, o 

verdadeiro locus do "povo"); e a mudança de uma representação real por 
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representantes distantes, virtuais. Em vez das assembleias populares, existentes 

desde o período colonial, um Anti-Federalista temia que o poder fosse exercido por 

um Congresso, cujos ocupantes "[...] will consist of men, whose names they have 

never heard, [...]; and they will have no persons [...] that they can feel themselves 

secure in trusting their interests in their hands." (BRUTUS, 4, 4626) 

Uma única solução era proposta para os dois problemas. Entender o 

contrato da Constituição como assinado pelos estados (ou pelos povos de cada um 

dos estados), tornava implícito o consentimento de cada uma das partes sobre o que 

seria legislado posteriormente, e também fazia dos representantes do(s) povo(s) as 

legislaturas estaduais, mais próximas de seus representados e, portanto, livres dos 

impedimentos sugeridos por Brutus acima. Em seu artigo 22, Publius fundamenta a 

autoridade política nacional, entretanto, sobre o consentimento de uma única 

unidade o povo americano. Os framers da Constituição tomaram o cuidado de 

delegar a convenções7 estaduais sua ratificação, e não às legislaturas de cada um 

dos treze estados, implicando a subordinação destas à decisão do povo. No artigo 

14 do Federalista, vemos que os governos estaduais são subordinados à autoridade 

federal, o que implica uma teoria de delegação da soberania estadual no momento 

de ratificação da Constituição. 

Essa tensão ajuda a explicar uma aparente contradição dos argumentos 

Anti-Federalistas. A insistência na inclusão de uma Carta de Direitos [Bill of Rights] 

na Constituição Federal indicaria a admissão de que o governo federal recém 

formado teria jurisprudência direta sobre cada cidadão — algo negado, em geral, 

pelos críticos da Constituição, para quem essa função seria exclusiva dos governos 

(soberanos) estaduais. O teórico político Marshall DeRosa tenta reconciliar a 

demanda por uma declaração de direitos nacional com os apelos por soberania 

estadual deste grupo. A aplicação dos direitos ali descritos seria prerrogativa dos 

governos estaduais, assim, "the declaration of rights insisted upon by the 

Antifederalists was designed to secure states' rights" (DEROSA, 1991, p. 60–1, 

grifos nossos). 

                                            
6 Todas as citações dos Artigos Federalista e de Brutus são baseadas na edição de Terence Ball 
(2003). As citações terão (autor, artigo, página).  
7 As convenções podem ser diferenciadas de legislaturas na medida em que são eleitas para alterar a 
Constituição. Enquanto o poder de uma legislatura depende e é limitado pela Constituição, uma 
convenção tem plenos poderes para alterar a própria Constituição. 
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Esse debate deixou em aberto quais seriam os direitos dos estados8 frente 

ao governo nacional. Ainda na geração dos fundadores, na ocasião da aprovação da 

Lei de Estrangeiros de 1798, que permitia ao presidente a deportação de 

estrangeiros considerados perigosos, foram redigidos dois documentos que se 

tornariam clássicos para os defensores dos states' rights: as resoluções da Virginia e 

do Kentucky, escritas por Madison e Jefferson, respectivamente. Jefferson, nesse 

documento, reafirmava a ideia de que os estados haviam permanecido soberanos 

ao entrar no pacto da Constituição e, portanto, teriam autonomia para julgar como 

constitucionais ou não as decisões do governo central. A crítica ao governo federal 

não se baseou no conteúdo substantivo das leis, mas sim em seu caráter 

constitucional: a definição de cidadania seria atribuição exclusiva dos estados 

(UROFSKY; FINKELMAN, 2008, p. 157). Indo além, a resolução defendia que, em 

caso de litigância entre estados e a União, não haveria um juiz comum; cada parte 

deveria julgar por si mesma a constitucionalidade dos atos. Um estado poderia, 

portanto, declarar nula, em seu território, uma lei aprovada no Congresso. Outro 

fator importante da linguagem que marcaria argumentos futuros a favor dos states' 

rights já se encontrava na resolução de Jefferson, a saber, a noção de que a 

Constituição criava a União para prover "happiness and prosperity of all the states" 

(JEFFERSON, 2008[1798], p. 160). Ao prejudicar um ou outro estado, a União 

mostraria parcialidade na noção de consentimento do povo (ou a maioria do povo) 

como um todo. Se a Constituição havia sido assinada pelos estados no sentido de 

populações soberanas então não poderia haver tribunal acima de suas autoridades 

enquanto populações soberanas (FARBER, 2003, p. 49). Com isso em mente, a 

câmara do Kentucky cunhou o termo nullification, ou anulação, indicando que, sim, 

um estado poderia cancelar os efeitos de uma lei federal que fosse de encontro aos 

seus interesses. Pouco mais de uma década após a ratificação da Constituição, o 

desafio proposto pelas Resoluções da Virginia e do Kentucky demonstrou as 

limitações à consolidação da soberania americana. Havia, no entanto, oposição à 

essa visão. 

                                            
8 Por sua força como conceito na teoria política norte-americana, referiremos a eles como states' 
rights. 
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Além do Partido Federalista 9 , o maior defensor da visão contrária, 

nacionalista, da Constituição, foi o presidente da Suprema Corte John Marshall. 

Nacionalista, aqui, se refere a uma noção de centralização de poder no Congresso, 

ao invés de sua dispersão nas legislaturas estaduais10. Sua decisão em Marbury v. 

Madison, de 1803, marcou a criação efetiva do Judicial Review, colocando a 

Suprema Corte como árbitra última em questões constitucionais. Essa concepção 

ainda seria desafiada pelos estados, como em um exemplo de 1814, na Suprema 

Corte do estado da Virginia. O presidente desta corte resume a definição de dois 

governos paralelos, sem superioridade entre eles: 
"The two governments, therefore, possessing, each, its portion of the 
divided sovereignty, although embracing the same territory, and 
operating on the same persons and frequently on the same subjects, 
are nevertheless separate from, and independent of, each other [...]". 
(Cabell citado em FARBER, 2003, p. 51) 

A Constituição seria, então, a lei última, mas sua interpretação poderia ser 

deixada às cortes estaduais. A diferença entre os argumentos de Cabell e Marshall é 

maior do que a ênfase, em um, na sobrevivência do governo estadual, e, em outro, 

no governo nacional. Como nos mostra Pocock, o caráter do Federalista, que inspira 

Marshall, é mais hobbesiano do que republicano em relação à soberania. Como em 

Hobbes, "the choice of a representative was a surrender, a transfer of one's 

plenitude of power [...]" (POCOCK, 1975, p. 517–8). O argumento de Pocock está 

preocupado com a transferência de poder do povo para o representante, mas, aqui, 

podemos pensar que quem transfere seu poder é o estado. Cabell, e outros sulistas 

posteriormente, questionam essa transferência, ao menos em relação ao estado. 

Eles (estados) não teriam "withdrawn from government altogether" (POCOCK, 1975, 

p. 517–8), ao assinar o contrato da Constituição, mantendo assim seu caráter de 

comunidade política. Esse debate se desdobraria diversas vezes ao longo do século 

XIX. Em todos os conflitos entre concepções nacionalistas e de direitos dos estados, 

a disputa se centrava na definição de quem é o povo. Em ambos, é dele a última 

palavra. 

                                            
9 O Partido Federalista não corresponde aos autores dos Artigos Federalistas. Madison, por exemplo, 
se une a Jefferson na criação do Partido Republicano-Democrata, que domina a política nacional 
entre a eleição de Jefferson, em 1800 à emergência da democracia jacksoniana, em 1828. 
10  O termo adquire esse sentido específico na teoria política norte-americana, diferente dos 
nacionalismos europeus do final do século XIX (NEELY, 2011, p. 13–4). Aqui, o termo será tratado 
como sinônimo de centralização, exceto quando explicitado. 
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1.2.2 Associação entre States' Rights e escravidão 

Chegando à década de 1820, uma nova polêmica envolvendo a extensão do 

governo federal surgiu quando se tentou criar um segundo Banco dos Estados 

Unidos. Em mais uma decisão, o Juiz Marshall reafirmou a preponderância do 

governo nacional, e a impossibilidade de um estado cobrar impostos de um banco 

federal. 

Essa decisão tem um caráter importante por marcar um momento em que a 

divisão entre leituras nacionalistas e de states' rights parecem seguir uma linha 

também geográfica e, por que não, cultural. A repercussão de McCulloch v. 

Maryland (1819) foi especialmente forte nos estados escravistas do Sul, por indicar 

que o Congresso poderia legislar sobre qualquer tema relacionado bem-estar da 

nação, sem impedimentos dos estados individualmente. Um antigo defensor dos 

states' rights, John Taylor, da Virginia, colocou a pergunta que nenhum sulista 

poderia ignorar: se o Congresso poderia incorporar um banco, ele não poderia 

também legislar sobre assuntos locais como a escravatura, em nome dos mesmos 

princípios abstratos de soberania nacional e bem-comum expostos por Marshall? O 

argumento de Taylor apela, mais uma vez, à soberania, tanto dos governos, como 

das cortes estaduais: 
"[The Supreme] court by declaring every local or internal law of 
congress constitutional, would extend its own jurisdiction [...]. Had [the 
constitution] considered state legislatures as subordinate to the federal 
legislature, the supremacy of the latter would have been declared". 
(TAYLOR, 2008[1820], p. 228) 

A relação entre states' rights e o sentimento sulista de grupo minoritário se 

mostraria novamente na década de 1830, com a questão das tarifas protecionistas 

que o governo federal tentava implementar, em defesa da indústria. Um político 

sulista ganharia fama como o maior defensor da causa da independência estadual 

durante a crise tarifária, John Calhoun. A justificativa da União era a cláusula 

constitucional que dava ao governo a prerrogativa de "promover o bem-estar geral" 

contida no Preâmbulo. Calhoun respondia, "On the contrary, to pronounce on the 

general welfare of the States is a high constitutional power, appertaining not to 

Congress, but to the people of the several States, acting in their sovereign capacity". 

(Calhoun citado em DEROSA, 1991, p. 90) 

Como detentores de soberania, e, segundo a doutrina dos states' rights, 

capazes de interpretar a Constituição, os estados poderiam anular uma lei emitida 
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pelo Congresso, caso fosse de encontro a seus interesses. Não obstante sua 

representação no Congresso (no Senado), os estados mantinham a prerrogativa de 

definir seu próprio significado de bem-estar. "The right of judging [its well-being] is an 

essential attribute of sovereignty of which the States cannot be divested, without 

losing their sovereignty itself, and being reduced to a subordinate corporate 

condition". (CALHOUN, 2008[1828], p. 265) 

Apesar de não mencionar o conceito de representação, a discussão chega a 

ele, por meio da concepção dos estados, na sua capacidade soberana, como um 

dos elementos representados no Congresso. Madison justifica a representação, no 

Federalista 10, como uma forma de levar uma elite natural ao Congresso, capaz de 

perceber o bem-comum, independente dos interesses egoístas de seus constituintes 

(MADISON, 10, 42). A percepção sulista de que o Congresso atua de forma 

discrepante com os seus interesses é o que permite questionar a soberania do 

governo federal. Uma maioria formada no nível federal não é garantia de proteção a 

um "bem-comum", porque os estados seriam homogêneos internamente (trataremos 

da concepção de sociedade em Calhoun abaixo) e teriam concepções próprias de 

bem-comum. 

Em 1832, a Carolina do Sul emitiria sua ordem de anulação [Ordinance of 

Nullification]. O radicalismo da proposta afastou outros estados agricultores do apoio 

à medida. No entanto, ao construir uma ideia de tirania da maioria no governo 

federal e justificar a ação estadual como um outro controle [check] sobre o governo 

central, a doutrina dos states' rights mostrava força em dois sentidos, ambos de 

caráter constitucional: um quanto à Constituição no sentido estritamente legal, que 

perduraria muito além da Guerra Civil11: qual o grau de autonomia dos estados 

frente à União? Outro, também constitucional e mais interessante para nossos 

propósitos neste trabalho, por relação com a noção de identidade da polity: um Sul 

que se vê como uma minoria oprimida no Congresso pela maioria do Norte (cuja 

população crescia a taxas superiores, levando a um desequilíbrio de cadeiras no 

Congresso), se não mantivesse algumas prerrogativas de veto, seria relegado a não 

ter voz, e, portanto, não dar seu consentimento às leis que deveria obedecer. Em 

                                            
11 Todo o livro Lincoln's Constitution (2003), de Farber, citado até aqui, trata da manutenção de 
elementos constitucionais do período anterior à Guerra Civil, na jurisdição americana até os dias de 
hoje. 
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outras palavras, um grupo relegado à condição perene de minoria não poderia ser 

considerado parte do povo, do ponto de vista republicano, de consentimento às leis. 

Fazendo alusão ao passado revolucionário norte-americano, elementos mais 

radicais da Carolina do Sul apresentavam uma narrativa em que a União estaria 

necessariamente contrária aos interesses sulistas. O Sul deveria se unir para a 

promoção da agricultura, sem influências do "manufacturing, abolicionist North" 

(MCCARDELL, 1979, p. 46). Segundo eles, "[...] South Carolina now bears the same 

relation to the manufacturing States of this confederacy, that the Anglo American 

Colonies bore to their mother country [...]. [T]he majority of Congress [are] our 

inexorable oppressors". (Address to the People of the United States by the 

Convention of the People of South Carolina, 1832, citado em MCCARDELL, 1979, p. 

47) 

Esse embate entre uma região agrária e a produção industrial remete à 

formação da república norte-americana. Em suas Notes on the State of Virginia, 

Thomas Jefferson apontava para os riscos que o crescimento da manufatura e de 

uma república comercial apresentavam para a corrupção (em seu sentido 

republicano) do povo americano (POCOCK, 1975, p. 532–3). Mais adiante, veremos 

como os sulistas concordavam com a visão jeffersoniana de que "dependent, 

subversive, and venal men in a commercial society [os trabalhadores no Norte] are 

'fit tools for the designs' [of government]" (Jefferson citado em POCOCK, 1975, p. 

533). Aqui, nos importa mais perceber a relação entre a defesa dos states' rights e a 

resistência à transformação da sociedade sulista pelas transformações sociais e 

econômicas pelas quais passavam os Estados Unidos na primeira metade do século 

XIX. A maioria congressual que aprovou a tarifa, entre as décadas de 1820 e 1830, 

simbolizavam um risco para o estilo de vida agrário dos grandes proprietários 

sulistas, e significava a submissão destes aos yankees que dominavam o 

Congresso. Ressaltamos aqui como essa disputa constitucional, mesmo que 

pautada pelas diferenças entre Norte e Sul do país, não assume ainda o caráter de 

um conflito entre escravocratas e anti-escravistas. A era jacksoniana, iniciada na 

virada para a década de 1830, é marcada pela exclusão negra e por uma série de 

compromissos entre as elites manufatureira e agrária dos dois setores do país. 

Conforme já adiantado por Taylor, em 1820, e nas publicações da Carolina 

do Sul, no princípio da década de 1830, mesmo após a derrota na tarifa, o debate 
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sobre anulação criou um sentimento de união e um próprio nacionalismo12 sulista, 

que, uma vez passada a tensão tarifária, seria revertida para a escravidão. Em 1832, 

aqueles que já se identificavam como sulistas frente a um governo hostil, 

perceberam que o único tema que permitiria aos estados agir em conjunto seria a 

escravidão, e não "tariffs or vagues constitutional theories" (MCCARDELL, 1979, p. 

64). É importante realçar como a relação entre escravidão e states' rights 

fundamentava a noção de comunidade política sulista, diferente da polity no Norte. 

Nos próximos capítulos, analisaremos questões culturais relativas à essa diferença. 

Aqui, destacamos como disputas constitucionais levaram à tal percepção. 

Desde a Guerra de Independência, havia uma tensão entre os dois setores 

da nação quanto ao status da escravidão, e do negro. Em muitas das milícias do 

Norte, houve o recrutamento de negros para combate contra as forças britânicas. Os 

estados sulistas resistiram enquanto puderam, sob o argumento de manutenção da 

ordem social. O temor de armar escravos superava o de perder a Guerra. A 

mudança ocorreu apenas quando a coroa britânica passou a oferecer a liberdade 

para escravos que fugissem e se aliassem ao exército da metrópole. A presença de 

escravos e homens negros livres nos campos de batalha esteve entre os principais 

argumentos pela abolição em Massachussets e outros estados do norte (HORTON; 

HORTON, 1997, p. 59). Pouco depois da Independência, a Suprema Corte deste 

estado aboliu a escravidão com base no primeiro artigo de sua Constituição, muito 

similar à Declaração de Independência, de Jefferson: 
"All men are born free and equal, and have certain natural, essential, 
and unalienable rights; among which may be reckoned the right of 
enjoying and defending their lives and liberties [...]" (“Constitution of 
the Commonwealth of Massachusetts”, 1780) 

Essa mesma Constituição acabou com critérios raciais para o voto e, assim, 

a ratificação da Constituição Americana, sete anos depois, teve a participação de um 

eleitorado também negro nesse estado. A história legal do negro no Massachussets 

se aproxima de outros estados do norte, ao longo da primeira metade do século XIX. 

Em 1831, seria criado um dos principais jornais abolicionistas americanos nesse 

estado, The Liberator, editado por William Loyde Garrison. Desde suas primeiras 

edições, ele denunciou a segregação em trens e escolas, e a proibição de 

casamentos inter-raciais, além da escravidão dos estados sulistas, como "matter 

                                            
12 Aqui, o termo se refere à concepção mais comum de nacionalismo, como identidade de um grupo 
frente a estrangeiros. 
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connected with the freedom of every citizen" (RUCHAMES, 1955, 1956, p. 65 grifos 

nossos). Assim como a questão do casamento inter-racial, o Liberator apelou tanto 

para uma questão intrinsicamente ligada à soberania, que é a capacidade de definir 

os critérios de cidadania plena, como para um ataque às teorias raciais que 

justificavam a escravidão ao sul da linha Mason-Dixon, introduzindo um elemento 

novo ao debate: 
"[A lei de 1705 proibindo o casamento inter-racial é uma] invasion of 
the inalienable rights of every man; namely the 'persuit of happiness'" 
(Liberator citado em RUCHAMES, 1955, p. 257) 

A linguagem de direito natural e individual tinha apelo no Norte, mesmo em 

jornais abertamente não-abolicionistas. O The Lowell Journal, descreve o casamento 

como "an affair that may safely be left to the tastes of the contracting parties" (The 

Lowell Journal citado em RUCHAMES, 1955, p. 267), ao apoiar a revogação da lei. 

Essa recuperação dos direitos de cidadania dos homens negros livres em 

Massachussets nos servirá quando identificarmos a afinidade eletiva que essa 

leitura de direitos individuais tinha com a causa abolicionista e com a interpretação 

nacionalista da Constituição, e o impacto desta linguagem de direitos no 

pensamento dos estados do norte. A noção nacionalista já existia antes da causa 

abolicionista ganhar importância na política americana, desde a geração dos 

fundadores, passando pelo presidente Jackson durante a crise de anulação de 

tarifas. Para ele, sob os Artigos da Confederação, ainda não havia qualquer 

possibilidade de os Estados Unidos operarem como uma nação. A força das ex-

colônias existia apenas na forma de "United Colonies", e mais tarde, como "United 

States" (NEELY, 2011, p. 42). A Constituição havia reformado o nacionalismo 

deficiente dos Artigos, para formar uma "união mais perfeita". A inclusão da 

linguagem da Declaração de Independência nesta narrativa nacionalista, informando 

que as colônias já estavam unidas, sob a bandeira de que todos os homens nascem 

livres e iguais, foi incorporada pelos políticos anti-escravistas, na mesma medida em 

que, no Sul, crescia a associação, já brevemente descrita, entre states' rights e 

apoio à escravidão. Abolicionistas e escravocratas sulistas são, no entanto, dois 

extremos de um debate que incluía inúmeros conservadores no norte, contrários à 

escravidão, mas defensores dos direitos de propriedade dos cidadãos sulistas. A 

incorporação negra na polity americana era, durante todo o século XIX, como 

veremos nos capítulos seguintes, um tabu difícil de ser superado. Até aqui, a 
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principal oposição apresentada está entre nacionalistas e defensores dos states' 

rights. Ao incluir o tema da cidadania negra, uma nova oposição, mais complexa se 

apresenta. Podemos dividir o debate em três grupos, escravistas, abolicionistas e 

antiescravistas não abolicionistas. Esse terceiro grupo, intermediário, se define pela 

oposição à expansão da escravidão para novos territórios do Oeste, e pela busca de 

uma solução de longo prazo para o fim da escravidão (ao contrário daqueles, como 

Garrison, que buscavam seu término imediato). 

O crescimento do sentimento abolicionista no Norte, aliado à auto-percepção 

de minoria no Sul, exigia, assim, a formulação de defesas da escravidão, mostrando-

se, em um primeiro momento, a sua compatibilidade com os ideais liberais e 

republicanos da formação americana, e, depois, a sua vantagem em relação à 

sociedade no Norte. Homens como Garrison não passariam de agitadores, 

revolucionários, dispostos a tudo para enfraquecer a harmonia social sulista. A 

ameaça abolicionista aparecia para dar razão àqueles que lutaram pela anulação 

das tarifas federais, que à primeira vista foram tratados, mesmo no Sul, como 

excessivamente radicais. Em 1834, foi formado, no Mississippi, o State Rights Party, 

cujo líder defendia: 
"Should we ever live to see the proud institutions of our country 
overthrown [...] the last retreat of freedom will be in the South [...] I 
think I can demonstrate that our institution of domestic slavery is in 
harmony with, and almost indispensable to, a constitutional republic". 
(Quitman citado em MCCARDELL, 1979, p. 59)	

Mas o que tornaria essa instituição indispensável para uma república 

constitucional? Há, na formação política sulista, em especial a partir de Calhoun, 

uma teoria de sociedade e do homem, oposta àquela exposta na linguagem de 

direitos individuais presente na Declaração de Independência. O homem não seria 

anterior, nem poderia ter direitos prévios à sua existência em comunidade, "I assume 

as an incontestable fact that man is so constituted as to be a social being. His 

inclinations and wants, physical and moral, irresistibly impel him to associate with his 

kind" (Calhoun citado em DEROSA, 1991, p. 26). 

No mesmo texto citado acima, DeRosa aponta para influências aristotélicas 

no pensamento de Calhoun, e suas consequências para sua, e de seus seguidores, 

concepção de direitos, em especial quanto a sua naturalização da escravidão, e da 

necessidade desta para a existência de uma classe com tempo livre para 

cumprimento de suas obrigações de cidadania. Para os apologistas da escravidão, 
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Aristóteles aparecia como uma nova influência, mais importante que autores 

contratualistas tidos como clássicos pelo pensamento norte-americano, como Locke, 

cuja ideia de liberdade natural poderia entrar em choque com a defesa da 

escravidão (FARR, 2008, p. 514)13. O segundo capítulo tratará em detalhe desta 

teoria social sulista. Do ponto de vista constitucional, enfocado neste capítulo, é que 

os direitos de cada indivíduo dependerão sempre das variáveis locais, de costumes, 

preconceitos, educação. Por isso é tão importante para ele a noção de soberania 

estadual. É nessa comunidade próxima, homogênea, não em uma abstrata 

identificação nacional, que se forma o direito. A importância da homogeneidade 

dessa comunidade política é que o outro (negro ou indígena) é necessariamente 

excluído. 
"Liberty, then, when forced on a people unfit for it, would instead of a 
blessing, be a curse, as it would in its reaction lead directly to anarchy 
— the greatest of all curses. No people, indeed, can long enjoy more 
liberty than that to which their situation and advanced intelligence and 
morals fairly entitle them." (Calhoun citado em DEROSA, 1991, p. 28) 

Deduzimos, pois, duas considerações dessa fala. Em primeiro lugar, direitos 

políticos dependem da qualificação individual e o mesmo pode ser concluído para a 

sociedade em geral. Em segundo lugar, a elaboração de uma constituição deve 

levar em conta o grau de desenvolvimento moral de um povo. Se a nação americana 

era formada por diversos povos, como sugere Calhoun, não seria possível que fosse 

governada diretamente por um único governo. A função do governo central em 

relação aos estados seria a mesma exercida por um governo em relação aos 

indivíduos que o forma: arbitrar conflitos. Em relação aos direitos já existentes nos 

estados do Norte quanto à liberdade negra, forma-se a constatação de que é ali que 

o governo republicano estaria corrompido. Como exposto em um trecho da 

Declaração de Secessão da Carolina do Sul, de 1861: 
"This sectional combination for the subversion of the Constitution has 
been aided, in some of the States, by elevating to citizenship persons 
who, by the supreme law of the land are uncapable of becoming 
citizens; and those votes have been used to inaugurate a new policy, 
hostile to the South" (Declaration of Causes Which Induced the 

                                            
13 Podemos identificar nesse vocabulário relativista, ou comunitarista, alguma relação com a filosofia 
de Edmund Burke, no entanto, o autor contrarrevolucionário é criticado por um dos principais 
expoentes do pensamento sulista, Albert Bledsoe, por, assim como os contratualistas, entender o 
governo civil como um agente que restringe as liberdades naturais. Como vemos aqui, Calhoun e 
outros enxergam o governo civil como o verdadeiro locus desta liberdade natural, uma vez que o 
homem apenas existe enquanto animal social (BLEDSOE, 2011[1860], p. 234–40). 
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Secession of South Carolina, 1860, citado em DEROSA, 1991, p. 34, 
grifos nossos) 

Não apenas alguns seriam "incapazes" de usufruir das liberdades de 

cidadão, como o seu encarceramento serviria para melhorar a liberdade dos 

brancos. Ao permitir direitos civis e políticos para negros, "the ignorant14 [...] are 

rapidly usurping all power in the nonslave holding States, and threaten a fearful crisis 

in republican institutions". Os agricultores sulistas, "educated and independent" 

garantiriam uma ordem social mais estável (Hammond citado em DEROSA, 1991, p. 

72–3). 

A independência a que o autor se refere é a única forma de um homem ter a 

virtude necessária para a vida republicana. "In the South [...] only, every white man is 

truly, socially and politically, equal to every other" (Jefferson Davis citado em NEELY, 

2011, p. 339). Um ataque à escravidão seria, então, um ataque aos ideais que 

formaram a nação, e, em especial, à Constituição, que mesmo sem utilizar a palavra 

explicitamente, definia a cláusula de representação no Congresso contando por 3/5 

do total de escravos e legislava sobre a captura de escravos fugidos. A escravidão 

sustenta a vida agrária que, como vimos, era a base da virtude republicana para a 

principal fonte dos sulistas, Thomas Jefferson. Conceber o fim da escravidão se 

iguala a conceber o fim da própria sociedade sulista, assim percebida. 

Podemos identificar, portanto, dois pontos principais de discordâncias, o 

problema evidente sobre o locus da soberania e a condição do negro: poderiam os 

escravos libertos e seus descendentes tornarem-se cidadãos? E, caso negativo, a 

instituição da escravidão não seria mais apta a garantir a liberdade dos cidadãos? A 

tensão sobre esses dois pontos se intensificará em 1850, com a aprovação de uma 

nova Lei de Escravos Fugidos [Fugitive Slave Act], que endurecia a pena para 

fugitivos, acabava com o direito de Habeas corpus de quem fosse capturado e 

estabelecia um incentivo financeiro para que oficiais de justiça provassem que o 

indivíduo capturado era um escravo fugido, e não um inocente15. Por último, garantia 

que o julgamento fosse realizado no suposto estado de origem do fugitivo, e não no 

estado de captura (na prática, o negro seria levado para o sul, a fim de ser julgado 

                                            
14 Como veremos abaixo, os "ignorantes" aos quais se refere Hammond aqui não incluem apenas 
negros livres. A massa de trabalhadores assalariados brancos no Norte é vista com desdém pelos 
grandes proprietários de terra no Sul. Para eles, a liberdade deve ser acompanhada de 
independência, de tal forma que um trabalhador assalariado não difere muito de um escravo.  
15 Caso provasse ser um cidadão livre, o agente que o capturou receberia $5 dólares, frente à $10 
caso provasse ser de fato um escravo. 
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em um tribunal escravista). A princípio, a aprovação da lei de 1850 inverteu os lados 

apresentados até aqui. Os estados do Sul passaram a exigir maior empenho federal 

para o cumprimento da legislação, e diversos estados do Norte trabalharam para 

anular seus efeitos internamente (MCPHERSON, 1988, p. 104). Leis estaduais 

impedindo o movimento de agentes federais e garantindo direito de julgamento 

antes da "deportação" expunham a relação entre soberania e definições de 

cidadania, tratada aqui. Mais do que qualquer escravo no Sul, os principais atingidos 

pelo endurecimento da legislação foram os homens negros livres do norte, que 

passaram a correr maior risco de escravização ilegal. Um efeito irônico desta lei é a 

recriação do status jurídico de "negro livre", inexistente onde a escravidão já havia 

sido abolida. Uma vez que não há mais distinções internas entre os excluídos, a 

linguagem racial fixa a exclusão em todos os negros, indistintamente. O lugar do 

negro na sociedade do norte e a mudança ocorrida em seu status pela guerra civil 

serão os temas dos capítulos 2 e 3, respectivamente. Aqui, podemos ler como a Lei 

de Escravos Fugidos foi entendida no Norte (especificamente nos círculos 

antiescravistas) como um ataque a seus cidadãos, cujos os esforços foram na 

direção de burlar o cumprimento da lei. 

1.3 Lei Positiva e Lei natural 

Como vimos até aqui, as defesas dos states' rights, assim como da 

escravidão, foram baseadas em formas de interpretar a Constituição. Em primeiro 

lugar, em uma leitura estrita da décima emenda, com a afirmação de que apenas os 

poderes explicitamente delegados poderiam ser exercidos pela União, ficando os 

demais sob exclusividade dos estados. A usurpação de outros poderes significaria 

tornar o estado sujeito ao poder central. 

 Em segundo lugar, há cláusulas na Constituição que supõem a escravidão, 

em especial a que se refere à contagem de cidadãos para formação do Congresso 

(proporção do número de cidadãos mais 3/5 de pessoas "bound to service"), e a 

exigência de leis contra fuga de escravos. Além de defender a desigualdade moral 

entre as raças, tratado em mais detalhe no segundo capítulo, o argumento sulista 

concentrou-se na desobediência a essas leis civis, por parte do Norte, na crise dos 

anos 1850, que culminaria na Secessão em 1860. Abolicionistas, para atacar o texto 

constitucional, trouxeram a linguagem de uma lei superior [higher law], de cunho 

divino, gerando uma resposta legalista por parte dos senhores sulistas. 
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Presente em uma coletânea publicada em 1860, o artigo de Albert Bledsoe, 

Liberty and Slavery: Or, Slavery in the Light of Moral and Political Philosophy, se 

propõe a debater com discursos e artigos de abolicionistas que mobilizavam 

argumentos das escrituras como de uma concepção de higher law, ou lei superior, 

contra a escravidão. Nos ocuparemos destes segundos. 
"It is the Fugitive Slave Law against which [...] abolitionism have 
dashed with their [...] fury. On the other hand, it is [the] great 
constitutional guarantee of our rights. [T]he great leaders of 
abolitionism [...] are waging a [...] warfare against the Constitution [...]" 
(BLEDSOE, 2011[1860], p. 341, grifos nossos). 

Seu argumento recai sobre o alcance da própria Constituição, fugindo de 

teorias de leis superiores ou leis naturais. O trunfo dos sulistas foi se apropriarem 

daquele documento visto como sagrado por tantos americanos no período. O alvo 

preferencial do autor é um discurso do Senador Seward, de Nova Iorque. Ao legislar 

sobre a escravidão, a Constituição, segundo Seward, atentava contra tais leis 

naturais, ou leis divinas: 
"It is written in the Constitution of the United States, in violation to 
divine law, that we shall surrender the fugitive slave [...]. Extend a 
cordial welcome to the fugitive who lays his weary limbs at your door, 
and DEFEND HIM AS YOU WOULD YOUR HOUSEHOLD GODS." 
(Seward citado em BLEDSOE, 2011[1860], p. 343, grifos do autor) 

A ameaça de não cumprimento dos deveres constitucionais, por Seward e 

outros atores no Norte, é a base da argumentação, não apenas de Bledsoe, como 

de outros políticos e pensadores sulistas (MCCARDELL, 1979, p. 173). A veneração 

da Constituição pelo público norte-americano (NABERS, 2012, p. 110) gerava um 

inconveniente aos abolicionistas. Jefferson Davis, assim como Bledsoe, identificava 

a Lei de Escravos Fugidos como uma garantia constitucional ao direito de 

propriedade, que abordaremos em detalhe mais adiante. Defendê-la era uma 

questão de princípio constitucional. Poucos americanos criticavam abertamente esse 

documento fundador. Quando o faziam, havia uma tentativa de separar o texto de 

seus princípios (estes, infalíveis). 

A desobediência à Lei de Escravos Fugidos (mesmo que esta estivesse 

apoiada na Constituição), portanto, é necessária tanto para honrar a lei divina dos 

princípios constitucionais. Na contradição entre os princípios da Constituição e seus 

artigos escravistas explícitos, abolicionistas escolhiam os primeiros, sempre 

justificando como os reais interesses dos fundadores. O apelo ao interesse dos 
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fundadores era respondido, pelos escravocratas, com uma negação de qualquer 

interpretação, ampla ou restrita da Constituição. A lei deveria ser baseada no 

documento em si, apenas. Um interpretação dessa ideia foi apontada por um 

deputado Confederado, em 1861, discutindo a possibilidade de se criar uma 

Suprema Corte na Confederação, nos moldes da Corte dos Estados Unidos: 
"I do not care to [...] circumscribe this discussion by ideas and 
doctrines [...]. I will not undertake to control the decision of this 
question by what Hamilton, Marshall, [...] or Webster may have said, 
nor what may have been published to the world in the Federalist [...]. I 
prefer to look on our Constitution itself [...]. I prefer to appeal to it as its 
own and best exposition [...]." (Garland citado em NEELY, 2011, p. 
283–4) 

Apesar da auto-percepção sulista de minoria consciente, as decisões 

jurídicas das últimas décadas haviam sempre favorecido essa interpretação 

escravista da Constituição, baseada nos princípios ali explícitos (VORENBERG, 

2001, p. 13). A corte presidida pelo Juiz Taney foi a responsável por decisões como 

Prigg v. Pennsylvania, em 1842, proibindo que estados criassem leis 

complementares à lei de Escravos Fugitivos de 1793 e, em 1857, pela famosa Dred 

Scott v. Sandford, que proibiu o status de cidadão americano a todos os negros, com 

base em uma concepção racial de nacionalidade nas origens da república 

americana, além de impedir o Congresso de legislar sobre escravidão nos territórios 

do oeste ainda não organizados como estados. As constantes derrotas judiciais, 

somada à força do argumento da presença da escravidão no bojo da Constituição, 

obrigava os abolicionistas a inovar a linguagem utilizada. 

Essa inovação tinha a mesma origem da linguagem encontrada na 

emancipação dos escravos em Massachussets, a linguagem de direito natural 

presente na Declaração de Independência de 1776. Esse documento não era visto, 

até os anos 1850 com a mesma adoração da Constituição (DEROSA, 1991, p. 15). 

Na formação intelectual de Lincoln, a partir da segunda metade da década de 1840, 

ou seja, no início de sua carreira política, ele já apresentava uma visão de 

superioridade da União frente aos estados, com a elevação da Declaração ao 

mesmo status da Constituição (NEELY, 2011, p. 48). Se esta poderia ser tratada 

como um contrato entre estados, a Declaração tinha uma explícita linguagem de 

pacto entre indivíduos. Essa linguagem tornava-se especialmente revolucionária 

quando aliada à fala de Lincoln em seus debates com o então senador Stephen 

Douglas, nas eleições para o Senado de 1858: "[blacks were] entitled to all the 
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natural rights enumerated in the Declaration of Independence". Mesmo que ele não 

estivesse livre do pensamento racial de sua época sobre igualdade intelectual entre 

as raças, Lincoln avançava em relação a isso, ainda no mesmo debate, ao proferir 

que "in the right to eat the bread, without leave of anybody else, which his own hand 

earns, he [the black man] is my equal and the equal [...] of every living man" 

(LINCOLN, 1953, p. 402)16. O uso da expressão "earn" não é corriqueiro aqui: 

Lincoln e os demais republicanos, como a maior parte da opinião pública no Norte, 

via a escravidão como um problema não apenas moral, mas também econômico, de 

competição entre o escravo e o pequeno agricultor branco, base da ideologia do 

Partido Republicano, free labor17, amplamente analisada por Eric Foner (1995). A 

discussão sobre como a propriedade em escravos afetava a relação entre 

propriedade e liberdade dos pequenos agricultores brancos teria fundamental 

importância nos debates sobre a escravidão. Farber (2003) recupera um trecho não 

incluído na versão final do primeiro discurso de posse de Lincoln na Presidência, em 

que a Declaração é não apenas igualada, mas colocada acima da Constituição, na 

formação de um espírito americano. Por trás de todas as instituições, haveria o 

"principle of 'Liberty to all'". Esse princípio seria "the word [...] which has proved an 

'apple of gold' to us [...]. The Union, and the Constitution, are the picture of silver, 

subsequently framed around it" (LINCOLN, 1953, p. 169)18. A nação não seria 

baseada tanto na letra daqueles documentos, mas no seu espírito. Sendo assim, era 

possível, por parte dos políticos antiescravistas do norte, reinterpretar a Constituição 

a partir de princípios contraditórios às cláusulas ali presentes. A justificativa estaria, 

mais um vez, na intenção dos fundadores. Ao proibir o tráfico de escravos, seria 

possível deduzir que a geração de 1787 pretendia que a escravidão caminhasse 

para uma extinção lenta (NABERS, 2012, p. 113). O ex-escravo e primeiro 

intelectual negro americano, Frederick Douglass, realizou uma trajetória nesse 

sentido. De negar a Constituição, junto de outros colegas abolicionistas, como 

Garrison19, Douglass passou a defendê-la como um documento antiescravista por, 

de um lado, não mencionar a palavra escravidão e, por outro, pelas "promessas da 

                                            
16 CW, Speech at Columbus, Ohio, V3, 1859. 
17 A ideologia free labor, do Partido Republicano, será detalhada no capítulo 2, assim como sua 
posição como elemento anti-escravista moderado no Norte (frente à conservadores escravistas e 
abolicionistas radicais). 
18 CW, Fragment on the Constitution and the Union, V4, 1861. 
19 O editor de New England chamava o documento de "contrato com a morte" devido à sua proteção 
à escravidão (NEELY, Jr., 2011:54). 
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liberdade" para o povo americano, presente no Preâmbulo. Douglass inovava por 

alterar a resposta sobre "quem escreveu a Constituição". Em vez de invocar algum 

dos membros da Convenção da Filadélfia, sua resposta estava, mais uma vez, no 

Preâmbulo: "'We the People, do ordain and establish this Constitution.' The people, 

then, made the law" (DOUGLASS, 1999, p. 437)20. Sua interpretação constitucional 

é pautada pela sua concepção sobre quem é o nós o povo. Pode-se dizer que os 

framers desejavam o fim da escravidão se pensarmos os fundadores não como os 

signatários, mas como o povo que ratificou o documento. 

Essa interpretação da Constituição, que teria influenciado Lincoln, vai de 

encontro às noções de states' rights que veem a promulgação da Constituição como 

um esforço das maiorias de cada estado separadamente. A interpretação também 

permite trazer à Constituição o espírito de igualdade e de contrato entre indivíduos 

presente na Declaração de Independência. Nesse ponto de vista, a decisão Dred 

Scott pode ser lida como mais do que um ataque ao direito dos estados de definirem 

seus cidadãos 21 . A decisão seria também um ataque à ideia de igualdade 

fundamental dos homens, algo naquele momento associado por políticos 

antiescravistas à noção nacionalista de poder político nos Estados Unidos de 

meados do século XIX22. 

1.4 Abolicionismo e polarização radical 

Enquanto a doutrina dos states' rights em face da expansão do governo 

central apontava para tensões constantes entre diversos setores da sociedade 

norte-americana, a controvérsia principal do período antebellum23, que culminou na 

crise de secessão, foi o crescimento do sentimento abolicionista, de um lado, e da 

defesa intransigente da escravidão, de outro, permeados por políticas moderadas 

como não expansão da escravidão. Apesar das já mencionadas diferenças desde o 

período de independência, o abolicionismo ganha força a partir dos anos 1830, em 

especial na Nova Inglaterra, com o lançamento do periódico The Liberator, de 

William Loyde Garrison.  

                                            
20 Speeches, The Inauguration Address, 1861 
21 Pela decisão, cidadãos negros dos estados do Norte perdiam seu status legal. 
22 Nos próximos capítulos, trataremos com mais detalhe das nuances entre as políticas antiescravista 
e  abolicionista. O objetivo deste capítulo é trazer à tona as controvérsias entre norte e sul e, para 
isso, decidimos extrapolar o pensamento radical de cada setor (escravista e abolicionista) para 
acentuar as diferenças entre eles. 
23 O período antebellum compreende as décadas imediatamente anteriores à Guerra Civil, 1840-
1860. 
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O surgimento desse periódico abolicionista não ocorreu por acaso. Havia 

alguns anos, movimentos evangélicos na Nova Inglaterra cresciam, com críticas à 

doutrina da predestinação Calvinista e a defesa de outras formas de salvação, a 

partir do cumprimento estrito das leis divinas. Haveria perdão para aqueles que 

eliminassem o pecado de suas vidas, e "For one of God's children to enslave 

another was a violation of the Higher Law, even if it was sanctioned by the 

Constitution" (MCPHERSON, 1988, p. 25–6, grifos nossos).  

O crescimento das populações evangélicas funcionou como um motor por 

trás do aumento do sentimento abolicionista na primeira metade do século XIX. No 

Sul, esses novos ataques à escravidão fariam efeito. A partir dessa mesma década, 

há uma preocupação explícita em abandonar a definição da escravidão como um 

"mal necessário", como haviam-na identificado Thomas Jefferson24 e outros founding 

fathers, para sua definição como algo desejável (FREEHLING, 2007, p. 25). Esse 

aspecto da diferença cultural entre os dois setores do país era evidenciado na 

edição inaugural do Liberator. Se o senhor de escravos sulista se considerava mais 

apto para a liberdade, por não realizar trabalhos manuais, Garrison respondia que 

"Labor is not dishonorable. The industrious artisan, in a government like ours, will 

always be held in better estimation than the wealthy idler." (The Liberator, 

01/01/1831). Além da crítica à ociosidade dos senhores, havia também a ilustração 

de um ambiente contrário às leis cristãs mais fundamentais: "The slave States are 

one vast brothel [featuring] incests, polygamy, adultery, and other uncleanness" 

(Garrison citado em FREEHLING, 2007, p. 27). 

Os argumentos em defesa da escravidão passaram de uma defesa 

paternalista da instituição, teoricamente benéfica para senhor assim como para os 

escravos, e como parte de uma estrutura social antiga e estável, para o racismo 

científico surgido a partir da década seguinte (MCCARDELL, 1979, p. 50). 

Referindo-se especificamente ao Liberator, em 1831, o governador da Virginia 

conclamou a legislatura estadual a manifestar-se "to preserve in due subordination, 

the slave population of our State" (Floyd citado em MCCARDELL, 1979, p. 51). 

Apesar dos temores trazidos pela alta circulação de um jornal abolicionista, sua 

preocupação era também com a oposição à escravidão existente entre brancos não 
                                            

24 Quando a proibição da escravidão nos territórios do Oeste (incluindo Alabama e Mississippi) foi 
derrotada no Congresso, em 1784, por apenas um voto, Jefferson escreveu: "The fate of millions 
unborn, hanging on the tongue of one man, and heaven was silent in that awful moment". (Jefferson 
citado em FREEHLING, 1972, p. 87) 
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proprietários da região. Um dos delegados da legislatura, senhor de escravos, 

ressaltava que não poderia se considerar um "advocate of slavery in the abstract" 

apesar de não concordar que "slavery, as it exists in Virginia, is either criminal or 

immoral" (citado em MCCARDELL, 1979, p. 53). Essa discussão seria a última em 

que uma reforma sobre a escravidão seria considerada no Sul. A partir dos desafios 

colocados pelo fortalecimento de uma linguagem abolicionista no Norte, haveria uma 

união ao redor desse tema entre os políticos e pensadores sulistas. Um desses 

pensadores, Thomas R. Dew, criticou amplamente o debate da legislatura estadual 

apontando para os riscos de se simplesmente discutir uma reforma na escravidão. 

Propor a abolição, mesmo que no longo prazo, levaria a que "every year you would 

hear of insurrections and plots, and every day would perhaps record a murder." 

Assim, para além da preocupação paternalista, foi incluída também a importância da 

escravidão na manutenção da ordem social já estabelecida (MCCARDELL, 1979, p. 

53). Além disso, a eliminação dos indígenas, não escravizados, seria uma prova do 

benefício desta instituição às populações incapazes da liberdade (Dew citado em 

MCCARDELL, 1979, p. 54–5). Em um extenso estudo sobre a genealogia das 

ideologias raciais, Patrick Wolfe argumenta que o processo de racialização de 

indígenas e negros nas sociedades coloniais responde a desafios diferentes. Se, no 

ideal lockeano a propriedade privada do homem racional (branco) é fruto da 

combinação terra e trabalho, os indígenas seriam eliminados para prover as terras, 

enquanto os negros seriam preservados — de modo isolado, não inclusivo — para 

prover o trabalho (WOLFE, 2016, p. 3). A fala de Dew expõe como esses processos 

de racialização não tinham um caráter consciente para os atores diretamente 

envolvidos. Um indígena, se escravizado, ao invés de expulso, teria mais chances 

de sobrevivência, para o legislador da Virginia. 

Ao contrário do que pensavam alguns pequenos agricultores brancos, a 

escravidão beneficiava a todos os homens livres. Ao elevar mesmo o mais pobre 

agricultor à condição de liberdade, a escravidão garantia uma razoável igualdade 

entre todos os brancos. Além disso, ao colocar o negro em contato com uma 

civilização superior, a instituição imbuía nele "the principles, the sentiments, and 

feelings of the white" (MCCARDELL, 1979, p. 54–5). O problema dessa 

argumentação é que, ao propor que o contato com o branco eleva o negro, ela 

permite supor o fim da escravidão em algum momento, além de trazer implícita a 

necessidade moral de educar e tratar bem os escravos — comportamentos que 
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eram os principais alvos do abolicionismo de então. Ao contrário da elevação moral 

exposta nos argumentos de pensadores como Dew, Frederick Douglass, então o 

mais famoso escravo fugido dos Estados Unidos, apontava, em 1845, para os 

"brutalizing effects of slavery upon both the slave and the slaveholder" (citado em 

OAKES, 2008, p. 10). 

Frederick Douglass, nesse momento de sua vida, e Garrison, durante toda 

sua vida pública, denunciavam a escravidão de um ponto de vista moral, apontando 

para a degradação dos senhores sulistas, sem apoiar as políticas antiescravistas 

mais moderadas, que supunham algum nível de compromisso entre as partes. Para 

eles, a Constituição seria um documento escravista e, portanto, deveria ser 

totalmente negado. Sua política era a negação do voto e/ou o apoio a partidos 

políticos radicais, sem chance de vitória (OAKES, 2008, p. 11–4).. 

Do lado escravista, a união ao redor da defesa da escravidão como um bem 

a ser preservado se daria a partir dos estados com a maior proporção de escravos, a 

Carolina do Sul, Alabama e Mississippi. Com maior homogeneidade social, devido à 

menor presença de pequenos proprietários, esses estados eram terreno fértil para o 

surgimento de um sentimento aristocrático (até mesmo antidemocrático), e de temor 

de rebelião de escravos (MCCARDELL, 1979, p. 62). Além de reafirmar uma 

ideologia racial essencializadora, sendo uma delas disposta a apenas trabalhar, um 

político da Carolina do Sul ainda afirmava que uma das causas da agitação ao redor 

da questão da escravidão no Norte seria a influência popular derivada do sufrágio 

universal: "It is a wretched and insecure government, which is administered by its 

most ignorant citizens, and those with the least stake under it" (HAMMOND, 1845, p. 

6).  

Essa mudança de enfoque não é acidental. Após da anexação do Texas e a 

Guerra do México em 1846, a opinião pública no Norte aumentou sua rejeição à 

escravidão, sob uma nova ótica. Ao contrário dos abolicionistas como Frederick 

Douglass e Garrison, que defendiam a abolição inclusive onde a escravidão já 

existia, grande parte da população do Norte se preocupava com a expansão da 

escravidão, ao sentir que o aumento do número de estados escravistas surgidos 

como espólio de guerra alteraria o equilíbrio entre os dois setores do país no 

Congresso e no colégio eleitoral, responsável pela eleição do presidente (OAKES, 

2008, p. 47). Tentando atenuar os ânimos contrários à Guerra, foi apresentada no 

Congresso a Wilmot Proviso, proibindo a escravidão em territórios adquiridos na 
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Guerra do México. A derrota da lei fez que um congressista em especial mudasse 

sua percepção sobre a escravidão e começasse a pautar sua carreira política pelo 

tema. Nos debates da eleição de 1848, Lincoln diria a um orador antiescravista: "I 

reckon you are right. We have got to deal with this slavery question, and got to give 

much more attention to it hereafter than we have been doing." (Lincoln citado em 

OAKES, 2008, p. 49). A expansão da escravidão para territórios apontou duas 

mudanças na agenda política do Norte em geral, e de Lincoln em particular: havia 

um desequilíbrio de forças no Congresso, em especial devido à cláusula de três 

quintos, e não mais se poderia presumir, como fazia até então o futuro presidente, 

que todos "concordam que a escravidão é um mal" (OAKES, 2008, p. 49). A solução 

ao impasse da Guerra do México e o fracasso da Wilmot Proviso foi trazida pelo 

acordo de Compromisso de 1850, em que, tentando retirar o debate sobre a 

escravidão da pauta congressual, foi reafirmado o limite norte da escravidão, para os 

territórios do Oeste, e uma lei de escravos fugidos mais dura, já discutida. 

A autodescrição aristocrática dos próprios sulistas, como Hammond acima, 

aliada à noção de poder absoluto do senhor em relação aos seus escravos (cuja 

descrição foi apresentada ao norte em diversos relatos autobiográficos de ex-

escravos fugidos) e à derrota no Wilmot Proviso permitia que o poder político do Sul 

fosse descrito como uma slaveocracy por polemistas no Norte, especialmente pela 

aprovação da Fugitive Slave Act de 1850. A tentativa de senadores dos estados 

livres de incluir na lei algumas garantias constitucionais, como Habeas corpus, 

direito a júri etc., foi negada sob o argumento de que tais direitos civis não poderiam 

ser concedidos a escravos (MCPHERSON, 1988, p. 98). O problema, segundo os 

antiescravistas (moderados como Lincoln, ou mais radicais, como Garrison e 

Douglass), era a forma como a lei atingiria negros livres, com status de cidadãos em 

alguns dos estados. A movimentação de organizações civis negras e abolicionistas 

para a desobediência à lei inverteu a disputa política padrão até ali, conforme já 

mencionamos: os estados do Norte passaram a clamar pelos seus states' rights, e 

políticos sulistas argumentavam que o poder central deveria ser obedecido, acima 

das legislaturas estaduais. O uso retórico da doutrina dos states' rights tem vital 

importância aqui. Como vimos, os líderes da exposição desta teoria da formação 

americana estavam no Sul, e a utilizavam inclusive para defender o direito 

fundamental à propriedade em escravos. Sendo a prerrogativa de definição de 
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cidadania, nos anos 1850, ainda jurisdição estadual, caberia aos estados definirem 

os direitos civis de seus cidadãos.  

Na esteira das controvérsias de 1850, chegou-se a se discutir a formação de 

um Southern Party, acabando com a divisão nacional dos partidos dominantes até 

então, Democratas e Whigs. Sua carta de intenções iniciava-se com a definição, à la 

Calhoun, de que "they were a people before they were a party, — were Southrons 

long before they became divided into Whigs and Democrats. They now look but to 

the South — the South in danger" (Charleston Committee of Correspondence, 1849, 

citado em MCCARDELL, 1979, p. 289). Respondendo a críticas derivadas das 

escrituras à escravidão, Bledsoe, professor na Universidade da Virginia, monta um 

argumento similar. O ataque, de um reverendo abolicionista chamado Dr. Wayland, 

tomava como pressuposto o preceito de "Thou shall love they neighbor as thyself", 

para mostrar o caráter pecaminoso da escravidão. Um senhor de escravos, ao não 

aceitar ele mesmo ser escravizado, negaria, para Wayland, esse ponto da lei divina. 
"If any man should undertake to subject Southern masters to slavery, 
on the ground that they are intellectually and morally sunk so low as to 
be unfit for freedom or self-control, we should certainly not like the 
compliment. [...] the plain fact is, that we really do believe ourselves 
competent to govern ourselves, and to manage our affairs, without the 
aid of masters." (BLEDSOE, 2011[1860][1860], p. 258, grifos nossos) 

Neste trecho, Bledsoe consegue justificar a escravidão negra e apontar para 

o risco de dominação do Sul pelo Norte, em especial quanto ao republicanismo 

daquele. Ora, como poderiam yankees decidir a forma de vida dos cidadãos sulistas 

(todos, evidentemente, homens brancos), sem acabar com o pressuposto da 

capacidade de autogoverno destes, da mesma forma como os sulistas 

pressupunham a incapacidade negra para a liberdade? A justificativa para a 

escravidão aqui não é baseada nos benefícios que essa instituição traz para os 

negros, mas na impossibilidade de haver liberdade para uma raça inferior, incapaz 

de exercer a racionalidade necessária para a liberdade. O argumento racial reforça 

simultaneamente a necessidade da escravidão para manter a ordem social sulista, 

afinal, confiar na participação de um grupo "intellectually and morally sunk", devido a 

preocupações metafísicas sobre sua igualdade, jogaria por terra toda a formação 

social dos estados sulistas. Os elementos conservadores, já existentes na doutrina 

dos states' rights, como a natureza social dos homens, e a construção social dos 

direitos, como vimos acima, se conectam com os elementos racistas de defesa da 
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instituição: além de um perigo para a ordem social, supor que o negro se iguala ao 

branco (mesmo em relação ao texto das escrituras) é propor que aquele pode ser 

livre. Um ataque simultâneo ao racismo e à auto-percepção sulista.  

Em meio ao aumento das agressões retóricas entre os setores, a intenção 

dos dois principais partidos no Congresso, com a aprovação do Compromisso de 

1850, foi acabar com as tensões relacionadas à discussão da escravidão. Estas 

seriam resumidas, com maior força, a partir de 1854, com uma nova legislação 

benéfica aos escravistas, o Kansas-Nebraska Act, que, alterando alguns pontos de 

leis anteriores, na prática eliminou os pontos pró-Norte do Compromisso. Os dois 

territórios que dão nome à lei estavam acima da linha que definia os limites da 

escravidão, cotidianamente chamada de Mason-Dixon25. No entanto, utilizando uma 

linguagem já apresentada neste trabalho, a da soberania popular local, o partido 

Democrata logrou retirar a proibição congressual para introdução da escravidão 

nestes territórios, passando a jurisdição para as assembleias territoriais, 

responsáveis pela preparação legal para a formação de estados. Para os senhores 

de escravos do Missouri, vizinho ao Kansas26, a possibilidade de um Kansas livre 

significava altíssimo risco para a segurança de sua propriedade em escravos. Ao 

contrário dos estados sulistas, cujo contato com estados livres se resumia à fronteira 

norte, o Missouri era cercado por todos os lados por opções de fuga para os 

escravos. Assegurar a fronteira oeste lhes parecia de suma importância, portanto. 

Com intenção de ganhar apoio dentro do Partido Democrata para a corrida 

presidencial de 1856, o senador Stephen Douglas, do Illinois, aceitou as pressões 

sulistas e desses agricultores do Missouri para alterar os termos do acordo anterior, 

e ainda restaurar sua principal bandeira política, a da soberania popular dos 

territórios. Como nos mostra Freehling, uma associação foi criada para expulsar 

negros livres e brancos abolicionistas do Missouri, além de boicotar quem fizesse 

negócio com algum não proprietário de escravos. A justificativa apelava, mais uma 

vez, para a linguagem da coesão social conforme expressa ainda em 1830 por 

Calhoun, "No law recognized that 'in a slave-holding community, the expression' of 

antislavery dissent was like 'kindling the torch of the incendiary'" (FREEHLING, 2007, 

                                            
25 Na realidade, a linha Mason-Dixon refere-se apenas à fronteira dos estados de Maryland e 
Pennsylvanya. Mas, com a abolição neste último, tornou-se símbolo da divisão norte-sul. 
26 O estado já caminhava para a abolição prática da escravidão, com a instituição restrita a algumas 
poucas áreas do extremo oeste do estado (fronteira com o Kansas), e com uma proporção de apenas 
10% escravos na população (FREEHLING, 2007, p. 64), 
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p. 68). Para evitar o "incêndio" social, seria legítimo perseguir tanto negros livres 

(mais uma vez, uma categoria jurídica limitada a locais escravocratas), como 

brancos. O primeiro ataque das novas milícias mirou em pregadores religiosos do 

Massachusetts, expulsando-os do estado por defender um Kansas livre. Com a 

redução da população escrava no Missouri, a manutenção da propriedade escrava 

dependia de garantir um vizinho favorável à instituição, mesmo às custas de 

liberdades civis básicas, garantidas na Constituição (como a liberdade de 

expressão), para brancos, algo que atingiria mesmo nortistas conservadores (não 

críticos da escravidão em si, mas do excessivo poder da slaveocracy). 

Se, para o Sul, a defesa das novas leis era evidente, por aumentar o escopo 

de territórios para onde a escravidão poderia se expandir, a argumentação para os 

eleitores do norte seguia duas linhas: do lado Democrata, a soberania local. Do lado 

Whig, o antiescravismo. O jornal Democrata Free Press, de Michigan, resumiria com 

clareza a doutrina de Stephen Douglas: 
"All Congress has to do with these embryo States is, to set the 
machinery of their governments in motion, and the people inhabiting 
them will take care of the rest. If they want slavery they will have it, 
and vice versa, and Congress cannot help it." (Free Press, 
06/01/1854) 

A oposição Whig, ainda centro da política antiescravista (ou, ao menos até 

ali, anti-expansionista), se manifestava em jornais como o New York Tribune: 
"It dares attempt the appropriation to its uses of territory already 
consecrated to Freedom by a solemn compact between North and the 
South. [...] Not content within its own proper limits [...], it now proposes 
to invade and overrun the soil of freedom." (NYTrib, 11/01/1854) 

A noção de traição dos sulistas, que alteram as regras do jogo, permitindo a 

expansão da escravidão para territórios até então livres, atinge também os políticos 

do Norte, por não conseguirem impedir o controle do Congresso pelos defensores 

da escravidão. Isto é, a slaveocracy atingia, ao mesmo tempo, a noção de direito da 

maioria, exercido pelo Norte no momento do Compromisso de 1850, como nos 

direitos de cidadãos brancos no Missouri e no território do Kansas. A polarização se 

evidencia ainda mais ao vermos o ponto de vista sulista para essa última 

controvérsia. A sensação de que o Sul precisava se defender de ataques dos 

habitantes do Norte agrega noções de propriedade e de igualdade. Para os sulistas, 

os yankees não os tratavam como iguais, mas como sujeitos, a serem excluídos de 

território comum (FREEHLING, 2007, p. 111). A preocupação com noções de 



 47 

identidade é evidenciada em um dos jornais mais radicais do Sul, o Charleston 

Mercury, da Carolina do Sul. Para seus editores, a oposição dos estados do Norte à 

Lei de 1854 foi a grande razão para a união do Sul ao redor de sua aprovação. 

"When the North presents a sectional issue, and tenders battle upon it, she must 

meet it, or abide all the consequences of a victory easily won, by a remorseless and 

eager foe" mesmo que no Sul não existisse um "compact sectional sentiment" a 

respeito da lei (Mercury, 21/06/1854 citado em MCCARDELL, 1979, p. 262).  

A construção de dois discursos com tons minoritários se intensificou ao 

longo dos anos seguintes. A aprovação da nova legislação fez desaparecer o partido 

Whig, por identificá-lo, no Norte, como o símbolo da submissão do poder aos 

escravocratas, e, no Sul, por simbolizar a política antiescravista. A desintegração do 

partido Whig no norte foi permeada pelo surgimento de novas forças sociais 

associadas ao aumento da imigração, da ameaça escravista e do evangelismo. Três 

partidos ocuparam esse território, Free Soil (antiexpansionista), Know-Nothings (anti-

Católicos), ambos com influências do movimento de temperança (de proibição do 

consumo de álcool), e posteriormente, o Partido Republicano, que unem elementos 

de ambos em sua ideologia free labor27. O radicalismo crescente no Sul, em favor de 

menores poderes para o poder central, e em uma apologia total à escravidão, fez 

com que políticos associados ao partido Whig fossem tidos como traidores pelos 

sulistas (MCCARDELL, 1979, p. 279). O conceito de traição já indica a existência de 

um sentimento de nação entre os escravocratas. Por outro lado, a derrota na 

controvérsia da Lei Kansas-Nebraska reforçou, no Norte, a noção de que seria 

necessário um partido mais forte para resistir às pressões sulistas. Com o fim dos 

Whigs, o último partido nacional a sobreviver pelo restante da década seria o 

Democrata (sua dissolução em "Democratas do Sul" e "Democratas do Norte" se 

concluiria na convenção para decisão do candidato a presidente de 1860). 

Nós vemos, portanto, três grupos se formando no período anterior à Dred 

Scott e à secessão. Principalmente a partir da Nova Inglaterra, os abolicionistas, 

com aliados entre alguns ex-escravos, como Frederick Douglass. Sua retórica soou 

ameaçadora para o segundo grupo, os senhores de escravos sulistas, cuja resposta 

                                            
27 A ideologia free labor será tratada no próximo capítulo. Cabe, aqui, ressaltar que free soil refere-se 
mais à crítica da expansão da escravidão. Esse partido, de vida breve (entre 1848 e 1856, 
aproximadamente), incluía diversas ideologias conflitantes, capazes de concordar com o princípio de 
não-expansão escravocrata. As outras expressões do pensamento no Norte (anti-Católica e contrária 
ao consumo de álcool) são brevemente tratadas no capítulo 2. 
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foi um endurecimento das possibilidades de compromisso (com a conquista de uma 

Lei de Escravos Fugidos mais rígida, e a transformação de territórios livres em 

territórios escravocratas). Ambos esses grupos apresentavam desdém pelos 

documentos fundadores da república. Os abolicionistas queimavam a Constituição 

por permitir a escravidão. Os senhores de escravos ignoravam a Declaração de 

Independência por defender que todos os homens foram feitos iguais. Um terceiro, 

negligenciado pelos abolicionistas por não serem radicais o suficiente, mas também 

ameaçadores aos sulistas pela oposição à escravidão, são os Free-soilers, do Norte, 

que parecem encaixados em um meio termo, com uma leitura favorável da 

Declaração de Independência, mas aceitando a existência da escravidão no Sul, 

onde ela já existia, além de defender a exclusão civil de negros nos estados livres. O 

pensamento free-soiler, dos Republicanos moderados ajudou a formar o contexto 

intelectual e político dos últimos anos antes do início da Guerra Civil. Abrindo 

caminho para Dred Scott, os estados do Noroeste (Illinois, Michigan, Ohio, Indiana) 

alteraram suas Constituições para não permitir a residência de negros em seus 

territórios, e proibir o sufrágio daqueles que ali já residissem (NEELY, 2011, p. 113–

4; UROFSKY; FINKELMAN, 2008, p. 378). A decisão da Suprema Corte de 1857, 

nesse contexto, aparenta ser menos radical. Da mesma forma que o Compromisso 

de 1850, a intenção da Corte era enterrar as controvérsias relativas à escravidão e 

impedir o crescimento de forças de desunião. Entretanto, ao impedir tanto que o 

Congresso definisse os limites para a escravidão nos territórios, como que a própria 

população do território decidisse por si mesma a legalidade da propriedade em 

escravos, Dred Scott se tornou a derradeira controvérsia, em que o debate político, 

já exaurido, se tornaria impraticável. 

O caso adquiriu tal relevância por conseguir justificar as legislações racistas 

com argumentos constitucionais. Dred Scott era um escravo do Missouri, levado 

com seu senhor primeiro para o estado livre de Illinois e depois para o território, 

também livre, de Minnesota. Ali, ele se casou com outra escrava e tiveram uma filha, 

nascida em terras livres, de acordo com o Compromisso que estabelecia um limite 

norte para a escravidão. Após a morte de seu senhor, Scott processou a viúva, 

clamando ter direito à liberdade após longa residência em territórios livres, inclusive 

tendo-se casado, algo proibido para escravos, indicando seu novo status legal. Em 

1854, seu caso foi aceito em um corte federal, o que mostrava um reconhecimento 

de seu status de cidadão. No entanto, sua liberdade mais uma vez foi negada. Ao 
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chegar à Suprema Corte, três eram as questões centrais do caso: 1) como negro, 

Scott poderia processar em cortes federais? Isso é, seria ele um cidadão 

americano? 2) A residência prolongada em um território sem escravidão invalidava o 

status de propriedade anterior, tornando um escravo livre? e 3) O território do 

Minnesota era realmente livre? Ou, o Congresso tinha poderes para realmente banir 

a escravidão em um território, como havia feito desde 1820, com o compromisso que 

limitou as fronteiras da escravidão ao norte, ou isso caberia à legislação local? 

Em termos políticos, e retóricos, o caso se torna ainda mais emblemático por 

coincidir com a eleição e posse do presidente Democrata Buchanan, em 1856. 

Contra dois candidatos, um favorável a legislação escravista e outro republicano tido 

como radical lutando para impedir qualquer expansão da instituição, Buchanan foi 

eleito por uma frágil coalizão de estados escravocratas e livres de fronteira28. Para 

assegurar um mandato sem grandes agitações políticas, também era de seu 

interesse uma resolução para o longo conflito da expansão ou não da escravidão. 

A questão que parecia ao público como menos importante no caso era a 

primeira: um negro poderia processar em corte federal? No entanto, nela o Juiz 

Taney produziu a mais longa argumentação na opinião final da Corte. O modo de 

expor a pergunta aponta para a sua resolução: "Can a negro, whose ancestors were 

imported into this country, and sold as slaves, become a member of the political 

community formed and brought into existence by the constitution of the United States 

[...]", e com isso adquirir todos os direitos à ela atrelados (Dred Scott v. Sandford, 

2008[1857], p. 399)? Duas interpretações decorrem apenas desta primeira linha da 

decisão: a cidadania americana é decorrente da ancestralidade daqueles primeiros 

fundadores? E, o negro, ao vir como propriedade de outro, poderia adquirir 

propriedade de si, mesmo após ascender à liberdade, isso é, mesmo livre, torna-se 

o negro um sujeito de direitos? Ignorando o fato histórico de que muitas das 

convenções estaduais que ratificaram a constituição foram eleitas com votos negros, 

Taney afirma que esse documento se refere apenas aos brancos, cidadãos, e não 

àqueles incapazes de usufruir das liberdades prometidas, por serem "a subordinate 

and inferior class of beings, who had been subjugated by the dominant race, and, 

                                            
28 Em campanha, Buchanan usou a ameaça de Guerra Civil para convencer os estados de fronteira. 
Lugares como Maryland (escravocrata) e Pennsylvania (livre) sofreriam "more than any other 
members of the Confederacy" em caso de conflito armado (FREEHLING, 2007, p. 101). Sua 
preferência pelos states' rights é evidenciada pelo uso da palavra "confederação" para se referir à 
União. 
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whether emancipated or not, yet remained subject to their authority" (Dred Scott v. 

Sandford, 2008[1857], p. 400, grifos nossos). A história da institucionalização do 

racismo ao longo do século XIX, em que a maior parte dos estados do Norte 

voltaram atrás na concessão de direitos a negros livres, parece confirmar essa 

leitura (UROFSKY; FINKELMAN, 2008, p. 378). 

O fato de a justiça do Missouri ter aceitado o caso anteriormente não impede 

que a justiça federal o negue sob esse argumento. Para Taney29, contradizendo o 

Artigo IV, sessão 2, da Constituição, que define que "The Citizen of each State shall 

be entitled to all Provileges and Immunities of Citizens in the several States", o fato 

de Missouri ter aceitado um negro como cidadão não permite supor sua cidadania 

como americano: 
"He may have all of the rights and privileges of the citizen of a State, 
and yet not be entitled to the rights and privileges of a citizen in any 
other State.[...] No State can, by any act or law of its own, passed 
since the adoption of the constitution, introduce a new member into the 
political community created by the constitution of the United States" 
(Dred Scott v. Sandford, 2008[1857], p. 400) 

Com uma teoria da fundação americana própria, Taney atacava inclusive os 

states' rights de garantir os direitos de um cidadão estadual. A inclusão negra 

tampouco poderia ser lida na Declaração da Independência. Estes não poderiam 

estar ao mesmo tempo entre o povo mencionado em ambos os documentos 

fundadores e serem tratados como propriedade pelas legislações da geração dos 

founders. Sobre isso, é válido atentarmos para a interpretação dada pelo jurista Aziz 

Rana sobre a formação da comunidade política americana. Rana (2010) expõe uma 

teoria de sociedade colonial, marcada pelos colonizadores e colonizados, uns iguais 

entre si, mas sempre superiores àqueles que não podem se juntar ao projeto 

colonial (RANA, 2010, p. 61). Patrick Wolfe (2016) complementa essa tese com a 

institucionalização do racismo como fruto da expansão colonial: "race is colonization 

speaking" isso é, a definição racial da sociedade é um idioma que "reflects the 

variety of unequal relationships into which Europeans have co-opted conquered 

populations" (WOLFE, 2016, p. 5). Wolfe destaca como a mesma resposta foi dada 

por John Marshall, décadas antes, quanto à possibilidade de um indígena processar 

                                            
29 A partir da interpretação de McPherson e Freehling, tomo a opinião da Corte como a de seu 
presidente. Ambos os autores nos mostram como a opinião publicada não refletia todos os 
compromissos assumidos na construção da maioria (inclusive, os compromissos assumidos para que 
algum juiz do Norte aceitasse assinar a opinião final). Ver McPHERSON, 1988, p.190-194, e 
FREEHLING, 2007, cap. 9. 
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um branco na Suprema Corte (WOLFE, 2016, p. 154–5). A controversa forma como 

Taney responde à questão da cidadania negra é potencializada pela forma como ele 

desenvolveu seu argumento sobre se os territórios ao norte do limite estabelecido 

realmente eram territórios livres30. 

Taney inicia sua exposição com uma aparente defesa do conceito de 

soberania popular, mas à luz da doutrina dos states' rights, isso é, soberania do 

povo local, dos estados, ou territórios. Como vimos, o pressuposto dos defensores 

da soberania popular local é a soberania dos povos individuais de cada estado, 

acima do Congresso, enquanto representante do povo americano. Taney reproduz 

essa posição, a princípio, tornando inconstitucionais as limitações impostas pelo 

Congresso à expansão da escravidão nos territórios, no Compromisso de 1820: 
"The act of Congress [...] declares that slavery [...] shall be forever 
prohibited in all that part of the territory [...] north of thirty-six degrees 
thirty minutes north latitude [exceto o Missouri]. [...]  

It may be safely assumed that citizens of the United States who 
migrate to a territory [...] cannot be ruled as mere colonists, dependent 
upon the will of the general government, [.. O]ur government [...] is the 
union of states, sovereign and independent [...]" (Dred Scott v. 
Sandford, 2008[1857], p. 403) 

O juiz continua, argumentando que o direito à propriedade é válido em todo 

o território nacional, sendo, portanto, colocado fora do alcance do Congresso mesmo 

onde não haja, ainda, um estado estabelecido. O fato de Constituição prever a 

existência da escravidão tiraria do Congresso, e mesmo da população do território, o 

poder de excluir a escravidão de seus limites. Isso resolvia a contradição entre a 

doutrina dos states' rights e a defesa da escravidão, ou o temor de que a soberania 

popular significasse territórios livres. Taney defendeu os states' rights, ao mesmo 

tempo retirando da seara de direitos dos estados especificamente a definição sobre 

a escravidão, agradando aos herdeiros de Calhoun, cuja principal batalha estava na 

defesa das soberanias locais, assim como a mentes como Bledsoe, cujas 

preocupações escravocratas transbordavam a defesa da soberania local, exigindo 

proteção nacional à escravidão.  Enquanto não se tornasse um estado, o território 

teria de ser guiado pelas mesmas proteções previstas na Constituição, e estas 

incluiriam a escravidão, enquanto defesa do direito à propriedade. Retomando o 

                                            
30  A segunda das perguntas, se, ao viver algum tempo em áreas livres, um escravo adquiria 
automaticamente a liberdade, era menos controversa. Havia precedente para ambas as respostas em 
cortes estaduais, e mesmo na Suprema. Por ora, deixamo-la de lado. 
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debate sobre propriedade já introduzido, Taney impossibilita a transformação do 

negro em sujeito de direitos, ao incluir entre os direitos fundamentais a proteção da 

propriedade escrava. Sendo propriedade de outro (caso escravo), ou incapaz para a 

liberdade plena (caso livre), o negro não poderia reivindicar plenamente seus direitos 

de cidadão e, com isso, não poderia ser considerado parte do povo. 

Para os Republicanos, essa decisão abria a possibilidade de legalização da 

escravidão em todos os estados. Se a proteção à propriedade escrava era tão forte 

como sugeria Taney, como seria possível justificar a abolição nos estados livres? Há 

ainda um outro ponto constitucional na decisão, referente à guarda da Constituição. 

Quem deveria ter a última palavra em uma controvérsia política, o Judiciário, ou o 

povo? Deixando essa pergunta no ar, Dred Scott constitucionalizou a disputa sobre 

a escravidão, não apenas quanto aos limites do Congresso para legislar sobre o 

tema, mas também quanto à origem do polity americana e ao racismo que passava 

por um processo de institucionalização, inclusive no Norte. Esse tema, como 

veremos no próximo capítulo nessa última sessão, não se organizava até então 

essencialmente como uma linguagem constitucional/legal, mas moral. 

Pouco depois de divulgada a opinião da Corte, diversas críticas foram 

traçadas à Corte. Lincoln chegou a pregar a desobediência à decisão, por ser a 

"sum of all villanies", sendo necessário "expunged from the books of authority" 

(LINCOLN, 1953, p. 454)31. Em seus debates na eleição para o Senado de 1858, o 

futuro presidente mobilizou os argumentos morais típicos dos abolicionistas, 

acrescentando a estes o racismo inerente dos defensores da escravidão, para 

justificar suas críticas à Suprema Corte. Lembrando que a mulher e filhas de Scott 

também faziam parte do processo, Lincoln afirmava que, ao re-escravizá-las, a Corte 

as deixava "subject to the forced concubinage of their masters, and liable to become 

the mothers of molattoes32 in spite of themselves" (LINCOLN, 1953, p. 408–9)33. Ao 

mesmo tempo em que a relação senhor-escrava trazia os abusos sexuais descritos 

por Frederick Douglass, Garrison e outros, esses abusos eram a fonte de 

miscigenação, temida pelas maiorias brancas dos estados livres do Norte. Além 

disso, o poder da slaveocracy, diria Lincoln, dificilmente pararia ali. Uma segunda 

                                            
31 CW, Fragment of a Speech, V2, 1857 
32 Veremos no capítulo seguinte como políticos antiescravistas (não abolicionistas) compartilhavam a 
repulsa sulista à miscigenação (palavra surgida em um panfleto publicado em 1863, durante a 
Guerra). 
33 CW, Speech in Springfield, Illinois, V2, 1857. 
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Dred Scott provavelmente se seguiria, com argumentação similar: "We shall lie down 

preasantly dreaming that the people of Missouri are on the verge of making their 

State free; and we shall awake to the reality, instead, that the Supreme Court has 

made Illinois a slave State" (LINCOLN, 1953, p. 467, grifos do autor) 34. Historiadores 

como Neely, Jr. chamam atenção para as poucas evidências de que uma decisão 

desse tipo ocorresse de fato, mas outros, em especial, James Oakes afirmam que o 

temor dos republicanos era a proibição de que um estado livre impedisse a entrada 

de um senhor com seus escravos em seu território, o que seria, na prática, a 

imposição da escravidão ali. E mesmo sem considerar a igualdade entre as raças, 

Lincoln via uma tensão essencial na disputa: 
 "The real issue is the eternal struggle between these two principles 
[...] throughout the world [...]. The one is the common right of humanity 
and the other the divine right of kings. [...] It is the same spirit that 
says, 'You work and toil and earn bread, and I'll eat it.' No matter in 
what shape it comes [...], it is the same tyrannical principle" (LINCOLN, 
1953, p. 315)35 

O trecho mostra o esforço de desconstrução das reinvindicações 

republicanas dos sulistas, ao compará-los com os monarcas tirânicos de outros 

tempos. Mas, indo mais além, Lincoln não ataca somente os senhores, mas, mais 

uma vez com vocabulário próximo ao dos abolicionistas radicais, inclui todo o 

pressuposto racista da escravidão em xeque. A ideologia free labor, com seu 

background lockeano também é evidenciada nesse breve trecho. Ao contrário do 

mal da usurpação daquilo que é produzido pelo trabalho de um indivíduo, a boa vida, 

livre, é aquela em que o fruto do trabalho é aproveitado por aquele que o executou. 

Além disso, Lincoln apontaria ainda para a incoerência entre a decisão da Suprema 

Corte e o conceito de soberania popular, conforme entendido por Lincoln (soberania 

de todo o povo americano, e não dos povos de cada estado ou território), e 

perguntaria: 
"The candid citizen must confess that if the policy of the government, 
upon vital questions, affecting the whole people, is to be irrevocably 
fixed by decisions of the Supreme Court, the instant they are made, 
[...], the people will have ceased to be their own rulers". (LINCOLN, 
1953, p. 451)36 

                                            
34 CW, "A House Divided'': Speech at Springfield, Illinois, V2, 1858. 
35 CW, Seventh and Last Debate with Stephen A. Douglas at Alton, Illinois, V3, 1858. 
36 CW, First Inaugural Address, V4, 1861. 
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As falas de Lincoln entre a divulgação de Dred Scott e a eleição de 1860 o 

posicionaram como uma das maiores lideranças da política antiescravista no Norte. 

Seu principal oponente, Stephen Douglas, com quem Lincoln concorreu e perdeu a 

eleição para o Senado de 1858, se enfraqueceria, no Sul, por não defender a 

escravidão da forma enfática (o conceito de soberania popular local, afinal, poderia 

resultar em antiescravismo). Para Douglas, a Corte errou em proibir que mesmo a 

população do território decidisse sobre o tema, o que já não era, naquele contexto, 

aceitável para os sulistas. Como consequência, o partido Democrata, o único com 

representação nacional após 1854, com o enfraquecimento dos Whigs, seria 

dividido. Sem um partido nacional, a eleição presidencial de 1860 ganharia o caráter 

plebiscitário cuja consequência seria o fim do debate público sobre o tema e o início 

das agressões militares entre os dois setores.  

Vimos até aqui como as disputas entre norte e sul tomaram dois eixos 

principais: soberania e escravidão. Ambos os temas se relacionam a noções de 

cidadania americana, resumidas na pergunta "quem é o povo?". Os debates em 

torno da soberania disputavam a existência de um ou mais povos. Já aqueles 

referentes ao papel do negro na sociedade americana refletiam sobre quais as 

características necessárias para o pertencimento. 

Para entender os impactos da guerra sobre as noções de cidadania 

americana, em especial quanto à inclusão negra, no próximo capítulo, trataremos 

em detalhes dos pressupostos teóricos das concepções de povo americano no norte 

e no sul. Com Dred Scott como pano de fundo, analisaremos dois ideais que, se a 

primeira vista parecem opostos, compartilham elementos raciais primordiais para 

justificar a exclusão negra. Os abolicionistas, tratados neste capítulo, serão 

retomados em mais detalhe no capítulo 3, para a compreensão de como Dred Scott 

foi superada durante a Guerra Civil, sem, no entanto, gerar uma resposta satisfatória 

sobre inclusão negra na comunidade política americana. 
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2 Dois ideais de liberdade americana nos debates do antebellum 
2.1 Introdução 

O período antebellum da história norte-americana, com suas divisões ao 

redor de temas como escravidão, states' rights e imigração, descritas no capítulo 

anterior, é um momento apropriado para testar a teoria do "consenso liberal" como 

exposta principalmente por Louis Hartz, em 1955 (HARTZ, 1955, cap. 1). De acordo 

com Hartz, porque os Estados Unidos nunca passaram por um período feudal, 

contra o qual uma tradição liberal se rebelaria, um ideal Lockeano37 emergiu como 

uma identidade política invencível (HARTZ, 1955, p. 5–6). Essa formulação opera 

em Hartz simultaneamente como conclusão e premissa em seus estudos sobre 

pensamento político norte-americano, o que gera imensas dificuldades para 

interpretar os inúmeros exemplos não liberais que o próprio autor encontra na 

história americana. Hartz dedica um capítulo em seu livro seminal The Liberal 

Tradition in America para o que ele chama de Iluminismo Reacionário, o 

pensamento político sulista, cujo objeto principal seria a justificativa da escravidão 

negra inserida nos paradigmas da Revolução Americana. Nesse capítulo, os 

esforços de Hartz se concentram na conceptualização do pensamento sulista como 

uma anomalia na tradição liberal mais influente. Usando George Fitzhugh como 

principal exemplo, Hartz (1952) enfatiza como apologistas da escravidão tentaram 

escapar da contradição de serem ao mesmo tempo liberais e escravistas abraçando 

uma nova contradição, a de serem feudais no Novo Mundo. 

Para Hartz, o que os senhores de escravos como Calhoun e Fitzhugh faziam 

era responder ao ataque liberal antiescravista, formulado pelos abolicionistas da 

Nova Inglaterra, transformando um suposto pensamento liberal anterior em uma 

contraditória teoria social estratificada e orgânica (HARTZ, 1952, p. 34–5). Em 

Calhoun, a contradição estava mais aparente, pois o senador da Carolina do Sul 

formulava uma noção da desigualdade humana e de sociedade orgânica originárias 

de leituras de Aristóteles para justificar a escravidão, ao mesmo tempo em que 

argumentava uma noção consensual da polity americana em seu constitucionalismo 
                                            

37 Hartz trata Locke e liberalismo como sinônimos. Em seu Liberal Tradition, liberal/lockeano se 
resume a uma defesa de um governo limitado, protegendo direitos individuais. Abaixo, tratarei de 
noções "iliberais", ou ascriptivas, que vão de encontro à linguagem dos direitos. Dado seu impacto na 
literatura mobilizada, a definição restrita de liberalismo nesse trabalho é inspirada em Hartz: "his 
liberal [...] is one who believes in individual liberty, equality, and capitalism and who regards the 
human marketplace, where a person succeeds or fails by his or her own efforts and ability, as the 
proper testing ground of achievement" (WICKER, 1991, p. ix). 
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da maioria concorrente. Seu liberalismo, conforme descrito por Hartz, é reduzido ao 

contrato assumido pelos estados na forma da Constituição. De alguma forma, a 

obediência exigida do escravo diante de seu senhor não se aplicaria à minoria dos 

estados, quando confrontados por uma maioria congressual. No Congresso, e 

apenas ali, a linguagem liberal de direitos era mobilizada (HARTZ, 1952, p. 41). Na 

visão de Hartz, Fitzhugh seria a continuação lógica de Calhoun. No lugar da 

duplicidade de uma sociedade orgânica dentro dos estados e uma sociedade liberal 

dos estados, o polemista da Virginia resolveria a inconsistência ao abandonar 

qualquer forma de "liberalismo Lockeano". Sua defesa do escravismo é de tal forma 

abrangente que chegava, para horror de seus contemporâneos, a cruzar a linha da 

cor. Abandonando a linguagem do direito em nome de uma linguagem de 

preconceito [prejudice], Fitzhugh se posiciona completamente fora o consenso liberal 

enxergado por Hartz. Para Hartz, o custo dessa posição era ser, em primeiro lugar, 

ilógico, e, em segundo, irrelevante. Ilógico porque o tradicionalismo de Fitzhugh se 

refere a um passado corporativista e feudal inexistente, supostamente recuperando 

em Edmund Burke um passado que ele nunca defendera. Irrelevante porque, 

segundo Hartz, ignorado por seus adversários ao norte (HARTZ, 1952, p. 34, 43). 

Há no argumento de Hartz duas premissas, que nos servirão como ponto de 

partida para construir uma interpretação alternativa das tradições políticas norte-

americanas — que não repouse sobre a ideia de consenso. Como veremos neste 

capítulo e no próximo, a redução do pensamento político norte-americano a uma 

forma crescente de liberalismo, de constante expansão de direitos a grupos 

anteriormente marginalizados é não apenas incompleta como traiçoeira. Estas 

premissas são, primeiro, que o consenso liberal, caso existente, estaria presente 

apenas no pensamento nortista, especificamente abolicionista. Os atores políticos 

do Sul, para justificarem suas instituições iliberais, teriam de ter abandonado o que, 

em condições normais, seria sua tradição política esperada. Segundo, como os 

ideais políticos norte-americanos existiriam ao redor deste tal liberalismo Lockeano, 

as tensões seriam mais fortes conforme um teórico se afastasse desta tradição. São 

os pensadores sulistas que combinam, para Hartz, elementos liberais e iliberais em 

seus escritos, portanto é no Sul que devemos buscar argumentos mais débeis e 

contraditórios. O argumento de Hartz foi repetido, no cenário brasileiro, por Roberto 

Schwarz. Em seu artigo As ideias fora do lugar, Schwarz apresenta uma crítica à 

contradição da combinação de princípios escravistas às "ideias francesas, inglesas e 
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americanas, variadamente liberais" (SCHWARZ, 1977, p. 13). Liberalismo, para 

Schwarz, diz respeito mais à forma de produção capitalista, que à ideologia da 

igualdade fundamental dos homens. No entanto, suas conclusões ressoam Hartz; a 

convivência de ambas as ideias — escravismo e liberalismo — seria paradoxal. 

Neste capítulo, criticarei ambas as premissas de Hartz. Em primeiro lugar, apontarei 

para as respostas ao argumento do consenso liberal de Hartz na historiografia e 

teoria política, mobilizando autores como Smith (1997), Rana (2010) e Gourevitch 

(2015). Em segundo lugar, aceitando o argumento de Hartz sobre o desafio 

abolicionista lançado às noções iliberais sobre a comunidade política americana, 

argumentarei que as tensões identificadas por Hartz no pensamento sulista seriam 

na verdade mais proeminentes nos escritos de políticos e pensadores do Norte que 

combinavam anti-escravismo com exclusão negra dos direitos de cidadania plena 

(especialmente após a universalização do sufrágio masculino, branco, a partir da era 

jacksoniana). 

A identificação dos pressupostos comuns para a exclusão negra nas teorias 

sociais dos senhores de escravos e de seus adversários antiescravistas no Norte 

nas duas próximas sessões deste capítulo (2.2 e 2.3) nos traz à questão de um 

problema comum que ambas os setores do país visavam tratar por meio desta 

exclusão. A seção 2.4 se debruçará sobre a relação do racismo (nas suas diferentes 

materializações ao Norte e ao Sul da linha Mason-Dixon) e o princípio da distinção 

típico dos governos representativos. Seguindo Rana (2010), argumento que a 

exclusão negra (seja na forma da escravidão, ou na forma de cidadania de segunda 

classe) era um modo de se garantir o governo dos mais capazes. A coincidência 

entre uma categoria de mérito (capacidade) e uma categoria racial (brancos38) nos 

leva de volta a Hartz. Seria a exclusão uma deficiência no alcance do liberalismo 

norte-americano no século XIX, ou um problema na definição de quem é a nação, 

isso é, quem pertence ao povo cuja característica principal é a igualdade? O 

presente capítulo termina com uma interpretação da ideia de nação no pensamento 

do Partido Republicano, e sua concepção natural da sociedade americana. No 

próximo capítulo, iremos analisar a alteração na definição de quem é o povo durante 

a Guerra.  

                                            
38 Na verdade, também uma categoria de gênero, masculino. 
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2.1.1 Rogers Smith: A Ideia de Três Tradições e suas Críticas 

A existência de um consenso Lockeano na identidade cívica americana já 

havia sido contestada pelos autores do revisão republicana que havia se tornado o 

mainstream da historiografia sobre a Revolução Americana a partir dos anos 1960 

(SMITH, 1997, p. 1–2). Autores como Bernard Bailyn e John Pocock, no entanto, 

substituíram o consenso Lockeano pela primazia da linguagem do republicanismo 

clássico. Nessa corrente interpretativa, a força retórica do período da Revolução não 

derivaria da limitação contratual do governo, mas de uma ideia virtuosa de cidadania 

ativa e autogoverno, trazida ao Novo Mundo como uma herança dos 

republicanismos de Harrington e Maquiavel (POCOCK, 1975, p. 506). A limitação ao 

poder do monarca perseguida pelos revolucionários não emergia de justificativas de 

direitos individuais per se, mas de uma caracterização da liberdade política 

incompatível com o poder arbitrário. Para outro historiador deste grupo, a Revolução 

Americana foi o último respiro do republicanismo clássico (Wood citado em 

POCOCK, 1975, p. 513). 

A interpretação do consenso republicano nos ajudará a entender quais 

teorias sociais se confrontaram no período antebellum. É importante notar, antes 

disso, que esse consenso alternativo também já foi criticado historiadores políticos 

contemporâneos, em especial Rogers Smith. Investigando a evolução das leis de 

cidadania americanas, Smith salienta que o argumento consensual — seja Lockeano 

ou republicano — sobre o ideal cívico norte-americano é necessariamente 

incompleto. Em primeiro lugar, Smith chama a atenção para a existência das duas 

escolas de pensamento na legislação de cidadania ao longo dos séculos XIX e XX39. 

Segundo, os estatutos civis americanos também se caracterizam por seus atributos 

excludentes ou, em suas palavras, ascriptivos40. Malgrado a presença de elementos 

igualitários (seja em sentido liberal ou republicano do termo igualdade) no direito 

americano, Smith também identifica elementos que "did not feature either individual 

rights or membership in a republic. They manifested passionate beliefs that America 
                                            

39 Nesse ponto, podemos nos questionar quanto a geração de fins do século XVIII se preocupava em 
distinguir liberalismo de republicanismo. A força desta primeira parte do argumento de Smith está na 
fraca distinção entre estas duas linguagens, na virada do XVIII para o XIX. Em sua clássica distinção 
entre a liberdade dos antigos e dos modernos, as últimas normalmente tomadas como "liberais",  
Constant diz que para os modernos, liberdade "[c]'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux 
lois [...]" (CONSTANT, 1874[1819], p. 260). Submeter-se às leis como forma de liberdade remete 
também à liberdade como não-dominação, além de não-interferência. 
40 Smith usa, em inglês, o neologismo ascriptivist, cuja tradução mais literal seria adscritivista. Para 
ser fiel ao texto original, escolhi a forma em inglês do termo. 
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was by right a white nation, a Protestant nation, a nation in which true Americans 

were native-born men with Anglo-Saxon ancestors" (SMITH, 1997, p. 3). O ponto 

mais relevante da crítica de Smith, para nossos objetivos aqui, é o modo como sua 

interpretação nos possibilita uma separação mais sutil entre os ideais de cidadania 

de dos dois setores dos Estados Unidos pré-Guerra Civil. Em ambos há elementos 

liberais e iliberais. Sua descrição das "ideologias civis rivais" do período jacksoniano 

divide a polity americana entre um Partido Democrata voltado para o homem branco, 

e um Partido Whig nativista (SMITH, 1997, p. 199–201), sem uma óbvia 

discriminação entre os setores norte e sul.  

No Sul, a maior ameaça à sustentabilidade do sistema escravista era a 

existência de negros livres. Essa ameaça se manifestava de duas formas: incitando 

rebeliões de escravos, pelo exemplo de liberdade, e criando uma competição por 

trabalho de baixo custo entre negros livres e brancos não-proprietários (SMITH, 

1997, p. 253). Nos estados do Norte, apesar da ausência de escravos, uma 

concepção de "americanismo whig" (mais sobre isso adiante) excluiu negros da 

possibilidade de cidadania plena, em um processo de desqualificação de sufrágio 

(SMITH, 1997, p. 218; UROFSKY; FINKELMAN, 2008, p. 378). Smith separa as 

justificativas para cada uma destas "contradições" em linguagens políticas 

autônomas, como se ideais liberais/contratualistas, republicanos e ascriptivistas 

fossem de certa forma independentes e exclusivos, coexistindo apenas em tensões 

políticas e teóricas. A contribuição de Smith deve ser vista pela ótica da negação de 

uma única tradição política nos Estados Unidos e da impossibilidade de que haja 

uma tradição vencedora. Além disso, sua interpretação não abre espaço para uma 

narrativa congratulatória das formas específicas de exclusão de negros, indígenas e 

mulheres no norte (ao contrário de Hartz, cuja descrição das incoerências sulistas é 

contrabalanceada pelo liberalismo libertador dos abolicionistas). O maior trunfo de 

Smith é negar uma narrativa liberalizante das leis civis norte-americanas, que 

descreve os exemplos excludentes apenas como exceções ou desvios. 

Outros dois texto que conduzem nossa análise aqui, The Two Faces of 

American Freedom, do jurista Aziz Rana, e From Slavery to the Cooperative 

Commonwealth, do teórico político Alex Gourevitch, podem ser lidos como 

complementos à interpretação de Smith. No lugar da separação entre os elementos 

liberais, republicanos e excludentes do pensamento político americano, ambos 
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esses trabalhos tentam conciliar tais elementos em justificativas coerentes da 

nacionalidade americana e os sentidos de liberdade de cidadania atrelados a ela.  

 Gourevitch (2015) se posiciona como um herdeiro do argumento da tradição 

republicana. Seus principais alvos em From Slavery são os teóricos da revisão 

republicana (em especial Skinner e Pettit) que teriam falhado em reconhecer a 

tensão (ou, no vocabulário de Gourevitch, paradoxo) prevalente entre liberdade e 

escravidão no pensamento republicano. Este paradoxo emerge em um momento 

histórico específico, quando surge o princípio moderno de igualdade humana 

(GOUREVITCH, 2015, p. 31), que ironicamente tem uma de suas formulações mais 

clássicas na Declaração de Independência americana escrita por Thomas Jefferson. 

Ao contrário do que defende Hartz, entretanto, Gourevitch mostra que a tensão não 

se produz nos estados sulistas. Para Fitzhugh, James Hammond e outros 

apologistas da escravidão dos anos 1840 e 1850, o paradoxo sequer se apresenta 

como tal. Ao abraçar a crítica de Thomas Jefferson ao trabalho assalariado em uma 

linha similar a dos antigos republicanos — usando de constantes citações 

aristotélicas (DEROSA, 1991, p. 72–3) — e atribuir o trabalho braçal àqueles 

incapazes de um dia tornarem-se cidadãos, esses pensadores explicitamente 

negavam o princípio da igualdade humana fundamental.  

Gourevitch distingue substancialmente as teorias sociais conflitantes do 

período antebellum. Apesar de não estar entre seus objetivos essa diferenciação, 

ele identifica uma importante contribuição do pensamento antiescravista — em 

especial do Partido Republicano — para a teoria republicana41 da liberdade. Na 

tentativa de demonstrar que independência do homem livre não pressupunha a 

existência da escravidão, Republicanos nos anos 1850 se afastaram parcialmente 

da ideia de que a posse de terra seria necessária para garantir liberdade, e também 

da ideia de incompatibilidade entre trabalho manual e liberdade, e aceitaram que um 

contrato livre de trabalho não diminuía a independência de um trabalhador. Enfatizo 

o caráter parcial desse movimento, uma vez que o objetivo último de um indivíduo 

livre é trabalhar por salários apenas temporariamente, até que ele possa adquirir sua 

própria propriedade42. No entanto, mesmo após possuir propriedade fundiária, os 

                                            
41  Para evitar mal-entendidos, diferenciarei entre "republicano", um discurso relacionado ao 
republicanismo, como linguagem política, e "Republicanos", membros ou ideólogos do Partido 
Republicano. 
42 Esse argumento é apresentado em sua forma clássica por Lincoln em um discurso em Wisconsin 
de 1858, analisado abaixo. 



 61 

novos proprietários não devem usufruir do ócio defendido em 1858 pelo senador 

pela Carolina do Sul, James Hammond. Eles devem tornar-se trabalhadores livres e 

independentes em suas terras. A dicotomia trabalho-propriedade torna-se menos 

radical, porque indica possíveis condições de liberdade. No entanto, ao argumentar 

que os Republicanos haviam "resolvido" o paradoxo entre escravidão e liberdade 

(GOUREVITCH, 2015, p. 38), ele coloca, como Hartz havia colocado 60 anos antes, 

o pensamento nortista em uma posição muito mais favorável43. 

A crítica feita por Rana ao argumento de Smith pode ser estendida a 

Gourevitch. Assim como as múltiplas tradições de Smith, o paradoxo da liberdade e 

escravidão em Gourevitch cria a narrativa de um ideal americano ainda a ser 

atingido. O paradoxo teria sido parcialmente resolvido pelo Partido Republicano, A 

interpretação de Rana reduz essa forte dicotomia entre os ideais e a realidade 

americanas. Com uma teoria colonial [settlerism], Rana formula um argumento 

dualista da história americana, como uma relação entre colonizadores e colonizados. 

Enquanto Rana vê as políticas britânicas frente aos indígenas como a raiz das 

queixas que levaram à Revolução Americana, o conceito de excluído pode ser 

abrangente o suficiente para abarcar não apenas os nativos, mas também os 

excluídos do interior, como negros, católicos e outros grupos não desejados. 

Confrontadas com esse mesmo problema, as sociedades ao norte e ao sul da linha 

Mason-Dixon propuseram duas soluções distintas: esta pela instituição formal do 

trabalho servil, aquela pela teoria de uma sociedade completamente branca. Em 

nenhum lugar essa distinção tornou-se tão evidente como nos estados do antigo 

Noroeste. Ali, negros tinham sua entrada proibida e os que lá residiam tinham 

direitos de propriedade restringidos (RANA, 2010, p. 118). Ao mesmo tempo, grupos 

que conseguiam se identificar como coparticipantes no projeto da sociedade colonial 

conseguiam alcançar status de cidadãos plenos, em geral tendo como princípio 

alguma forma de identidade étnica (RANA, 2010, p. 115). 

Os argumentos de Rana e Smith despem a história americana de uma 

abordagem excepcionalista. Veremos como as duas teorias sociais presentes no 

Norte e no Sul apresentavam justificativas sociológicas para um problema normativo 

                                            
43 A ausência de qualquer debate racial por todo o livro deixa isso evidente. Ao não reconhecer que o 
republicanismo trabalhista dos Knights of Labor era uma continuação teórica que pressupunha a 
ideologia free labor do Partido Republicano, e que essa ideologia foi construída com propósitos 
excludentes aos negros livres (e brancos incapazes), Gourevitch subestima o potencial racista do 
movimento trabalhista de fins do século XIX. 
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comum à democracia representativa: como conciliar os ideais normativos da 

soberania popular e da igualdade com a condição sociológica de desigualdade. 

Tanto sulistas como Republicanos pretendiam explicar suas realidades sociais, mas 

tal explicação se combinava à justificativa (comum também à Europa de meados do 

século XIX) de exclusão de alguma forma de massa. O modo como essa justificativa 

serviu ao racismo nos Estados Unidos é um plano de fundo comum entre as teorias 

sociais presentes no Norte e no Sul, e o que as separa dos debates europeus. 

Veremos no capítulo 3 como o elemento abolicionista, ao não se conformar com 

noções colonialistas ou ascriptivistas, abriu uma frente de luta igualitária no discurso 

político do Partido Republicano. Iniciamos com a reconstrução do pensamento 

escravista, cuja exposição nos permitirá refletir sobre quanto os Republicanos 

antiescravistas ao Norte compartilhavam de suas premissas raciais básicas. 

2.2 Republicanismo orgânico: corporativismo sulista contra Locke 

Malgrado sua condição de outsider no pensamento político sulista (TEWELL, 

2011, p. 249), George Fitzhugh compartilha suficientes pressupostos básicos da 

defesa da sociedade escravista e da crítica ao individualismo da chamada 

"sociedade livre", para que valha a pena investigarmos suas justificativas da 

escravidão. O que causava desconfiança nos círculos sulistas era sua defesa de 

uma sistema escravista color-blind, isso é, independente da cor da pele. Apesar de 

seu radicalismo, tal sistema se fundamentava nos mesmos princípios que 

identificamos em argumentos do mainstream de seus contemporâneos, como James 

Hammond, Bledsoe e mesmo Calhoun. Todos estes compartilham, com mais ou 

menos ênfase e rigor teórico, uma tentativa de reconduzir Aristóteles para o centro 

da teoria política norte-americana, atacando interpretações contratualistas, em 

especial no seu formato lockeano baseado na ideia de governo limitado44.  

Comparando a humanidade a todas as demais espécies comunitárias, 

Fitzhugh inicia sua discussão da liberdade afirmando não existir "such thing as 

natural human liberty, because it is unnatural for man to live alone and without the 

pale and government of society. [...] Bees and herds are naturally subjects or slaves 

of society" (FITZHUGH, 1988[1857], p. 71, grifos do autor). Assim como as abelhas, 
                                            

44 Os ataques a Locke e a seus leitores explicam em parte porque a maior parte dos apologistas da 
escravidão não usavam as Fundamental Constitutions of Carolina deste mesmo autor como 
documentos escravistas. O fracasso na implementação dessas constituições poderia ser lido como 
mais um exemplo de como governos não poderiam ser "man-made", apenas "God-made" (FARR, 
2008, p. 514). 
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os homens não podem atingir a verdadeira liberdade, como dizem os contratualistas, 

pois normas sociais sempre exercerão autoridade sobre eles. Evidentemente, o 

ataque ao contratualismo é menos direcionado ao próprio Locke que aos 

abolicionistas que mobilizavam esse autor em um discurso baseado na linguagem 

dos direitos naturais. Ao fazer isso, apologistas da escravidão reabilitaram 

pensadores do republicanismo clássico, com fins de justificar uma certa organização 

social. 

Em um artigo escrito em 1856 e republicado na coleção Cotton is King, de 

1860, Albert Taylor Bledsoe, professor na Universidade da Virginia, discute os 

fundamentos da liberdade humana segundo o modelo lockeano e suas implicações, 

à luz de uma certa teologia política. Ao aceitar que a liberdade natural de usufruir 

dos frutos do próprio trabalho e terra é "one of the gifts of God to man at his 

creation", como se poderia justificar a edificação de um governo que limitasse tal 

liberdade? Para os contratualistas, esse presente divino deveria ser limitado em 

nome de uma "man-made security". Bledsoe, por sua vez, argumenta que limitar 

algo presenteado diretamente por Deus apenas levaria a humanidade a um "power 

of darkness". Apesar de conceptualizar a limitação da liberdade natural pelas leis de 

natureza, Locke logo esqueceria, discorre Bledsoe, dessa limitação, definindo o 

comportamento dos homens em um estado de natureza como propenso a uma 

"lawless anarchy" (BLEDSOE, 2011[1860][1860], p. 235–6). Assim, a crítica de 

Bledsoe opera em dois níveis. Por um lado, o argumento contratualista teria 

definições contraditórias da liberdade natural - ao mesmo tempo uma bênção que 

deve ser protegida e uma maldição que deve ser limitada pela instituição de uma 

sociedade civil. Por outro, não obstante as menções às leis de natureza presentes 

nas obras de quase todos contratualistas, tais filósofos não teriam dado o peso 

adequado à necessidade de leis e autoridades na manutenção de uma condição de 

liberdade (Bledsoe estranhamente inclui Hobbes nessa crítica). Isso pois, se o 

estado de natureza é governado por uma lei natural, não se pode dizer que é uma 

condição na qual o homem pode "do as he pleases" (BLEDSOE, 2011[1860], p. 

236). Como os homens nunca tiveram o direito de fazer o mal, o tipo de restrições 

estabelecidas por um governo não podem ser consideradas restrições à liberdade. 

Liberdade natural existe portanto apenas em sociedade. Um bom governo é aquele 

que permite aos homens usufruírem direitos os quais não tinham a liberdade de 

usufruir em um estado de natureza. Tal governo é o autor da liberdade, não seu 
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limitador (BLEDSOE, 2011[1860], p. 240). Esse é um passo crucial no argumento de 

Bledsoe, também relevante para outros autores sulistas. Aqui, ele está justificando o 

governo civil não em uma leitura deontológica baseada na proteção de direitos, mas 

como um meio teleológico para alcançar um determinado fim: o desfrute de direitos. 

Um indivíduo é apenas capaz de aproveitar seus direitos quando em sociedade. Se 

a liberdade natural pode ser apenas concebida em sociedade, Bledsoe conclui que o 

estado de natureza é mais do que a-histórico, não-natural. Combinando um 

argumento aristotélico com argumentações bíblicas, Bledsoe vê que  
"God himself has thus laid the foundations of civil society deep in the 
nature of man. It is an ordinance of Heaven, which no human decree 
can reverse or annul. It is not a thing of compacts, bound together by 
promises and paper, but is itself a law of nature as irreversible as any 
other. [...] Is is no accidental or artificial thing [that the] irresistible 
working of that nature [...] under all circumstances, manifest itself in 
social organizations" (BLEDSOE, 2011[1860], p. 242, grifos nossos).  

O enfoque sobre uma concepção natural da sociedade civil, com seu caráter 

teleológico, permite a Bledsoe e outros em seu meio não apenas a reconhecer 

desigualdades naturais, mas também a justificá-las nos termos do bem comum. Com 

esse pano de fundo teórico, Bledsoe usa muitas páginas de seu artigo condenando 

interpretações igualitárias e contratualistas da Declaração de Independência. 

Comparando abolicionistas ao anjo caído Lúcifer, o primeiro a propor sua igualdade 

frente a um superior, o virginiano argumenta que a igualdade de direitos naturais 

exposta na Declaração de Jefferson não deve ser interpretada como uma igualdade 

de "capacidades mentais". Como veremos, direitos naturais são para ele direitos 

desfrutados dentro da comunidade política, ela mesma necessariamente desigual. 

Uma vez que a ordem natural da sociedade é divina, reivindicar direitos 

absolutamente iguais significaria que todos deveriam ter a mesma autoridade 

política, ou dizer que a ordem natural não é ideal. A solução para essa contradição é 

aceitar que os direitos iguais apresentados na Declaração de Independência são 

direitos iguais de estar na posição de nascença (BLEDSOE, 2011[1860], p. 268–9). 

Apesar de Fitzhugh ser tratado como outsider entre os autores sulistas, as ideais de 

Bledsoe são compatíveis com as suas. 

A ideia de liberdade de Fitzhugh é certamente mais hobbesiana que de 

Bledsoe, mas assim como esse último enxerga a liberdade natural como limitada, 

desfrutada apenas em sociedade, aquele entende a organização social como uma 

restrição à liberdade ilimitada, em nome de um bem comum. Esse bem comum 



 65 

"must depend on the moral and intellectual condition of those to be governed". 

Fitzhugh mostra como as teorias da liberdade de "Paley, Montesquieu, and 

Blackstone" consideravam escravos como livres, "because their liberty is only so far 

restricted as the public interest and their own good require". Estar no lugar onde 

"God and nature" pretendem que eles estejam, escravos são capazes de desfrutar 

"all the rights calculated to promote their own interests, or the public good" 

(FITZHUGH, 1988[1857], p. 77). Em uma descrição ainda mais claramente 

aristotélica da sociabilidade natural dos homens, Fitzhugh retorna à família como 

forma básica da vida social. "Fathers do not derive their authority [...] from the 

consent of wife and children", todavia a estrutura familiar sobrevive, malgrado o 

esforço de abolicionistas por amor e casamento livres. (FITZHUGH, 1988[1857], p. 

243). A família não é apenas um exemplo natural de sociedade, mas também da 

necessidade natural de autoridade em uma sociedade, uma vez que lá cada 

indivíduo ocupa seu lugar social definido. A oposição entre Aristóteles e Locke 

trazida pelos apologistas da escravidão pode ser entendida, quando inserida no 

contexto dos anos 1850, como uma oposição entre autoridade e individualismo. A 

sociedade é natural, e é naturalmente organizada na divisão entre os poucos 

homens honrados o suficiente para deter poder político, e os muitos incapazes (pelo 

que vimos até agora, essa incapacidade é racialmente definida. Discutiremos o 

papel do trabalho abaixo). Sem o exercício paternalista da autoridade, o tecido social 

se decomporia. Tanto Fitzhugh como Bledsoe não hesitam em demonizar a questão 

de gênero percebida no perigo de uma sociedade de "free love" na ausência de 

alguma forma de autoridade conforme eles defendem. Tais perigos perpassam a 

sociedade escravista, atingindo a família e a sociabilidade humana em geral 

(BLEDSOE, 2011[1860], p. 311–2; FITZHUGH, 1988[1857], cap. 20)45. 

Ao mobilizar Aristóteles contra um individualismo contratualista de Locke, 

portanto, os escritores escravistas redigiram formulações teóricas, mas também 

discursos políticos contra um retrato individualista das sociedades ditas livres ao 

norte. O historiador David Donald (1970) argumenta que esses autores estão de 

                                            
45 "[Abolicionistas têm] anarchical opinions about human governments, civil and ecclesiastical, and on 
the rights of women, which we have found appropriate advocates in the abolition publications. Let 
these principles be carried out, and there is an end to all social subordination, to all security for life and 
property, to all guarantees for public and domestic virtue. If our women are to be emancipated from 
subjection to the law which God has imposed upon them, [...] we shall soon have a country over which 
the genious of Mary Wolstonecraft would delight to preside, but from which all order and all virtue 
would speedily be banished". (BLEDSOE, 2011[1860], p. 312) 
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algum modo nostálgicos de um passado agrário não-comercial (p. 108). No entanto, 

mesmo que Donald esteja certo sobre como a descrição da organização social 

sulista não correspondia à realidade, há um efeito retórico importante no modo como 

esses autores caracterizavam a sociedade comercial dos estados do nordeste 

americano como vazia de valores, tanto em termos materiais — porque o comércio 

não geraria valor real vis-à-vis a agricultura — como em termos morais, devido à sua 

característica atomística e egoísta. Em um discurso de 1849, James Hammond 

descreve o homem moderno simplesmente como um "practical man", despido de 

fins superiores além da maximização da utilidade (HAMMOND, 1978[1849], p. 222–

3). Se essa descrição poderia ser aceita em um meio social capitalista e liberal, ela 

contém uma conotação negativa em um público que valoriza o controle nas mãos de 

alguns poucos aristocratas. Hammond se pergunta de que adianta todas as riquezas 

da Índia, se "the civilization of India has been stationary from the dawn of history" 

(HAMMOND, 1978[1849], p. 224)? De um modo aparentemente paradoxal, 

Hammond se utiliza de uma linguagem aristocrática para defender um governo 

republicano. Apenas o proprietário de terras independente, capaz de dispor do 

trabalho de outros pode alcançar aquele "noblest character" necessário para 

governar de modo justo uma polity rumo a um "higher state of civilization" 

(HAMMOND, 1978[1849], p. 224–6). Como vimos em Gourevitch acima, o 

republicanismo clássico fundamentava-se na oposição entre propriedade e trabalho. 

Mesmo distante de seus colegas republicanos, Fitzhugh apresenta uma densa teoria 

da propriedade em homens como necessária e benéfica. Como seres sociais, todos 

os homens seriam escravos uns dos outros, "they live together to aid each other" 

(FITZHUGH, 1988[1857], p. 235). Além de significar uma teoria mais geral da 

escravidão — independente da cor, inclusive — o argumento de Fitzhugh também 

inclui um caráter corporativista. Uma vez que todos seríamos escravos do ser social, 

em benefício mútuo, então podemos concluir que tanto senhores como escravos 

dividem os mesmos interesses de manutenção da ordem social. Ambos são 

dependentes um do outro, diferentemente da relação entre o capitalista e o 

trabalhador, que competem pelo usufruto do trabalho (FITZHUGH, 1988[1857], p. 

246). Essa compreensão corporativista da ordem social, na qual cada classe 

executa o que é esperado dela, em benefício de todas as demais, foi incorporada ao 

pensamento republicano do sul americano por Hammond em 1858, no que Lincoln 
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(1953)46 chamou de teoria mud-sill, ou soleira. Em uma clara oposição entre trabalho 

e liberdade, Hammond diz: 
"[i]n all social systems there must be a class to do the menial duties, to 
perform the drudgery of life. That is, a class requiring but a low order 
of intellect and but little skill. Its requisites are vigor, docility, fidelity. 
Such a class you must have, or you would not have that other class 
which leads progress, civilization, and refinement. In constitutes the 
very mud-sill of society and of political government" (HAMMOND, 
1978[1858], p. 318). 

Para a sorte dos fazendeiros sulistas, eles haviam encontrado a classe, ou 

raça, ideal para executar tais deveres, uma raça "inferior to her own, but eminently 

qualified in temper, in vigor, in docility" (HAMMOND, 1978[1858], p. 318–9). Como 

Bledsoe definia a liberdade como a capacidade de desfrutar direitos, a justificativa 

para a forma de escravidão específica do Novo Mundo era a incapacidade negra de 

se elevar para além de sua condição de inferioridade. Dada tal condição natural, a 

situação dos negros no sul seria muito melhor que qualquer outra classe 

trabalhadora no mundo (ver FITZHUGH, 1988[1857], cap. 21). O risco de se acabar 

com a desigualdade natural é, para Fitzhugh, o fim da família e de todas as formas 

de propriedade; para Hammond, a ausência de valores superiores, dificuldades 

econômicas, e o fim de um governo verdadeiramente republicano (FITZHUGH, 

1988[1857], p. 194; HAMMOND, 1978[1858], p. 321). 

Essa complexa rede de doutrinas políticas corrobora a crítica de Smith a 

Hartz. Não é tarefa trivial descrever o pensamento dos apologistas da sociedade 

sulista como simples exceções de um suposto consenso liberal norte-americano. No 

entanto, apesar de seus traços aristocráticos, a revisão republicana incorpora esse 

pensamento no quadro do "autogoverno". Porque a escravidão eleva mesmo os 

mais pobres brancos "above the mass [de negros]", ela é uma condição necessária 

para o estabelecimento de um governo republicano baseado no sufrágio universal 

(branco). Ao contrário das sociedades ao norte, no sul os grupos sociais mais baixos 

não votam, e portanto não "corrompem" o governo livre (HAMMOND, 2011[1860], p. 

504–5). Se o grupo de mud-sills reinasse, não haveria instituições livres (porque não 

seriam independentes) tampouco igualitárias (entre brancos). Como argumenta 

Gourevitch, retomar a retórica do "ancient peasant-citizen" foi uma estratégia de 

mostrar os benefícios da escravidão vis-à-vis a sociedade livre, e seus sistema de 

trabalho assalariado. Conquanto trabalho fosse reconhecido como o oposto da 
                                            

46 CW, Address before the Wisconsin State Agricultural Society, V3, 1859 
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liberdade e independência, sulistas poderiam usar as próprias críticas do movimento 

trabalhista contra o wage-slavery para justificar sua forma de servidão como mais 

justa e benéfica (GOUREVITCH, 2015, p. 37). Nós veremos a seguir como ideólogos 

do Partido Republicano construíram uma teoria social alternativa para justificar o fim 

da escravidão, sem no entanto negar todos os pressupostos básicos do pensamento 

exposto acima, ao menos quanto à exclusão negra. 

2.3 Reconciliando Locke e Republicanismo no Norte 

A seção anterior pretendia, entre outros pontos, responder à descrição de 

Hartz do pensamento escravista como excepcional e irrelevante na tradição política 

americana. Voltando-nos para a uma teoria social relevante na opinião pública nos 

estados do norte no período antebellum, iniciamos com a investigação da afirmação 

de Hartz de que Fitzhugh e demais escravistas foram ignorados pelo norte liberal. 

Pelo contrário, veremos que Fitzhugh era frequentemente citado em verbatim em 

jornais dos estados livres, em especial naqueles ligados ao nascente Partido 

Republicano 47 , ou outras organizações antiescravistas, "as evidence that the 

rationales for African-American slavery threatened the freedom of white Americans" 

(TEWELL, 2011, p. 237, grifos nossos). Essa ameaça se apresentava em duas 

frentes, pois seu perigo não era meramente a transformação de trabalhadores 

brancos livres em sujeitos a senhores individuais (como proposto explicitamente por 

Fitzhugh), mas a equalização de brancos pobres com negros, o que era 

particularmente insultante devido ao "distaste of the majority of northerners for the 

Negro" (FONER, 1995, p. 5). Como discutiremos nessa seção, o pensamento 

político no norte foi formulado em diálogo com seus rivais sulistas. Construir uma 

narrativa de diálogo significa mostrar as premissas comuns às regiões, mas também 

entendê-las como partes de tradições políticas distintas. Enquanto, como vimos 

acima, pensadores escravistas conectavam o destino da civilização ao destino da 

escravidão, a opinião pública no norte "came to view slavery as the antithesis of the 

good society", moldando seu entendimento do bem em resposta aos desafios 

propostos pelos discursos analisados acima (FONER, 1995, p. 9). Esse diálogo 

permitiu aos atores políticos no norte inovar sobre o vocabulário republicano que 

permeava o pensamento político norte-americano. O Partido Republicano, 

                                            
47 Nessa seção, é necessário enfatizar mais uma vez a distinção entre Republicano (relativo ao 
Partido) e republicano (relativo à tradição política). 
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entretanto, não redimiu o trabalhador assalariado, como corretamente aponta 

Gourevitch. Sua inovação foi a transformação do trabalhador em um capitalista em 

potencial, como bem exemplificado em um discurso de Lincoln na Wisconsin 

Agricultural Society, em 1859: 
"The prudent, penniless beginner in the world, labors for wages awhile, 
saves a surplus with which to buy tools or land, for himself; then labors 
on his own account another awhile, and at length hires another new 
beginner to help him. This, say its advocates, is free labor [...]" 
(LINCOLN, 1953, p. 533)48 

A ideologia Republicana free labor, amplamente analisada por Eric Foner, 

respondia à onda escravista dos anos 1850 de duas formas. Primeiro, funcionou 

como uma mobilização de valores universais de igualdade, basicamente extraídos 

da Declaração de Independência, providenciando um ataque moral à escravidão. 

Para a historiadora Dorothy Ross (2009), esse apelo universal a direitos humanos 

forma uma contradição no pensamento político de Lincoln e de outros Republicanos, 

o que nos leva à segunda forma da a resposta Republicana, contendo uma 

contribuição inovadora à tradição republicana. A crítica do Partido Republicano se 

fundamentava na equalização, por teóricos sulistas, do trabalho livre branco ao 

trabalho coagido negro. Adiante, discutiremos como o aspecto universal da primeira 

resposta funciona como um passo sine qua non para esse segundo movimento. No 

entanto, os discursos que leremos o trazem de forma particularista, compartilhando 

alguns pressupostos sobre a natureza da nação americana e a desigualdade natural 

das raças. 

2.3.1 A Declaração de Independência e a liberdade Lockeana-republicana 

As "self-evident truths" expostas na Declaração de Independência, 

formuladas a partir da conceptualização de Locke sobre o governo limitado49, que 

definiram os direitos dos homens à "Life, Liberty, and the pursuit of Happiness" não 

são compatíveis com a descrição de governo republicano de Hammond, Bledsoe e 

Calhoun. Ao construir seus ideais de autogoverno comunitário, com noções 

corporativistas de desigualdades justificadas em nome de um bem comum, alguns 

desses pensadores sulistas explicitamente rejeitaram a Declaração de Jefferson (as 

                                            
48 CW, Address before the Wisconsin State Agricultural Society, V3, 1859. 
49 "The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is 
that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one 
ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions" (LOCKE, 2003, p. 102, grifos nossos). 
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Notes on the State of Virginia se mantiveram entre suas obras mais citadas50). O 

movimento antiescravista no norte se fundamentou em recuperar a Declaração, 

expandindo seu alcance para incluir negros, o oposto dos pressupostos por trás da 

decisão Dred Scott da Suprema Corte, em 1857, que consolidava 

constitucionalmente as visões sulistas sobre escravidão, sociedade orgânica e 

direitos de propriedade (RANA, 2010, p. 146). Nessa decisão, a narrativa da 

Revolução Americana exclui negros de qualquer participação na Revolução, ou na 

concepção dos documentos fundadores, portanto desautorizando seu usufruto de 

direitos individuais ali garantidos (Dred Scott 2008[1857], p. 400). Para trazer à tona 

uma defesa de valores ditos universais, o anti-escravismo nortista primeiro construiu 

uma descrição aristocrática das sociedades ao sul, e posicionou as sociedades dos 

estados do norte (e mais especificamente o Partido Republicano) como os 

defensores de governos livres em qualquer contexto. Lincoln apresentou essa tese 

de forma resumida nos debates na eleição senatorial de 1858: 
"The real issue is the eternal struggle between these two principles [...] 
throughout the world. They are the two principles that have stood face 
to face from the beginning of time [...]. The one is the common right of 
humanity and the other the divine right of kings. [...] It is the same spirit 
that says, 'You work and toil and earn bread, and I'll eat it.' No matter 
in what shape it comes, whether from the mouth of a king [...] or from 
one race of men [...], it is the same tyrannical principle" (LINCOLN, 
1953, p. 31551) 

Enquadrando as disputas regionais como uma batalha entre uma tirania e 

um governo livre, Republicanos reivindicaram representar não apenas os negros 

escravizados, mas também "toda a família humana" (LINCOLN, 1953, p. 42652). 

Como o então futuro Secretário de Estado na administração Lincoln, William H. 

Seward, colocaria em 1855, "the cause of America had always been [...] the cause of 

human nature", e os princípios enumerados na Declaração faziam dos Estados 

Unidos necessariamente republicanos. "Other governments, founded on the ancient 

principle of the inequality of men, are [...] monarchies or aristocracies" (SEWARD, 

1884, p. 226)53. Quando o território de Oregon se candidatou a tornar-se estado em 

1858, com uma Constituição estadual que reduzia criticamente os direitos de negros 

livres, o Partido Republicano se dividiu entre aprovar ou não a entrada de mais um 

                                            
50 Ver Sweet (2012). 
51 CW, Seventh and Last Debate with Stephen A. Douglas at Alton, Illinois, V3, 1858. 
52 CW, Special Session to Congress, V4, 1861. 
53 Works, The Advent of the Republican Party, V4, 1855. 
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estado não-escravista, mas com provisões contrárias aos valores universais que 

muitos membros do partido sinceramente acreditavam. O resultado dos debates ao 

redor da aceitação do Oregon foi a formação do que Foner chama o mainstream do 

partido, assegurando que "free Negroes were human beings and citizens," com 

direitos a "the natural rights of life, liberty, and property". Em seus debates com o 

democrata Stephen Douglas na corrida para o Senado de 1858, Lincoln insistia que 

o significado da expressão "'all men are created equal'" significava "just what it said 

— all men, without distinction of color" (FONER, 1995), querendo dizer que havia 

possibilidade de usufruto de direitos básicos indiferente à cor de pele. Para as 

defesas sulistas da desigualdade natural e o reconhecimento da escravidão em 

estatutos constitucionais, o movimento antiescravista respondia, com a Declaração 

de Independência em mente, apontando para uma lei superior, acima da legislação 

humana, que justificava liberdade universal. A ideia de uma lei acima da 

Constituição compartilha com Locke a noção de que todas as terras são "common 

heritage, bestowed upon [men] by the Creator of the universe" (SEWARD, 1884, p. 

74) 54 . Tal afirmação, se radical aos ouvidos dos teóricos sulistas, não era 

excepcional no pensamento político norte-americano. O direito comum a tudo que é 

natural está explícito no Segundo Tratado de Locke: 
"Though the earth, and all inferior creatures, be common to all men, 
yet every man has a property in his own person: this nobody has any 
right to but himself. The labour of his body, and the work of his hands, 
we may say, are properly his." (LOCKE, 2003, p. 112) 

Aos olhos dos Republicanos, e mesmo alguns Democratas do norte, negar o 

direito aos frutos do próprio trabalho a um negro era o mesmo que negar sua 

humanidade e a capacidade de um indivíduo ter propriedade sobre si mesmo. A 

despeito da retórica de desconstrução da humanidade negra nos discursos dos 

senhores de escravos, havia algo que os fazia perceber que "the poor negro has 

some natural right to himself" (LINCOLN, 1953, p. 265)55, que, segundo Lincoln, 

seria uma aceitação implícita da narrativa Lockeana da propriedade de si. Apesar de 

Lincoln insistir no respeito ao direito de propriedade em escravos dos fazendeiros 

sulistas, os princípios da Declaração e sua percepção de que havia diferenças entre 

"hogs and negroes" (LINCOLN, 1953, p. 264)56 justificavam sua constante oposição 

                                            
54 Works, Freedom in the New Territories, V1, 1850. 
55 CW, Speech at Peoria, Illinois, V2, 1854. 
56 CW, Speech at Peoria, Illinois, V2, 1854. 



 72 

à expansão da escravatura por novos territórios Essa concepção de direito natural, 

que opõe escravos e homens livres sob o eixo da sujeição ao domínio de outro se 

opõe, como nos mostra Skinner (2003), à ideia, presente em Fitzhugh, de que o 

escravo está em uma condição análoga à do senhor. No entanto, as teorias de 

liberdade que influenciaram Locke e outros teóricos de língua inglesa insistiam que a 

escravidão se definia pela condição de dependência, apenas quando contrária à 

natureza (SKINNER, 2003, p. 13)57. A inovação da ideologia free labor está em 

colocar a capacidade universal ao trabalho como um traço básico da liberdade, 

anulando a dicotomia entre esses termos conforme formulada no sul. Isso é, mesmo 

que o negro seja naturalmente inferior (algo aceito pelos Republicanos, como 

veremos a seguir), sua capacidade de trabalho lhe garantia uma condição natural de 

liberdade. 

Lincoln apresenta esse argumento em seu discurso na Wisconsin 

Agricultural Society de 1859, em resposta à teoria mud-sill de Hammond. Enquanto 

sociedades escravocratas presumem que "nobody labors, unless somebody else [...] 

induces him to do it" (LINCOLN, 1953, p. 477)58, colocando portanto o capital como 

uma condição necessária para qualquer forma de produção, sociedades livres 

entenderiam o capital como "the fruit of labor", e que os homens trabalham "for 

themselves" mesmo na ausência de capital. A teoria social free labor contém duas 

consequências explícitas na fala de Lincoln. A primeira é uma sociedade marcada 

pela mobilidade social. Contrariamente à teoria do trabalho em sociedades 

escravistas, os grupos (ou classes) de contratados e contratantes não seriam 

estáticos, um homem poderia começar sua carreira como contratado, tornar-se um 

trabalhador independente e afinal chegar ao estágio de contratante, a depender de 

seu próprio esforço e capacidade de economia, acumulação, e de viver uma vida 

relativamente ascética. A segunda consequência é a ausência de uma barreira entre 

educação e trabalho, comum em sociedades aristocráticas. Ao invés de uma 

aristocracia educada e uma massa de trabalhadores necessariamente ignorantes, 

um princípio de igualdade universal dos homens ("the Author of man makes every 

                                            
57 Skinner (2003) demonstra a retomada pelos parlamentaristas nas guerras civis inglesas, do direito 
romano e sua distinção entre o homem livre (sui iuris) e o escravo (sub potestate). O primeiro age em 
seu próprio direito, enquanto o segundo sob o arbítrio de outro. Essa teoria tem influência sobre os 
agricultores sulistas, que se consideravam independentes de poder arbitrário apenas quando 
possuidores de propriedade fundiária. 
58 CW, Address before the Wisconsin State Agricultural Society, V3, 1859. 
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individual with one head and one pair of hands", [LINCOLN, 1953, p. 479-80]59) 

justificava que a educação poderia aprimorar o trabalho. Mas, além disso, o trabalho 

(especificamente na agricultura) também aprimoraria a educação, quando 

confirmada a máxima de distribuição do "smallest quantity of ground to each man": 

cada um tentaria "produce two, where there was but one" (LINCOLN, 1953, p. 

480)60. Enquanto a lei superior para Seward significava direitos individuais fora do 

escopo do governo, para Lincoln, ela é free labor, uma vez que o trabalho livre é 

uma fonte da liberdade e prosperidade americanas. Sociedades de trabalho livre 

foram responsáveis pela prosperidade da "cause that every man can make himself" 

(LINCOLN, 1953, p. 36461). Ao trabalhar a terra, pequenos agricultores no norte 

produziam a liberdade e o cidadão livre americano. Como em Locke, a interação 

entre o homem e a terra gerava não apenas propriedade, mas também a posse de si 

mesmo que permitia uma formação livre e independente62. O trabalho na terra 

geraria autossuficiência, acumulação e racionalidade, todas as qualidades do 

cidadão republicano independente, conforme Hammond o definia. Free labor como 

ideologia e teoria social combina Locke e Jefferson, criando uma cidadania liberal-

republicana. Popular o oeste com senhores e seus escravos ameaçaria a relação 

com a terra que gera, de acordo com Lincoln, o bom cidadão nos moldes dos 

desejos dos founding fathers. Se interrompêssemos aqui, concordaríamos com 

Gourevitch que o pensamento Republicano resolveu o paradoxo da liberdade e 

escravidão, ao fazer da capacidade ao trabalho, e não da propriedade, a fonte da 

independência e liberdade. No entanto, o pensamento no norte (isso não se reduz 

ao Partido Republicano) trazia consigo limitações à ideologia free labor que o 

aproxima da interpretação de Rana sobre a sociedade colonial. 

                                            
59 CW, Address before the Wisconsin State Agricultural Society, V3, 1859. 
60 CW, Address before the Wisconsin State Agricultural Society, V3, 1859. 
61 CW, Speech at Kalamazoo, Michigan, V2, 1856 
62 Aqui, porém, é preciso observar que, para Locke, o homem livre e proprietário de si produz 
propriedade como uma extensão dele mesmo; por ser livre produz a propriedade, não o contrário (por 
produzir propriedade se torna livre). Essa distinção se exemplifica pela figura do "serviçal", que não 
seria livre, mas sujeito ao empregador, e mesmo assim exerceria um trabalho sobre a terra. Essa 
distinção, em Locke, pode ser interessante para pensar a capacidade de ser livre, que discutiremos 
na próxima seção. Mesmo livre (da escravidão), o negro no Norte é como o serviçal em Locke. Capaz 
de trabalhar, e mesmo de tornar-se proprietário, mas não de atingir a condição de liberdade plena 
associada a estes dois fatores. 
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2.4 Capacidade de trabalho e a nação natural: racismo e a dualidade do 
governo representativo 

"The population of the United States consists of natives of Caucasian 
origins, and exotics of the same derivation. The native mass rapidly 
assimilates to itself and absorbs the exotic, and thus these constitute 
one homogeneous people. The African race, bond and free, and the 
aborigines, savage and civilized, being incapable of such assimilation 
and absorption, remain distinct; and, owing to their peculiar condition, 
they constitute inferior masses, and may be regarded as accidental if 
not disturbing political forces. The ruling homogeneous family planted 
at first on the Atlantic shore, [is] rapidly spreading itself westward year 
by year, subduing the wilderness and the prairie, and thus extending 
this great political community, [constituting] one entire contiguous and 
compact nation." (SEWARD, 1884, p. 5663) 

O parágrafo inicial do famoso discurso sobre a lei superior, de Seward no 

Senado, quando do debate sobre a admissão da Califórnia como estado livre 

poderia facilmente ser incluído na decisão Dred Scott de 1857, sem alterar suas 

conclusões. O presidente da Suprema Corte Taney, afinal, confirmou a sujeição 

natural dos "Africanos" aos brancos, e sua perpétua condição de inferioridade nos 

Estados Unidos (Dred Scott 2008[1857], p. 399). Parte do ultraje na opinião pública 

no norte às acusações de Fitzhugh sobre como as condições dos trabalhadores 

brancos seriam equivalentes às do escravo não era devida à oposição moral à 

escravidão, conforme descrita acima, mas ao absurdo da equalização de brancos e 

negros. Em 1858, em outro importante discurso no Senado, Seward argumentou que 

a escravidão negra pelo Slave Power era simplesmente "acidental". O perigo da 

doutrina escravista sobre o trabalhador branco no norte seria real, uma vez que o 

princípio seguido pelos agricultores sulistas para defender seu sistema era "that 

labor in every society, by whomsoever performed, is necessarily unintellectual [...]; 

and that the laborer [...] ought to be enslaved" (SEWARD, 1884, p. 28964; grifos 

meus). Enquanto sulistas argumentavam que os "Black Republicans" queriam criar 

artificialmente uma condição de igualdade entre brancos e negros, Seward (e 

veremos como outros atores proeminentes compartilhavam essa opinião) trazia 

mudanças nos termos do debate, acusando a slaveocracy de criar essa igualdade, 

não ao levantar o homem negro, mas pela degradação do trabalhador branco. Em 

qualquer um dos casos, no entanto, a premissa comum é o absurdo da igualdade. 

Independentemente da representatividade do pensamento sulista, jornais 
                                            

63 Works, Freedom in the New Territories, V1, 1850. 
64 Works, The Irrepressible Conflict, V4, 1858. 
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Republicanos citavam sem escrúpulos políticos Democratas defendendo a 

escravidão sem fator de cor, e a inadequação da sociedade livre como uma ameaça 

à separação das raças (TEWELL, 2011, p. 244–5). 

O medo da igualdade com negros foi transformado em policy e pensamento 

político por meio de uma completa exclusão negra. Em 1850, todos os estados e 

territórios do noroeste tinham estatutos proibindo o voto ou mesmo a residência 

negra (NEELY, 2011, p. 113–4), e alguns antiescravistas estavam entre os 

defensores de tais medidas, mesmo que não necessariamente de modo explícito. 

Em um discurso carregado de críticas à economia escravocrata e à possibilidade de 

expansão desta ao oeste, Lincoln apontava sua vontade de "free all the slaves, and 

send them to Liberia — to their own native land". Algo que ele não estava disposto a 

aceitar era considerar os futuros libertos (ou qualquer negro livre) como iguais a um 

homem branco, "politically or socially". Nesse mesmo discurso, em Peoria, Illinois, 

Lincoln justifica a colonização em termos humanistas. Negros livres não deveriam 

permanecer nos Estados Unidos porque, de outra forma, iriam "perish in ten days" 

(LINCOLN, 1953, p. 25565). Se o trabalho é um fundamento da liberdade e o direito 

ao trabalho é igual para ambos os grupos "raciais" ("in the right to eat the bread, 

without leave of anybody else, which his own hand earns, he [the black man] is my 

equal and the equal [...] of every living man" [LINCOLN, 1953, p. 1666]), o que 

causaria o extermínio de negros em dez dias? Há duas razões por trás desta 

afirmação. Uma está implícita na definição de igualdade baseada em princípios 

iluministas, como a Declaração de Independência. A outra está implicada na 

concepção natural de nacionalidade compartilhada em ambos os lados da linha 

Mason-Dixon. Para exigir os princípios universais, fundamentados em uma Lei 

Natural da razão — como as razões auto-evidentes da Declaração — é necessário 

que o indivíduo seja capaz de agir racionalmente (ROSS, 2009, p. 383). Enquanto o 

público no norte, Republicano ou Democrata, enxergasse nos negros uma massa 

inferior incapaz de merecer as liberdades reservadas aos americanos, seria possível 

defender direitos humanos (contra a escravidão), mas não civis, de participantes da 

comunidade política. A base para essa inferioridade, entretanto, não é algum 

princípio universal, mas uma concepção particularista de nacionalidade. 

                                            
65 CW, Speech at Peoria, V2, 1854. 
66 CW, First Debate with Stephen A. Douglas at Ottawa, Illinois, V3, 1858. 
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Assim como Seward na citação no começo dessa seção e a decisão Dred 

Scott, em diversos momentos Lincoln expressa essa ideia de nação como 

incompatível com a inclusão negra. Em um discurso no Young Men's Lyceum, de 

1838, o futuro presidente clama por um respeito religioso às leis, incluindo aquelas 

relativas à escravidão, com base na herança que seus contemporâneos deviam à 

"legacy bequeathed [to] us, by a once hardy, brave, and patriotic, but now lamented 

and departed race of ancestors" (LINCOLN, 1953, p. 10867). Mais de vinte anos mais 

tarde, Lincoln repetiria a metáfora da nação como família ao falar ao país, em seu 

discurso inaugural como presidente. Ali, ele enfatizou como o sul deveria aceitar os 

compromissos e acordos porque "[alt]hough passion may have strained, it must not 

break our bonds of affection" (LINCOLN, 1953, p. 27168). Essa habilidade universal 

para o trabalho é combinada com uma visão particularista de pertencimento, de tal 

modo a permitir a Lincoln ao mesmo tempo atacar a imoralidade da escravidão e 

defender que o "best use [...] of these [western] territories" é como casas para "free 

white people". "Slave states are places for poor white people to remove FROM; not 

to remove TO" (LINCOLN, 1953, p. 26869). O anti-escravismo não é senão anti-

negrismo nos ainda "inabitados" territórios. Seward descreveria o modo como os 

founding fathers aceitaram a escravidão como uma "imperfect condition", a ser 

melhorada com o tempo: 
"[...] although we cannot get rid of slaves now [thought the founders], 
[their number] shall diminish and the number of white men shall 
increase, and that ultimately the element of the free white men shall be 
so strong that the element of slavery shall be inadequate to produce 
any serious danger [...]" (SEWARD, 1884, p. 33970) 

Escravidão e identidade negra são iguais. Levar escravos aos territórios 

significa excluir brancos livres, pois não há consideração sobre a existência da 

camada negra livre na população, ao menos não como cidadãos. 

Para tratar da noção ancestral de nação que corrobora tanto a exclusão 

negra no norte como a escravidão no sul, será necessário inscrever o modo como 

essas soluções se apresentavam ao mesmo problema, da distinção entre 

governados e governantes, e como a proposta anti-negra no norte abriu brechas 

para argumentos mais radicais pelos abolicionistas. 

                                            
67 CW, Address Before the Young Men's Lyceum of Springfield, Illinois, V1, 1838 
68 CW, First Inaugural Address, V4, 1861 
69 CW, Speech at Peoria, V4, 1854 
70 Works, Political Equality The National Idea, V4, 1860 



 77 

2.4.1 Naturalização da Nação e o Princípio da Distinção 

Conforme adiantado no início do capítulo, há, entre Republicanos e sulistas, 

uma preocupação comum. Ao definir suas sociedades como sociedades de colonos 

(RANA, 2010, p. 9), Sul e Norte viram-se obrigados a organizar a distinção entre 

colonizados e colonizadores. A solução dos primeiros foi a desumanização dos 

excluídos, por meio da escravidão. Os segundos optaram pela exclusão física deles, 

imaginando uma sociedade totalmente branca. Para entendermos o que quero dizer 

com concepção natural de nação e como essa concepção funciona como horizonte 

comum aos autores aqui tratados, é relevante retornarmos brevemente aos debates 

referentes à construção institucional do governo representativo nos Estados Unidos 

e na Europa, nas últimas décadas do século XVIII. Ali, poderemos identificar o que 

Pierre Rosanvallon define como "os equívocos fundacionais do governo 

representativo", basicamente a ausência de justificação teórica para a conciliação de 

igualdades políticas com desigualdades sociais (ROSANVALLON, 2000, p. 17, 

tradução nossa). No período das Revoluções Francesa e Americana, o princípio do 

governo representativo foi tratado como uma solução prática a um problema teórico. 

Na impossibilidade de se reunir o povo em uma república de larga escala, haveria a 

necessidade "evidente" do sistema representativo. No entanto, se todos 

concordavam na necessidade de tal sistema, suas justificações são às vezes 

diametralmente opostas. Para alguns, a representação não é senão "um artifício 

técnico resultante de uma limitação puramente material", algo que o coloca como um 

second best à democracia direta, impraticável. Contudo, procedimentos 

representativos "podem também ser ligadas a uma visão filosófica positiva de suas 

próprias virtudes" (ROSANVALLON, 2000, p. 15, grifos do autor, tradução nossa), 

isso é, como um regime inédito e original, capaz de ser compreendido como um 

passo além da democracia. As leituras alternativas da representação 
"[se] inscrevem em visões às vezes opostas do político. Alguns 
consideram o governo representativo conforme o espírito democrático, 
enquanto outros o veem como um tipo de regime em ruptura com a 
democracia" (ROSANVALLON, 2000, p. 13, tradução nossa). 

Rosanvallon apresenta Sièyes como um teórico da representação como 

forma melhorada de democracia, mas que não se liberta da temática da soberania 

popular. O modo de conciliação é o sistema de capacidades, algo que será 

simultaneamente mobilizado nos Estados Unidos, nos Artigos Federalistas. A noção 
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de capacidade permite resolver parcialmente a dicotomia entre uma igualdade 

teórica fundamental e a desigualdade sociologicamente apreendida. Usando o 

mecanismo da divisão do trabalho social como fundamento de seu argumento, 

Sièyes vê com bons olhos que "chaque fonction [esteja] dans les mains d'experts" 

(Sièyes citado por ROSANVALLON, 2000, p. 16). O processo representativo permite 

não apenas um acesso maior da população ao poder, mas também a manutenção 

de desigualdades entre quem de fato exerce o poder. Esse argumento é 

essencialmente similar ao que Madison mobiliza no Federalista 10. Com uma 

desconfiança ainda maior que a de seus colegas franceses quanto à democracia 

direta, o clássico artigo de Publius faz uma defesa enfática do que Bernard Manin 

(1997) chama de princípio da distinção. Segundo Publius, a diversidade de 

capacidade é a origem da diversidade de propriedade (Madison, 10, 41) e, para 

além de aceitar como premissa as distintas capacidades entre os indivíduos, a 

representação deveria "enlarge and refine the public view" por meio da escolha de 

representantes, "whose wisdom may best discern the true interests of their country, 

and [...] will be least likely to sacrifice it to temporary or partial considerations" 

(Madison, 10, 44). De modo mais explícito que Sièyes, Publius pretende uma "total 

exclusion of the people in their collective capacity" (Madison, 63, 309, grifos do 

autor), no governo representativo. Ao receber as críticas Anti-Federalistas de que o 

desenho institucional proposto pela Constituição teria uma "'aristocratic' tendency" 

(MANIN, 1997, p. 112), os defensores da ratificação abraçaram o caráter elitista nos 

termos de Publius: 
"[...] an aristocracy means nothing more or less than a government of 
the best men in the community [...]. Representatives should consist of 
those most noted for wisdom and virtue. Is there any danger in such a 
representation? I shall never find fault that such characters are 
employed..." (Wilson citado por MANIN, 1997, p. 118). 

O argumento da distinção dos representantes frente aos representados foi 

incorporado ao discurso corporativista sulista. James Hammond acusava os estados 

do norte de terem se corrompido ao expandir o sufrágio exageradamente (inclusive 

para negros, na Nova Inglaterra), de forma que "the ignorant [...] are rapidly usurping 

all power in the non-slaveholding States, and threaten a fearful crisis in republican 

institutions" (Hammond citado em DEROSA, 1991, p. 72-3). Sua teoria mud-sill 

confirma a tese de que a escravidão resolvia o problema da representação via 

capacidade. A aristocracia natural do senhores de escravos deveria governar, por 
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ser mais apta a perceber o bem comum, de acordo com uma teoria social 

corporativista que imagina equivalentes os interesses dos escravos e de seus 

senhores. Exatamente porque a tradição americana não incluía fortes defesas da 

democracia direta (mesmo os Anti-Federalistas defendiam a representação), a 

incorporação da evidente desigualdade social no sistema de organização de poder 

na comunidade política não é conflitiva, entre os fazendeiros do sul. Não lhes parece 

contraditório excluir os "ignorantes" — naturalmente sujeitos à escravidão — de sua 

estrutura supostamente republicana. 

A ideologia free labor do Partido Republicano é uma outra forma de se 

enfrentar esse problema do governo dos mais aptos. No entanto, ela não prevê que 

o interesse da massa de excluídos será idêntico aos dos pertencentes. Pelo 

contrário, nela o excluído sequer é considerado parte interessada. Resta-lhe sair, 

para ser colonizado em outro território72. Ao longo do século XIX, o problema da 

representação, comum dos dois lados do Atlântico, foi traduzido, nos Estados 

Unidos, em uma linguagem racial, introduzindo o que chamei acima de concepção 

natural de nacionalidade. Defendo, aqui, que o modo de resolução desse problema 

entre os chamados free-soilers trazia mais tensões internas que seus pares ao sul 

da linha Mason-Dixon. 

Para pensar a naturalização da nacionalidade americana, podemos nos 

remeter a Hanna Arendt, para quem os americanos teriam uma capacidade singular 

de "look upon yesterday with the eyes of centuries to come" (ARENDT, 2006, p. 

190), isso é, para Arendt, seria exclusivo dos norte-americanos a projeção de seu 

passado recente (a Revolução) a tempos imemoriais. Benedict Anderson, em seu 

clássico Comunidades Imaginadas (2007) sobre as origens do nacionalismo, 

expande essa capacidade para todas as comunidades políticas. O nacionalismo 

seria sustentado em parte pelo paradoxo da "modernidade objetiva das nações à 

vista do historiador, frente à sua antiguidade subjetiva à vista dos nacionalistas" 

(ANDERSON, 2007, p. 22, tradução nossa). Enquanto o conceito de nação nasce na 

modernidade, os sujeitos que o utilizam, na linguagem nativa, o remetem a tempos 

imemoriais. Seward, em seu discurso sobre o "conflito irrepreensível" relativo à 

expansão da escravidão, de 1858, sustenta que o trabalho servil havia sido trazido 

ao Novo Mundo apenas por monarquias moribundas, que levaram apenas à 

                                            
72 As propostas de colonização negra como consequência da abolição serão analisadas mais a fundo 
no próximo capítulo. 



 80 

"poverty, imbecility, and anarchy" nas Américas espanhola e portuguesa. O modelo 

antagônico, "is of German extraction, and it was established in our country by 

emigrants from Sweden, Holland, Germany, Great Britain and Ireland. [...] We justly 

ascribe to its influences the strength, wealth, greatness, intelligence, and freedom, 

which the whole American people now enjoy" (SEWARD, 1884, p. 290)73. Fica 

evidente como o povo, ou nação, americano é indissociável de suas origens naturais 

e raciais. Ao naturalizar a nação, por seu caráter racial prévio, o que a torna também 

obrigatória74, Seward vai de encontro ao pensamento de Fitzhugh de que haveria 

uma comunhão de interesses entre senhores e escravos. A única comunhão 

possível é entre aqueles pertencentes à mesma nacionalidade. Na definição de 

Anderson, a nação é uma "comunidade política imaginada como inerentemente 

limitada e soberana". Imaginada porque seus membros jamais se conhecerão, mas 

terão internamente a "imagem de sua comunhão". Limitada porque "tem fronteiras 

finitas, ainda que elásticas, para além das quais encontram-se outras nações. 

Nenhuma nação se imagina com as dimensões de toda a humanidade" 

(ANDERSON, 2007, p. 23–5, tradução nossa)75. Daí a tensão entre o vocabulário 

antiescravista oriundo da Declaração de Independência e sua asserção da igualdade 

humana fundamental, e os discursos de Seward e Lincoln examinados ao longo do 

capítulo, com sua definição clara de fronteiras entre nós, americanos — 

caucasianos, e eles, escravos ou negros livres. Enquanto a hierarquização na 

sociedade sulista e sua auto-percepção corporativista requeria a adesão aos 

princípios do Federalista 10 (governo dos mais aptos), a negação (ao menos 

retórica) de qualquer hierarquia e sua inscrição nos princípios da Declaração de 

Independência fez que o pensamento no norte se baseasse não no governo "dos 

aptos", mas no governo "dos pertencentes". A igualdade interna à nação americana 

só seria possível via a exclusão dos não-nacionais76. Não à toa, até o início do 

conflito, a proposta de Lincoln era enviá-los à Libéria. O próximo capítulo tratará da 

forma como essa concepção do nós se alterou no Partido Republicano durante o 

                                            
73 Works, The Irrepressible Conflict, V4, 1858 
74 "[E]m todo o 'natural' sempre há algo que não se pode escolher" (ANDERSON, 2007, p. 202, 
tradução nossa). A associação da nação à raça torna impossível "escolher" a qual nação pertencer. 
Nesse sentido, o pertencimento àquela que nos é determinada é obrigatório. 
75 Para uma análise das noções de soberania no Norte e no Sul, ver capítulo 1. 
76 A relação entre igualdade interna e sujeição externa é o argumento central da tese colonial de 
Rana (2010). 
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conflito, de modo a culminar na aprovação das emendas de abolição (13ª) e de 

cidadania igualitária (14ª). 

Antes de irmos às nossas conclusões neste capítulo, vale a pena ressaltar 

que até aqui tratei dois dos principais Republicanos como representativos do 

pensamento político no norte. Eles certamente sofriam forte oposição da opinião 

pública em relação às suas posições mais antiescravistas (universalistas), o que é 

demonstrado pelo esforço do partido Republicano em se diferenciar não apenas do 

partido Democrata, mas também de abolicionistas radicais (FONER, 1995, p. 301–

2), porque abraçar a posição antiescravista não era a escolha mais popular em 

meados da década de 1850. Contudo, nosso esforço aqui foi demonstrar como o 

pensamento nos estados livres do norte compartilhava premissas sobre a 

(des)igualdade com seus adversários ao sul. Como Gienapp (1987) expõe, o 

primeiro desafio Republicano não foi contra o Slave Power, mas contra outras 

correntes de pensamento no norte que emergiam na esteira da deterioração do 

partido Whig (GIENAPP, 1987, cap. 2–3). Estes eram na sua maioria antiescravistas 

(em geral na forma de free soil nos territórios), adeptos da temperança (na forma da 

proibição de bebidas alcóolicas) e nativistas (anti-Católicas). A questão escravista, 

em sua forma anti-slaveocracy, tornou-se proeminente durante as eleições 

presidenciais de 1856, com a campanha em torno do Bleeding Kansas como pano 

de fundo. A preocupação de Gienapp está na formação de alianças eleitorais entre 

esses grupos emergentes em cada um dos estados do norte, mas, para nossos 

objetivos teóricos, a relevância está no ambiente comum em que essas ideias 

circulavam. As questões das bebidas alcóolicas e do crescente catolicismo 

decorrente das imigrações alemã e irlandesa estão intimamente relacionadas à 

ideologia free labor como uma forma de adquirir um merecido status de cidadania77. 

A capacidade de trabalho, entrelaçada como está à capacidade de ser racional e, 

naturalmente, à liberdade republicana, não estava reservada sequer a todos os 

brancos. Algo mais era necessário, ao mesmo tempo natural (origens Anglo-Saxãs, 

ou equivalentes), e cultural (ascetismo Protestante, na forma de sobriedade). Para 

alguns no primeiro momento da formação do Partido Republicano, a liberdade que 

caracterizava a América não era acidental; um povo havia criado o governo livre, e 

esse povo deveria governá-lo. O influxo de imigrantes ligados à Igreja Romana — 

                                            
77  Devemos ressaltar que nenhum dos dois indivíduos tratados nesse capítulo abraçavam o 
proibicionismo ou o nativismo, sendo duramente criticados por isso, em determinados estados. 
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então uma caricatura da tirania — iria "undermine American institutions" (FONER, 

1995, p. 228). Sendo branco78, todavia, alguns destes imigrantes poderiam ser 

assimilados, ou americanizados, se não tentassem preservar seus "customs, habits, 

and languages" originais (FONER, 1995, p. 229). 

O movimento de temperança é às vezes visto como um epifenômeno do 

nativismo, uma vez que era também direcionado principalmente aos imigrantes 

católicos irlandeses e alemães. Contudo, neste movimento é revelada uma 

preocupação com o projeto de construir o Novo Mundo como uma "city on a hill", de 

acordo com os desejos dos primeiros colonos puritanos a desembarcar no 

Massachussets79. Àqueles que se provavam incapazes de cumprir a tarefa, restava 

o desprezo, na opinião pública ou na lei. Enquanto os dois partidos majoritários do 

início dos anos 1850 (Democratas e Whigs) hesitavam em tomar uma posição em 

relação ao proibicionismo, "Free-Soilers displayed no such hesitancy". Tanto o 

antiescravismo como a disputa anti-alcoolismo "sprang from similar moral impulses" 

(GIENAPP, 1987, p. 47). Como um pastor protestante diria: "Temperance and 

Freedom are as inseperably [sic] connected as Intemperance and Slavery" (citado 

em GIENAPP, 1987, p. 47). Da mesma forma como negros eram excluídos da 

comunidade política, também o eram aqueles cujos hábitos os desqualificavam para 

o trabalho e para o exercício pleno da liberdade. 

2.5 Conclusão 

O debate atual sobre como organizar o pensamento político americano no 

antebellum inicia-se nos anos 1950, com o trabalho seminal de Hartz sobre o 

consenso liberal. Como vimos, diversos autores responderam à clássica análise de 

Hartz, posicionando o pensamento antiescravista no norte às vezes mais, outras 

menos, próximo do desafio sulista. Entre a produção teórica usada para abrir minha 

                                            
78 A forma como a cor da pele facilitava na assimilação é discutido em Rana (2010). Algumas etnias 
conseguiam mais facilmente ser vistas como "co-participantes" no projeto de expansão dos Estados 
Unidos (RANA, 2010, p. 215). 
79 O pastor John Winthrop, primeiro governador da colônia do Massachussets, teve grande influência 
sobre o pensamento norte-americano. Em um discurso, carregado de comparações com o "povo de 
Israel", Winthrop antecipa a ideia free labor de merecimento: "In regard of the more neare bond of 
mareage, betweene [God] and us, wherein he hath taken us to be his after a most strickt and peculiar 
manner which will make him the more Jealous of our love and obedience soe he tells the people of 
Israeli, you onely have I knowne of all families of the Earthe therefore will I punishe you for your 
Transgressions. [...] wee must Consider that wee shall be as a Citty upon a Hill, the eies of all people 
are uppon us; soe [...] if wee shall deale falsely with our god in this worke wee have undertaken [...] 
wee shall shame the faces of many of gods worthy servants, and cause theire prayers to be turned 
into Cursses upon us [...]" (WINTHROP, 2011[1630], p. 14-5). 
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discussão, Hartz e Gourevitch apontaram para as tensões presentes nos discursos 

dos senhores de escravos, ao tentarem conciliar o vocabulário da liberdade (liberal 

ou republicano, respectivamente) com um vocabulário quase despótico. Hartz evitou 

a questão ao caracterizar os apologistas da escravidão como irrelevantes. 

Gourevitch mostrou o caminho de inovações conceituais percorrido por aqueles que 

tentavam revolver o paradoxo da liberdade e escravidão. Aqui, eu sugiro que 

Gourevitch não colocou o paradoxo no lugar correto. Ele não estaria entre 

escravidão e liberdade, mas entre liberdade e exclusão. Como defendido na primeira 

parte deste capítulo, os teóricos sulistas foram bem sucedidos em demonstrar a 

compatibilidade do primeiro par de conceitos. 

O pensamento no norte, no entanto, enfrentou um desafio maior. A defesa 

da universidade do trabalho como liberdade era uma justificativa suficiente para o 

sentimento antiescravista que mesmo não-abolicionistas compartilhavam. Mas a 

ideologia free labor não tinha por objetivo apenas a proposição de valores 

universais, ao contrário do que Gourevitch sugere ao dizer que os Republicanos 

"resolveram" o paradoxo (GOUREVITCH, 2015, p. 38). Havia internamente a ela a 

premissa do merecimento à liberdade, atrelada a um pertencimento natural a uma 

origem determinada, ou ancestralidade. A naturalização do meio social deve mais ao 

corporativismo típico do sul que a um ideal Lockeano de liberdade natural. Veremos 

no próximo capítulo que os abolicionistas radicais exploraram essa tensão durante a 

Guerra Civil, à medida em que pressionavam por mudanças no estatuto do negro de 

naturalmente excluído para um membro pleno da comunidade política. A secessão 

dos estados do Sul e a consequente exclusão de congressistas sulistas abriu 

espaços ideológicos e institucionais para uma crítica da exclusão negra, por parte 

dos abolicionistas. Do ponto de vista ideológico, a Guerra movida em nome da 

proteção à escravidão fez com que o centro do debate sobre a posição do negro 

movesse em direção à maior inclusão. Do ponto de vista institucional, a maior 

proporção de radicais como Charles Sumner e Thaddeus Stevens no Congresso 

permitiu o avanço de legislação inclusiva. 

Contudo, veremos a seguir como o processo de abolição e emancipação 

negra não foi linear ou completo. Disputas sobre a possibilidade de se alterar o "nós, 

o povo", então cristalizado na decisão de Dred Scott e mesmo na mentalidade 

antiescravista representaram limitações para o alcance da nova legislação. O 

capítulo 3 terá como enfoque tais limites.  
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3 Imagens Retóricas da América Negra: reformulação do nós o 
povo durante a Guerra Civil (1861-1866) 

3.1 Introdução 

 
Figura 3.1 — Thomas Waterman Wood (1866). The Contraband, The Recruit, The Veteran 

 
As mudanças levadas a cabo durante a Era da Guerra Civil na economia 

política, organização constitucional e leis de cidadania norte-americanas já 

receberam merecida atenção de incontáveis intelectuais, desde o momento 

imediatamente posterior ao conflito (ACKERMAN, 1998; BENSEL, 1990; FONER, 

1988; MCPHERSON, 1988). A guerra não apenas resolveu disputas anteriores entre 

os setores norte e sul do país (ou entre o Partido Republicano e os escravocratas 

sulistas), mas também criou o que chamaremos abaixo de "terceira" sociedade, 

diferente dos ideais tanto Republicanos quando sulistas do período antebellum. As 

disputas eleitorais entre as duas eleições presidenciais de 1856 e 1860 se 

caracterizaram como competições entre grupos alegando representar o interesse do 

"homem branco", uma abstração formulada de forma mais ou menos abrangente, a 

depender de quem a utilizava (GIENAPP, 1987, p. 354–5). Todavia, uma das 

principais mudanças ocorridas durante o conflito não diz respeito à América branca. 

A abolição da escravatura e o recrutamento de tropas negras pelo exército da União 

representaram — e reforçaram — alterações na gramática política do período, com 

seus efeitos sentidos mais fortemente no vocabulário relativo à América negra. As 

três obras apresentadas como epígrafe neste capítulo resumem algumas das 

transformações na autoimagem de (parte do) público americano. Da imagem de um 

grato contrabando de guerra, que escapara recentemente de seu antigo senhor, mas 
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ainda não liberado de sua condição de propriedade, ao orgulhoso veterano cujos 

ferimentos provam sua capacidade de lutar pela própria liberdade, e ao mesmo 

tempo santifica seu pertencimento à terra defendida. Seu respeito é mostrado pela 

saudação militar, provavelmente não a outro soldado ou oficial, mas à bandeira, o 

símbolo máximo da república e suas promessas. O pintor Thomas Waterman Wood 

representou parte da narrativa conforme contada por abolicionistas e radicais 

Republicanos nestes três retratos. Para além da mudança de postura e de 

nomenclatura, de agradecido a orgulhoso, de contrabando a veterano, de 

propriedade a pessoa, é importante notar, para nossos interesses nesse trabalho, a 

arma que o personagem carrega quando é finalmente recrutado. O armamento de 

recrutas negros representou uma passagem crucial nas mudanças no vocabulário 

ocorridas ao longo do período do conflito. Quando contrabando, propriedade ainda a 

ser retornada ao seu antigo dono — desde que este fosse leal à União — a imagem 

mostra um rifle encostado, que, se ao menos não está sendo usado por rebeldes, 

tampouco está ajudando na causa da União. Esse mesmo rifle repousa após o fim 

da guerra. É de extrema importância, como veremos, para a narrativa Republicana, 

enfatizar o quadro do meio, quando uma antiga propriedade de um senhor individual 

torna-se algo no meio do caminho rumo à cidadania plena. O recruta em postura 

ereta mostra-se capaz do desafio de provar-se digno da liberdade prometida a ele, e 

a todos os negros, em caso de vitória. A arma, afinal, será utilizada ativamente pelo 

exército do norte (podemos notar também a bateria no quarto aos fundos, 

reforçando que esse recruta não será apenas um drummer boy, mas sim 

efetivamente lutar). Essas imagens evidentemente contam uma estória 

congratulatória dos efeitos da guerra, e da participação das tropas negras, e 

sabemos hoje que os movimentos de inclusão negra não foram tão completos como 

poderiam ser compreendidos pela leitura destes quadros. No entanto, eles mostram 

a imaginação de um homem da Nova Inglaterra sobre as transformações que o fim 

da escravidão trouxeram para a polity norte-americana. Ao vestir o uniforme azul, e 

saudar à bandeira após os horrores do campo de batalha, não há grande diferença 

entre o personagem retratado por Wood, e um veterano branco. Em algumas 

instâncias, a igualdade proposta por tal imaginação certamente ajudou os libertos. 

Contudo, a noção de que o fim do trabalho servil e a experiência militar eram os 

únicos requisitos para atingir tal igualdade pode ter servido como uma barreira na 
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tentativa de criar uma condição de liberdade mais ampla e durável para os antigos 

escravos. 

Em seu livro Civic Ideals, Rogers M. Smith (1997) pretendeu mostrar a 

presença constante de múltiplas tradições políticas na história americana. Opondo-

se a interpretações de consenso (liberal ou republicano) na autoimagem americana, 

Smith argumenta que mesmo em períodos de relativa inclusão nas leis de cidadania 

(como o período da Guerra Civil e da Reconstrução), o que ele chama de ideais 

ascriptivistas do povo americano permaneceram fortes o suficiente para prevenir 

maiores movimentos de pertencimento80. Há inúmeras críticas possíveis a esse 

argumento, expostas no capítulo dois. Uma delas é o tratamento das três tradições 

(liberal, republicana 81  e ascriptivista) como linguagens políticas completamente 

separadas, o que daria a impressão de que as tradições liberal e republicana seriam 

necessariamente inclusivas, não fossem os efeitos da limitação ascriptivista. 

Enquanto os elementos ascriptivistas mudam conforme o grupo que se pretende 

excluir, as linguagens liberal e republicana são tratadas por Smith como estáticas 

temporalmente. Apesar desta conclusão ser oposta aos objetivos de Smith, a 

operacionalização dos conceitos desta forma pode levar a uma narrativa também 

congratulatória de uma organização constitucional em constante expansão de 

direitos. Afinal, se americanos conseguissem, por meio das legislaturas ou da 

Suprema Corte, isolar os termos ascriptivistas de seu vocabulário, haveria um 

processo de aumento das "fronteiras de pertencimento" (RANA, 2010, p. 7; o 

conceito de “fronteiras de pertencimento” é tirado de WELKE, 2010). 

Mesmo que concordemos que disputas sobre como designar [ascribe] o 

povo foram parte do fracasso da inclusão negra no pós-Guerra, há outro problema 

metodológico no modo como Smith organiza sua explicação. Esse trabalho pretende 

complementar seus argumentos nesse ponto. Smith explica a emergência de leis de 

cidadania específicas pela tradição que as motivou, ou "that liberalism [...] and 

republicanism [...] led to more inclusive views on citizenship debates, and 

ascriptivism [...] to less inclusive views" (GERRING, 2003, p. 94). Como nos mostra 

Gerring, entretanto, há um argumento circular nessa explicação, uma vez que Smith 

                                            
80 A tradição ascriptiva de Smith é formulada como um ideal de cidadania baseado na exclusão de 
algum grupo ou indivíduo. Uma lei liberal de cidadania se refere a um governo limitado, enquanto 
republicanismo se refere ao autogoverno. 
81  Como nos capítulos anteriores, diferencio republicano, referente à tradição política, de 
Republicano, referente ao partido, pelo uso do R maiúsculo. 
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não separa suas variáveis independentes — as tradições — de suas variáveis 

dependentes — as leis de cidadania e decisões judiciais. Anteriormente às ações 

dos atores em questão, é impossível reconhecer liberais, republicanos ou 

ascriptivistas (GERRING, 2003, p. 94). Smith trata leis de cidadania como proxies de 

ideais de cidadania e, ao mesmo tempo, tenta estabelecer uma relação causal entre 

ambos. Nós não questionamos que os estatutos referentes à cidadania e inclusão 

negra durante a Guerra Civil e o início da Reconstrução foram determinados pelas 

múltiplas tradições descritas por Smith (mesmo que tratemos essas tradições de 

modo mais interligado que o próprio autor). Pretendemos complementar a análise de 

Smith construindo um argumento descritivo sobre a mudança no vocabulário político 

trazida pela guerra. Mudança tal que legitimou diferentes formas de organização da 

polity. Como veremos, assim como as pinturas de Wood, a posição do homem negro 

na mente do legislador mudou, em grande parte devido a 1) a necessidade militar de 

emancipar os escravos e usá-los como soldados, e 2) pela própria participação 

negra no esforço de guerra. A mudança no vocabulário não ocorreu sem disputas 

entre radicais, moderados e conservadores, e certamente não foi motivada apenas 

por um senso de justiça em relação ao liberto, mas também pela intenção de punir a 

grupo de senhores de escravos sulistas tidos como responsáveis pela guerra. 

Para isso, nesse capítulo iremos nos debruçar não sobre estatutos e leis, 

mas sobre editoriais e debates em torno de momentos críticos da guerra para a 

cidadania negra. O foco da análise será o jornal New York Tribune (NYTrib), editado 

pelo Republicano Horace Greeley; debates congressuais registrados no 

Congressional Globe (CG) e discursos e cartas escritas pelo presidente Lincoln, 

secretário de estado William Seward e abolicionista negro Frederick Douglass, entre 

1861 e 1866, com a criação do Freedmen's Bureau. Como o Partido Republicano 

possuía uma maioria suficiente para efetuar as mudanças legais necessárias ao 

longo de todo esse período devido à ausência (e posterior exclusão) de 

congressistas dos estados rebeldes, nossa análise sobre a posição dos negros na 

polity americana se organizará como um estudo do Partido Republicano e as suas 

mudanças entre a chegada ao poder e seus esforços para se consolidar no sul 

conquistado. Para medir alterações no vocabulário político, é necessário que haja 

alguma constante no modelo explicativo. Os editorais do New York Tribune, então o 

jornal mais lido dos Estados Unidos, e o único de alcance nacional, servirão como 

base da narrativa. 
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À medida em que os debates sobre a cidadania negra evoluíram ao longo do 

conflito, com o vocabulário mudando de modo a tornar posições radicais aceitáveis, 

nós veremos uma disputa sobre quem é a primeira pessoa, o nós, na polity 

americana. As mudanças trazidas pela guerra para os negros foram sentidas pelo 

todo do povo, tornando uma descrição isolada de parte da população 

necessariamente incompleta. Há três nós distintos em debate. Primeiro, um "norte" 

(branco), mobilizado contra a rebelião e cujos maiores objetivos são a reunificação e 

algumas pressões por metas mais abrangentes (como a emancipação). Nesse 

sentido, o nós exclui os traidores, definidos como os sulistas e/ou Democratas. 

Segundo, uma (também branca) "União", muito presente nos discursos de Lincoln e 

suas metáforas familiares. Aqui, o chamado para nós o povo é um chamado à 

pacificação (vitoriosa ou não, o que enfatizo aqui é a ideia de uma família 

americana, que deve ser reunificada após o conflito fratricida). Finalmente, um nós 

mais amplo, provavelmente o que Wood pensava ao pintar os retratos acima. No 

entanto, como veremos a seguir, é um povo raramente mencionado, mesmo por 

radicais. Sua presença mais constante está nos discursos provocativos de Frederick 

Douglass, no qual ele usa, como negro, a primeira pessoa se referindo a um único 

povo americano, negro e branco. A discussão sobre a alteração no sentido do 

conceito povo, e como Douglass tem um papel importante (mesmo que derrotado) é 

influenciada aqui pelo livro Constituent Moments de Jason Frank (2010). Nele, Frank 

argumenta sobre "the people's political capacity for democratic self-creation" 

(FRANK, 2010, p. 223), isso é, pelo ato performático de fala (e, em nosso caso, de 

guerra), não há simplesmente a inclusão de grupos previamente excluídos (como 

descreve Smith), mas a criação de um novo, ou terceiro, nós. O debate sobre 

inclusão negra, e o fracasso da Reconstrução, devem ser traçados em dois níveis: 

ideias sobre o que é o homem negro, e ideias sobre o que é o povo americano. O 

primeiro nível é mais explicitamente tratado pelos atores que estudaremos a seguir, 

enquanto o segundo está implícito nas suas ideologias de suprematismo branco, 

free labor ou abolicionistas. Nosso objeto de investigação é portanto a linguagem 

comum sob a qual os debates a respeito do lugar e da cidadania negra nos Estados 

Unidos se realizaram. 
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3.2 De propriedade à humanização — imagem negra na mentalidade do norte 
(branco) 

Para garantir melhores chances de vencer a eleição presidencial de 1860, o 

establishment do Partido Republicano escolheu uma estratégia moderada em 

relação ao problema da escravidão. Concentrando os sentimentos antiescravistas 

em um discurso anti-expansionista, o partido tornou-se um alvo não apenas de 

Democratas escravistas, mas também de abolicionistas radicais. Essa estratégia 

retórica foi claramente exposta no discurso de inauguração da Presidência de 

Lincoln, feito após a secessão do chamado Sul Profundo e marcado por um forte 

tom conciliatório. Mesmo com a insistência no objetivo Republicano de não-

expansão, ao questionar a obrigação do Congresso de "protect slavery in the 

Territories", o primeiro discurso de Lincoln como presidente mostrou a moderação 

que caracterizaria a maior parte de suas decisões durante a guerra (OAKES, 2008 

passim). Sua fala não foi direcionada a seus colegas Republicanos ou aos negros 

cuja liberdade o próprio Lincoln defendia. Sua audiência era os sulistas brancos, e 

suas promessas de respeitar seu direito a propriedade. A condição de propriedade 

dos negros nos estados escravistas seria uma questão de "legal obligation" que 

deveria ser respeitada por ambos os setores do país (e, devemos acrescentar, à 

revelia das consequências que isso traria para o exercício da cidadania por negros 

nos estados livres82) . Os setores norte e sul, impassíveis de afastamento, seriam 

mais conectados que um casal, cuja divórcio poderia acarretar em separação. A 

família americana (branca), "cannot separate" (LINCOLN, 1953, p. 269)83. A maior 

parte dos discursos e escritos antiescravistas conectavam e naturalizavam o negro à 

sua condição de propriedade. O antiescravismo branco tampouco incluía negros na 

sua primeira pessoa (o nós) ou na segunda (o vocês, enquanto audiência). Uma vez 

iniciada a guerra, à medida em que escravos fugidos escapavam para as linhas 

unionistas, criando a "contraband controversy", como reportado pelo Republicano 

New York Tribune, essa linguagem era reforçada. 

Menos de três meses após a inauguração presidencial, o Tribune escrevia 

"that the escape of slaves, and their claim to the protection of the fortress, is going to 

                                            
82 Para uma excelente interpretação da liberdade precária dos negros no Norte, ver Horton e Horton 
(1997, cap. 10). 
83 CW, First Inaugural Address, V4, 1861. 
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be one of the most marked features of the war" (NYTrib, 31/05/1861 84 ). O 

deslocamento populacional, e a fuga de escravos, não deveriam ser lidos como 

acontecimentos inesperados da guerra. No entanto, a decisão do General Butler de 

reter os fugitivos atrás das linhas da União, desobedecendo a cláusula dos escravos 

fugidos presente na Constituição, gerou reações apaixonadas, contra as quais o 

Tribune se posicionou. Que um jornal antiescravista defendesse o direito de se 

apreenderem os escravos fugidos, em especial em um momento de guerra, não 

chega a surpreender. Mais relevante, no entanto, é notar como a linguagem de 

pessoas como contrabando de guerra: 
"When owners present themselves and claim the return of their slaves, 
Gen. Butler gives them a sort of receipt, which places the negroes to a 
certain extent on the list of articles contraband of war. In no instance 
do they get the negroes back. Not that there is the slightest disposition 
to encourage the escape of slaves, or to illegally detain them when 
demanded." (NYTrib, 31/05/1861) 

Enquanto rebeldes brancos levantavam armas para defender esse direito de 

propriedade, a linguagem de objetificação (contrabando) dava ao movimento 

antiescravista a legitimidade para defender o que afinal levaria à emancipação, 

chamando de "confisco". A preocupação em operar dentro do regime constitucional 

dos direitos de propriedade, mesmo que de acordo com as condições da rebelião, é 

explícita na garantia de "rapidamente" retornar os escravos a senhores que 

realizassem o juramento de lealdade. Durante os primeiros seis meses do conflito, a 

controvérsia do contrabando foi mencionada diversas vezes no Tribune, que 

descrevia a situação como uma oposição entre americanos leais e desleais, e como 

cada um destes mereceria ter seus direitos (de propriedade) respeitados. Em 

Maryland, escravos, para sua "surpresa", foram retornados a seus senhores 

(NYTrib, 31/05/1861), confirmando o que Lincoln prometia meses antes, uma guerra 

pela União, sem nenhuma intenção de alterar o status do homem negro. A questão 

imposta pelo rápido aumento no número de "such contrabands of war [...] endowed 

with speech and locomotive powers, and [...] African blood in their veins" era o que 

fazer com eles, uma vez que integração na sociedade branca não aparecia como 

possibilidade neste ponto da Guerra, mesmo para um jornal Republicano (NYTrib, 

08/07/1861). Apesar da extensão das "verdades auto-evidentes" presentes na 

Declaração de Independência aos negros, promovida pelo movimento antiescravista 
                                            

84 Todas as referências ao New York Tribune neste capítulo retiradas de arquivos disponíveis em 
<http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/issues/> 
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desde os anos 1850, a persistência de uma linguagem de propriedade para se referir 

aos escravos fugidos tornava improvável outra alternativa que a colonização, mesmo 

para muitos abolicionistas. A possibilidade de remover os libertos em direção ao 

Norte, onde o número de negros já era "too great" (NYTrib, 05/12/1861), não era 

considerada seriamente, tampouco o era sua permanência em sua terra de origem. 

À medida em que o confisco aumentava, planos alternativos de colonização 

inundavam as páginas do Tribune, no verão e outono de 1861. Estas 

invariavelmente traziam à discussão o lugar próprio da "black race". Em um longo 

editorial, o Tribune recomendava a colonização interna, na Flórida. Esse artigo 

levanta uma série de debates interessantes para nosso propósito aqui. Em primeiro 

lugar, a identificação de raça e clima, parte da justificativa para a incompatibilidade 

racial em um mesmo território. A "final disposition" dos contrabandos deveria ser em 

um clima no qual eles pudessem se adaptar bem. Como defenderia um congressista 

Republicano, negros emigravam ao Norte para fugir da escravidão, não do Sul, 

"strike down slavery, and they remain content and happy where they were born" 

(NYTrib, 06/12/1861). Em segundo lugar, ainda não considerando que a Guerra 

traria necessariamente a emancipação dos escravos, há uma preocupação com a 

lealdade dos sulistas no futuro, apontando para que, malgrado o gap racial que 

impedia integração na sociedade branca, pertencer à polity americana também era 

fruto de uma escolha de respeitar a União e a Constituição. Isso está exposto em 

uma suposta vantagem estratégica da posição na colônia proposta: "With Florida in 

their rear, peopled by free negroes whose dread of Slavery would sufficiently insure 

their loyalty to the Union, Georgia and Alabama would be in no haste again to raise 

the flag of rebellion" (NYTrib, 05/12/1861). Mais adiante na Guerra, a questão da 

lealdade parecerá suprimir em parte o preconceito racial na determinação de quem 

deve usufruir dos privilégios da cidadania. Finalmente, a colonização dentro das 

fronteiras é influenciada pela ideologia free labor proclamada pelos Republicanos. 

Em poucas palavras, free labor significava a mudança da posse de propriedades à 

posse dos frutos do próprio trabalho como fundamento da liberdade republicana. 

Esse conceito é sumarizado por Lincoln em 1859, no Wisconsin, onde ele defende 

que não deveria haver uma oposição entre trabalho manual e educação, e que a 

agricultura seria um ingrediente essencial na criação de "cultivated thought" que 
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permitiria a liberdade individual (LINCOLN, 1953, p. 480)85. Enviar libertos para a 

Flórida lhes daria a oportunidade de "develop whatever capacities they possess for 

improvement and self-government", uma vez liberados da competição com os 

trabalhadores brancos (NYTrib, 05/12/1861). A colonização interna era 

simultaneamente a separação das raças, a garantia de portos leais no Sul (caso a 

colônia fosse ali alocada), e a inclusão dos negros na lógica free labor que motivava 

os Republicanos no Norte. 

A ideologia free labor que animava os discursos Republicanos contra a 

escravidão era compatível com o confisco daquela forma específica de propriedade 

que também era uma forma de trabalho. Um senso de justiça de alguns dos mais 

radicais Republicanos, por outro lado, não permitiria a re-escravização dos fugidos, 

mesmo a senhores de escravos leais à causa da União. A solução apresentada por 

um senador Republicano era confiscar propriedade rebelde para pagar propriedade 

de leais, isso é, tanto libertos como escravos tratados sob a égide dos direitos de 

propriedade (NYTrib, 04/12/1861). Contudo, uma vez que essa propriedade era 

perdida para a União, sua capacidade de trabalho torna-se a justificativa para seu 

uso pela União (assim como não havia motivo para deixar um rifle subutilizado, 

como vimos nos retratos de Wood). O Tribune criticava em Dezembro de 1861 o fato 

das prisões em Washington DC estarem lotadas de "runaway negroes" cujos únicos 

pedidos eram "freedom and the chance to work", enquanto seus senhores 

confederados ainda poderiam reclamar o direito sobre seu trabalho86. Insistindo no 

argumento do trabalho, o Tribune mostrava que muitos dos "contrabandos" 

preferiam retornar para seus antigos senhores a "accumulate in horrid jails" (NYTrib, 

05/12/1861). Adentrando em 1862, a controvérsia assume, no Tribune, menos um 

caráter da validade constitucional do confisco de propriedade humana, para ser 

tratada como um debate sobre o emprego desta propriedade. Como fonte de 

trabalho, escravos estavam alimentando a Confederação, enquanto seus homens 

livres marchavam para a Guerra "to meet as many of ours as we can spare" (NYTrib, 

05/02/1862). Homens no Norte, na mentalidade Republicana, eram livres devido à 

sua capacidade de se sustentarem, enquanto a noção de liberdade dos sulistas se 

                                            
85 CW, Address before the Wisconsin State Agricultural Society, V3, 1859. 
86 Aqui, podemos relembrar a distinção trazida por Skinner (2003) entre o homem livre, sui iuris, e o 
escravo, sub potestate (p. 13). O escravo na prisão de Washington ainda está sob jurisdição de outro 
(seu antigo senhor), que poderia teoricamente reclamar o direito ao seu trabalho. 
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fundamentava na posse de propriedade que (idealmente) poderia trabalhar 87 . 

Quando a Guerra se provou mais longa do que previam os nortistas, argumentos de 

necessidade compartilhando esse vocabulário emergiram com maior frequência. 

Mesmo congressistas Republicanos moderados (não-abolicionistas) apoiavam 

projetos de lei que autorizavam a abolição da escravidão pelo exército, "if the 

necessity existed 88 ". Entre radicais, as propostas iam um passo além, para 

"whenever it is intimated that by any possibility of necessity the people [...] may 

choose to arm a regiment of her black citizens [...] in benefit of the best [...] 

Government that the world ever saw89". Afinal, na linguagem do senador Trumbull 

(R-Illinois), "contratos" de trabalho seriam mais vinculativos que "contratos" de 

escravidão. Se o governo poderia recrutar trabalhadores livres "at the expense of his 

hirer", então também poderia recrutar um escravo90. Libertação de sua condição de 

propriedade, ou permissão para executar o dever principal da cidadania, seriam 

concedidos ao homem negro por base na necessidade, mas justificada na 

linguagem free labor do Partido Republicano. A colonização ainda era uma condição 

para o debate, mesmo que como uma solução posterior à Guerra, ao problema da 

presença de grupos indesejados nas comunidades brancas. 

Free labor pode ser então dividido em dois grupos de motivações. Motiva o 

sentimento antiescravista pelo confisco de propriedade rebelde capaz de trabalhar, e 

também motiva o uso desta propriedade, agora livre. Essa passagem é significativa 

porque retira do homem negro sua qualificação como propriedade, humanizando-o, 

e incluindo-o em uma posição em que o debate se altera: da justiça da emancipação 

(ou, direitos de propriedade versus direitos dos homens), para a condição do homem 

(recém) liberto (cidadão de primeira ou segunda classe, ou, quem é nós o povo). 

Nos debates em torno da colonização, a ênfase está na possibilidade do free labor 

permitir que o negro conquiste suas próprias melhorias (desde que buscada em 

outro lugar). Entretanto, nos debates da Guerra, enfatiza-se a forma de evitar o 

desperdício desta gigantesca força de trabalho leal. Enquanto "the Federal 

Government has no constitutional [...] power to hold slaves, [...] nor to exact service 

                                            
87 Essa descrição é baseada na exposição de Lincoln da teoria da "soleira" [mud-sill], do senador pela 
Carolina do Sul James Hammond. Estamos aqui mais preocupados com a caricatura Republicana do 
Sul do que com uma análise abrangente do pensamento sulista. CW, Address at the Wisconsin 
Agricultural Society, V3,1859. 
88 Congressional Globe, 37th Congress, 1st Session, p.186 (18/07/1861) 
89 Congressional Globe, 37th, 1st, p.264 (25/07/1861) 
90 Congressional Globe, 37th, 2nd, p.944 (25/02/1862) 
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from any one without rendering him an equivalent, [it may use] voluntary labor of the 

slaves of rebels, like any other property forfeited by treason", afinal seria " madness 

to leave this immense amount of available property, so clearly contraband of war, in 

the hands and under the control of rebels" (NYTrib, 12/05/1861). Sem embargo, 

como essa propriedade seria utilizada? Alguns grupos mais conservadores poderiam 

aceitar libertos executando "public service", mas colocá-los no principal símbolo da 

liberdade, como soldados, era no final de 1861 uma ideia excessivamente radical 

(New York Herald  citado em NYTrib, 04/12/1861). A linguagem de propriedade 

humana explica a repulsa a soldados negros. Um escravo não é visto como capaz 

de pensamento independente, como o Tribune relatava ao reportar sobre escravos 

que lutavam em nome de seus senhores. Três gerações após a fundação, os dois 

setores ainda compartilhavam, mesmo com importantes diferenças de interpretação, 

o ideal Jeffersoniano de liberdade que enfatizava liberdade como independência. 

Permitir que um não-cidadão lute em nome da República era uma estratégia 

perigosa para sua própria preservação como um corpo político autogovernado, pois 

colocava o futuro da República nas mãos de soldados não-cidadãos, dependentes. 

Duas respostas distintas foram oferecidas a esse enigma (de como justificar o 

recrutamento de libertos). Primeiro, um argumento de fundo pragmático: se o 

contrabando poderia ser usado como serviço público, por que não também para 

outros serviços, no campo de batalha? Uma vez que escravos eram "partisans of the 

Union" desde o início do conflito, como fontes de informação (NYTrib, 19/04/1862), 

eles já estavam executando tarefas militares. 

Segundo, e talvez mais interessante, um argumento de cidadania também 

foi mobilizado. Como a União poderia aceitar que rebeldes levantassem armas 

contra ela, e proibir que homens leais lutassem de volta, em especial aqueles que 

tinham um interesse direto no resultado do conflito? Segundo Gerrit Smith, mesmo 

"the loyalty of a Garrisonian Abolitionist91 may be suspected, but that of the negro 

never" (NYTrib, 04/03/1862). O que vale ressaltar nesta forma de argumentação é a 

inversão dos grupos. Nem rebeldes nem negros estão incluídos no nós o povo, mas 

enquanto os primeiros são tratados, principalmente por Democratas, como 

americanos que voltariam à União após a vitória militar, os segundos são excluídos 

da possibilidade mesma de construir essa vitória. A linguagem aqui não é filantrópica 

                                            
91 A ala mais radical do movimento abolicionista se encontrava ao redor do jornal The Liberator, de 
Garrison. Gerrit Smith estava neste grupo. 
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tampouco inclusiva, mas há um aspecto de contrato social aí. Como Frederick 

Douglass diria em um discurso publicado, "I am an American citizen [...]. But I am not 

only a citizen by birth and lineage, I am such by choice" (NYTrib, 13/02/1862). 

Sulistas (brancos), apesar de se beneficiarem do trabalho negro enquanto ocupam 

posições no campo de batalha, escolheram o oposto. A imagem do traidor traz 

consigo um elemento racial, já que negros não podem trair uma nação à qual não 

pertencem. No discurso inaugural do primeiro mandato de Lincoln, "bonds of 

affection" comuns uniam Norte e Sul. Contudo, a descrição da mentalidade sulista 

pelo Tribune mostrava uma outra história: descrevendo uma cena em que um 

homem de algum estado do Norte lamentava a "pity for people of the same blood 

and nation to be fighting", um sulista rapidamente o respondia, "'It's a lie, we don't 

own that the North is the same race or nation with us" (NYTrib, 18/08/1861). Outras 

descrições equivalentes da negação sulista de pertencer à mesma América 

ajudavam a formular a justificativa para incluir os 4 milhões de "natural allies" atrás 

das linhas inimigas. 

Eram dois os riscos de defender o uso de trabalho negro na Guerra, 

notavelmente como trabalho militar. Como notado anteriormente, tal uso soava como 

uma ameaça ao ideal racista — ascriptivista — que permeava a noção nortista de 

nós o povo. Armar ex-escravos significava igualá-los aos brancos, ao menos no 

campo de batalha. Segundo, uma vez armados e honrados com o status de 

soldados, planos de colonização não seriam mais considerados plausíveis. 

Efetivamente, um dos elementos primordiais do argumento emancipacionista, de 

que negros prefeririam abandonar o país para climas mais adequados para sua 

natureza após a abolição, perderia força. Argumentando contra a colonização, o 

secretário de estado William Seward escreveu ao embaixador americano no Brasil 

sobre quanto os "freedmen will be superfluous as laborers" após o fim da Guerra, 

quando confrontados com a competição com os brancos (SEWARD, 1884, p. 335)92. 

Escrita antes do anúncio público da Proclamação de Emancipação, essa carta 

expunha a mentalidade Republicana em meados de 1862. Diferentemente do ano 

anterior, quando seu foco estava na ilegalidade da secessão e na possibilidade de 

confiscar propriedade escrava, o Tribune publicou uma série de artigos sobre a 

humanidade negra, e a inevitabilidade da emancipação. O reconhecimento da 

                                            
92 Works, Mr. Seward to Mr. Webb, V5, p. 335 (21/07/1862) 



 96 

humanidade negra que surgia com renovadas defesas da abolição e recrutamento 

de soldados negros trazia um desafio ao posicionamento mais conservador de parte 

da opinião pública no norte, assim como para o establishment legal, oriundo da 

decisão Dred Scott93 cinco anos antes. Além da Declaração de Independência, que 

já pertencia ao arsenal abolicionista há décadas, a rebelião de "strict 

constitutionalists" transferiu a retórica constitucional à causa da emancipação. 

O direito do escravo a sua própria liberdade, escreveria um radical 

Republicano, era um "inherent right — [it is] his birthright, on the simple groud of his 

humanity, and that the requirements of Christianity, no less than the theoretic 

principles of our Government, under the Constitution". A igualdade sobre a qual tal 

direito se apoia é uma "demand of an advancing civilization", e a base de "our theory 

of government". Para os defensores de free labor, claro, essa igualdade é 

relacionada à "life, liberty, and the fruits of an honest toil" (NYTrib, 13/06/1862). Ao 

reconhecer a reivindicação negra à um certo nível de igualdade, capaz de justificar 

sua emancipação e seu emprego no esforço de guerra, o Tribune normalmente 

insistia que o debate não era "whether the negro is capable of the highest 

civilization", ou se suas características físicas imprimiam "inferiority of superiority" 

(NYTrib, 18/11 and 13/06/1862). A inferioridade negra não deveria ser vista como 

uma condição natural, mas como uma consequência da escravidão. Ainda em 

Janeiro de 1862, um congressista Republicano afirmava ser hora de "strike the 

chains from four millions of human beings, and create them MEN94". A presença 

cada vez maior desta tipo de discurso com ênfase na humanização é uma condição 

para o aumento da aceitação, mesmo que restrita a círculos Republicanos, da 

emancipação e recrutamento. Liberdade tornava negros homens, e os permitia lutar 

pela sua própria causa, que coincidia com a causa da União. Quando a 

Proclamação de Emancipação final foi anunciada, em primeiro de Janeiro de 1863, 

ela incluía uma cláusula (já posta em prática por alguns generais) "that such persons 

of suitable condition will be received into the armed service of the United States" para 

a celebração dos editores do Tribune (NYTrib, 01/01/1863). No outono de 1862, os 

dois objetivos da Proclamação ainda eram percebidos como excessivamente 
                                            

93 Dred Scott foi um escravo que processou seu senhor para adquirir a alforria após residir em 
território livre. Em 1857, a Suprema Corte o considerou um escravo e, por ser negro, incapaz de 
disfrutar dos direitos garantidos na Constituição. Além disso, a decisão proibia os territórios de limitar 
a expansão da escravidão, sob a proteção dos direitos de propriedade. O presidente da Corte, Taney, 
limitou a cidadania americana a brancos, em referência aos signatários da convensão constitucional. 
94 Congressional Globe, 37th, 2nd, p. 441 (22/01/1862). 
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radicais por muitos no Norte. A transformação da Guerra em uma guerra de abolição 

foi usada com sucesso pelos Democratas para garantir importantes vitórias nas 

eleições daquele ano (MCPHERSON, 1988, p. 493). Apesar dos esforços 

Republicanos para descrever a Constituição como um documento abolicionista, o 

slogan Democrata "Constitution as it is, the Union as it was", simultaneamente 

escravista e unionista, teve impactos positivos na campanha. A elevação do negro 

da escravidão à liberdade, e da liberdade ao status de soldado, foi justificada acima 

de tudo pela necessidade militar, e não pelo intuito de transformar o homem negro 

em cidadão (MCPHERSON, 1988, p. 564). No entanto, quanto mais os 

Republicanos identificavam a Guerra com a causa da emancipação, mais forte eles 

associavam a posição escravista com traição, o que seria um backlash para o futuro 

eleitoral do Partido Democrata nas disputas de 1863 e 1864. Nosso argumento aqui 

não é que a opinião majoritária no Norte apoiava a agenda radical, mas sim que os 

radicais foram capazes de trazer, de maneira lenta e irresoluta, seu discurso da 

extremidade para o centro do debate público. 

A inclusão negra no exército, somada à policy emancipacionista, geraram 

fortes reações dos segmentos mais conservadores do Norte. A mais conhecida 

delas, os protestos violentos de Julho de 1863 na cidade de Nova Iorque, foi usada 

pelos Republicanos como uma evidência da associação entre Democratas e 

Confederados. Motivados inicialmente contra uma ordem de recrutamento 

obrigatório, e sua cláusula de dispensa em caso de pagamento de $300 dólares, 

manifestantes contrários à Guerra ocuparam as ruas da cidade por três dias, 

atacando negros e abolicionistas, julgados pela massa nas ruas como os 

causadores da Guerra. Um importante elemento discursivo das referências aos 

protestos foi o uso da palavra "refugiados" para identificar negros que escapavam 

dos distúrbios. Já que estes eram livres, "contrabando" não era uma definição 

precisa. Contudo, o novo termo fortalecia o processo de humanização negra no qual 

os jornais Republicanos já estavam engajados desde o ano anterior. De acordo com 

o Tribune, à medida em que protestantes "threatened to liberate rebel prisoners [and] 

hunted negroes", refugiados demonstravam "no spirit of vindictiveness" e "made 

themselves useful", trabalhando na delegacia de policial onde haviam conseguido 

ajuda (NYTrib, 16/07 e 21/07/1863). O fato de haver católicos irlandeses sobre-

representados entre os manifestantes intensificava a associação do Partido 

Democrata à violência e traição. Poucos dias após os protestos, o 54° Regimento do 
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Massachusetts, composto por recrutas negros, liderou um ataque a um forte em 

Charleston, Carolina do Sul. Mesmo tendo seu avanço barrado pelos Confederados, 

o esforço dos soldados foi celebrado pela imprensa Republicana. Em uma carta 

pública, datada de 26 de Agosto, Lincoln se endereçou aos Democratas, "you are 

dissatisfied with me about the negro, but some of he commanders or our armies [...] 

believe the emancipation policy, and the use of colored troops, constitute the 

heaviest blow yet dealt to the rebellion" (LINCOLN, 1953, p. 407–10) 95. Descrevendo 

uma batalha anterior em que tropas negras haviam sido mobilizadas, o Tribune 

elogiava os "negroes" por, mesmo após "disarmed, [...] defending themselves [using] 

the weapons of savage humanity". Pedindo que "All honor [should be given] to our 

brave colored soldiers", o Tribune comparava os riscos que libertos estavam 

dispostos a assumir para lutar contra um inimigo com o qual não compartilhavam 

nenhuma "simpatia" (NYTrib, 14/07/1863, grifos nossos). Dois anos antes, ao 

defender a política de confisco de propriedade de guerra, o fato de escravos serem 

propriedade acrescentava ao argumento do confisco de contrabando. Agora, sua 

associação a uma selvageria aumentava a percepção de que eles poderiam ajudar 

na causa da Norte, mesmo que futuramente isso se mostrasse uma barreira para a 

integração na comunidade política norte-americana. Enquanto alguns diriam que não 

lutariam "for the negro", Lincoln insistia, alguns deles estavam "willing to fight for 

you" (NYTrib, 03/09/1863). O problema de recrutar negros, entretanto, não era 

simplesmente devido ao racismo, mas também ao que Jason Frank chama de 

"political subjectivization" (FRANK, 2010, p. 30). O conceito se refere às formas 

concretas pelas quais o povo exerce seu "self-enacting power" (FRANK, 2010, p. 

30). Estar no exército, e lutar pela preservação da "Union as it was" era uma forma 

de ordenar uma ideia de um povo (branco) americano. O recrutamento de negros 

era um sinal da falta de "faith in the ability of the white men of the North to crush out 

this rebellion96", ou uma desconfiança no povo americano para defender sua própria 

União. Respondendo a essa crítica, o deputado Republicano William Dunn (R-

Indiana) expôs um argumento de que a identidade americana não derivaria de raça, 

mas de lealdade (ou, contrato social), mesmo que evidentemente limitada por 

questões raciais: "I do not advocate putting white men under black officers. Nobody 

else does or ever did. But, as God is my judge, I would rather follow the black man 

                                            
95 CW, To James C. Conkling, V4, 26/08/1863 
96 Congressional Globe, 37th, 3rd, p.604 (29/01/1863) 
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than a slaveholder as an officer97". Não obstante a geralmente aceita inferioridade 

racial negra, e seu pertencimento incompleto a nós o povo, sua posição em 1863 é 

ao menos equivalente àquela dos que desprezaram o contrato constitucional. Como 

defende Jason Frank, citando Jeremy Waldron, os momentos de sanção política do 

povo "resemble not so much 'the triumph of preemptive rationality' as 'the artificially 

sustained ascendancy of one view in the polity over other views whilst the complex 

moral issues between them remain unresolved'" (FRANK, 2010, p. 30). 

Republicanos, notavelmente os radicais, estavam, em seus atos de fala, formulando 

aquele terceiro povo que introduzimos na página 88. Um povo não equivalente ao 

imaginário do Norte antes da Guerra, e tampouco àquele mesmo povo mais os 

libertos/soldados, mas um povo relacionado a uma "identidade política"98. Esse 

movimento inclusivo no discurso Republicano era certamente mais amplo do que as 

preferências de policy da maior parte dos membros do partido. Na recém ocupada 

Louisiana, a regulação do trabalho dos "contrabandos de guerra" não se distinguia 

das formas de trabalho forçado experimentadas pelos libertos até meses antes. Um 

ideal paternalista e desconfiança sobre a vontade do liberto de trabalhar por salários 

justificavam um sistema de ligação obrigatória às plantações de açúcar e algodão, 

cujos proprietários eram seus antigos senhores — após um juramento de aliança à 

União (MCPHERSON, 1988, p. 711). Além disso, como reportado no Tribune, 

soldados negros precisavam de oficiais brancos para liderá-los, e poucos se 

voluntariavam a esse trabalho (NYTrib, 30/07/1863). 

É nesse contexto que a comparação entre a lealdade negra e a rebelião 

branca que o sistema de juramentos de aliança começou a ser implementado. 

Apesar de incluir o respeito às proclamações presidenciais sobre a escravidão, os 

juramentos poderiam ser lidos como limitações à liberdade individual (em 

contradição, pois, com a linguagem emancipacionista). Mesmo que justificadas sob 

o que Rogers Smith (1997) chama de "Burkean nationalist republicanism" (p. 275), 

relacionada a uma herança Anglo-Saxã comum, os juramentos eram uma expressão 

do que estou identificando como um argumento de contrato social que poderia 

reforçar a posição dos negros dentro da polity. Contrária à linguagem do discurso 

inaugural de Lincoln no primeiro mandato, os juramentos não eram um apelo aos 

"better angels of our nature", nem às "mystic chords of memory" que uniam Norte e 

                                            
97 Congressional Globe, 37th, 3rd, p.604 (29/01/1863) 
98 O termo é de Ackerman (1998, p. 81). 
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Sul brancos. Seu apelo também era à "identidade política" do povo americano 

conforme definida por Ackerman (1998). De certa forma, podemos interpretar como 

negros conquistaram seu espaço — ou, ao menos, a promessa de espaço — no 

grupo do povo, enquanto ex-Confederados teriam de pedir pela readmissão. Como 

esperado, os juramentos geraram agravos entre conservadores. Como diria um 

Democrata, os juramentos eram um ataque aos "citizenship rights" do homem 

branco, sobretudo por exigirem não apenas aliança à Constituição, como também 

por "support the negro policy of the President and his proclamations on that subject. 

[...] This proclamation and the oath elevate the negro above the white man99". As 

mudanças no contrato social implícitas na nova linguagem usada para se referir ao 

homem negro, e a nova posição ocupada por ele na ordem social, não são 

entendidas como simples inclusões de novos signatários, mas como a formulação 

de um novo contrato. Na sua primeira versão, a exigência de que 10% do eleitorado 

dos estados rebeldes jurassem aliança implicavam a noção "Burkeana" de cidadania 

à qual Smith (1997) se refere100. Porém, ao exigir que a aliança seja aos Estados 

Unidos, o primeiro plano de Reconstrução do presidente Lincoln refletia outro golpe 

à famigerada decisão Dred Scott, uma vez que desconstruía a "politics of the old 

state's-rights secessionists" (MCPHERSON, 1988, p. 699). É salutar parar nestes 

dois ataques à decisão Dred Scott representada primeiro pela incorporação de 

negros no exército, e depois pela política de juramentos aos Estados Unidos. Os 

dois movimentos, que tem origens discursivas, mas são aplicadas como policy, 

alteram a fonte da cidadania, de interpretações de ancestralidade da Constituição 

(que davam proeminência à Suprema Corte) ao Congresso e/ou Presidência como 

origem (com traços democráticos mais evidentes). Em uma carta já citada, o 

secretário de estado William Seward manifestava que o futuro dos libertos deveria 

ser decidido pelo "will of the people", a mesma "vontade" que já havia decidido sobre 

a escravidão nos territórios, no Distrito de Columbia, e sobre a liberdade perene dos 

fugidos em razão da Guerra (SEWARD, 1884, p. 336)101. O exercício de promulgar 

quem é o povo por via da voz democrática, ao invés de decisão judicial, tornava a 

Constituição um documento menos rígido por definição. Em uma discussão sobre 

                                            
99 Congressional Globe, 38th, 1st, p. 66 (03/04/1864) 
100 A referência de Smith a uma noção Burkeana de cidadania está relaciona a Dred Scott e aos 
ideais ascriptivos da cidadania americana. Ele se refere ao argumento de ancestralidade de 
pertencimento. 
101 Works, Mr. Seward to Mr. Webb, V5, p. 336-7 (21/07/1862) 
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constitucionalismo popular (em especial na era da fundação), Larry D. Kramer 

(2004) argumenta que 
"[the founders'] Constitution remained, fundamentally, an act of 
popular will: the people’s charter, made by the people. And, as we 
shall see, it was “the people themselves”—working through and 
responding to their agents in the government—who were responsible 
for seeing that it was properly interpreted and implemented. The idea 
of turning this responsibility over to judges was simply unthinkable" 
(KRAMER, 2004, p. 7). 

A desconstrução da condição natural de propriedade de negros e 

proeminência cada vez maior de discursos sobre a igualdade humana, combinadas 

com as queixas à rebelião escravista e com a intenção de excluir Confederados do 

Sul reconstruído, levaram a uma condição retórica que permitiria algumas das 

inovações institucionais dos próximos anos. Esse constitucionalismo popular que 

Kramer enxerga ao longo da história legal dos Estados Unidos é exacerbado neste 

período, abrindo a possibilidade de alterar a Constituição original — "sagrada"102. 

Simultaneamente, as tropas negras, agora livres, colocavam um desafio aos 

Republicanos sobre qual seria a extensão de tal liberdade. Reconhecendo a 

emancipação como o obstáculo final, moderados e conservadores questionavam a 

necessidade (e validade) das Leis de Reconstrução propostas por radicais, 

expressamente a criação do Freedmen's Bureau. 

3.3 Da emancipação ao sufrágio: o Bureau e o significado da cidadania na 
ideologia free labor 

"To be a man in the context of nineteenth-century American society 
meant exercising manly privileges like voting, but it also meant 
asserting one's rights and protecting one's family and community. As 
Frederick Douglass remembered it, physically preventing a slave 
breaker from whipping him was the symbolic achievement of his 
manhood" (HORTON; HORTON, 1997, p. 244). 

A participação negra na Guerra, na arena militar pela União ou como 

escravos fugidos das áreas Confederadas, teve dois impactos na sua percepção na 

comunidade política dos Estados Unidos. Primeiro, como descrito na seção anterior, 

foi forjada uma identidade da União dividida não entre Protestantes Anglo-Saxões e 

outros, mas entre leais e traidores. A inclusão não era total, uma vez que a abolição 

                                            
102  "Democrats in the antebellum era shared with Republicans a belief in the sanctity of the 
Constitution’s text. Regardless of their political persuasion, Americans prior to 1860 were likely to see 
any amendment to the Constitution as an admission that the American national experiment had failed" 
(VORENBERG, 2001, p. 17). 
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apenas engatinhava como um objetivo explícito de guerra e o destino dos libertos 

não gerava consenso entre as elites do Norte. Contudo, como argumenta Horton e 

Horton (1997) sobre os efeitos da participação negra na Guerra de Independência, a 

atividade militar aprimorava a autoimagem de pertencimento para a comunidade 

negra, o que facilitou esforços de base para inclusão civil (sobre agência negra na 

Reconstrução, ver FONER, 1988, cap. 3; VALELLY, 2003, cap. 3). Esses dois 

desenvolvimentos alteraram os termos do debate sobre o lugar dos negros. Em 

1864, a disputa sobre a emancipação, por exemplo, foi expandida de necessidade 

militar (o que a reduzia às áreas rebeldes), para o panorama de emenda 

constitucional. Essa possibilidade, combinada ao reconhecimento do status de 

cidadania dos soldados, veteranos e suas famílias, resultou em uma forte reação por 

parte dos Democratas do Norte, no Congresso e na imprensa. 

Em um exemplo do deslocamento do pensamento abolicionista desde o 

início do conflito, o Tribune instava ao Congresso a criação do Freedmen's Bureau, 

argumentando que tal instituição "ought to have preceded the Emancipation 

Proclamation, to have smoothed for the slaves their difficult and uncertain path to 

Freedom". A preocupação com o "caminho para a Liberdade" também englobava o 

ideal de equiparação salarial no exército. O notável nos escritos do Tribune é a 

mistura de um senso de justiça (mencionando a "revolta" que a diferença salarial 

causava na população), e de free labor (porque negar um pagamento justo 

desencorajava "future enlistments" de negros, em sua nova condição de liberdade 

de escolha de profissões) (NYTrib, 12/05/1864). A defesa da lei de criação do 

Bureau era naturalmente conectada à crescente agitação em torno de uma emenda 

que, à imagem de debates anteriores, estava baseada em parte por ideais de 

justiça, e em parte de vingança contra os proprietários sulistas descritos como 

causadores da Guerra. Um artigo pela Women's National League publicado em Maio 

de 1864 pedia por uma emenda para "ring the death knell of caste and class 

throughout the land", que deveria ser seguida por um esforço de educação dos 

escravos libertos, para ensiná-los o "a, b, c of human rights" (NYTrib, 28/05/1864). 

Esse artigo lança luz sobre alguns dos tópicos discutidos aqui. Contrário aos "old 

abolicionists" do período antebellum, a League (e o Tribune por publicá-los) defendia 

que a emancipação seria o primeiro, não o último, passo em direção à liberdade. O 

"higher work of Reconstruction" e as "foundations of a TRUE REPUBLIC" dependiam 

da garantia, após a abolição, do sufrágio dos "citizens who are taxed, or who bear 
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arms to support the Government" (NYTrib, 28/05/1864, grifos originais). O ataque ao 

velho abolicionismo era uma tentativa consciente de trazer o debate a uma arena 

mais radical do que a maior parte dos estados do Norte permitiria antes do conflito. 

Com um engenhoso argumento constitucional, o Tribune defenderia esta posição em 

um editorial três meses depois. Se a Constituição tratava "those four millions" como 

pessoas, então eles eram "like other citizens", que "owe military service", e possuíam 

os demais direitos e privilégios reservados aos cidadãos (NYTrib, 11/08/1864). O 

radicalismo de tais propostas era apontado pelos Democratas, que recordavam aos 

Republicanos que o estado de Nova Iorque havia negado o sufrágio universal por 

referendo, e que Illinois negava "that the negro should [...] set his foot upon her soil". 

Defender o sufrágio negro significaria retirar o "privilégio103" do próprio povo definir 

os termos de pertencimento à comunidade104. Críticas ao aumento no número de 

objetivos da Guerra (de União à abolição, e daí a alguma forma de igualdade) não 

foram restritas aos Democratas, no entanto. Em um movimento em direção à 

moderação (ele havia tido a nomeação Republicana às eleições de 1860 negada 

devido à imagem de radical105), William Seward passou a queixar-se da posição de 

Republicanos que não estavam dispostos a "celebrar" a vitória em Atlanta, em uma 

das batalhas mais importantes da Guerra, "because this war for the life of the nation 

is not in all respects conducted according to their own peculiar racial ideas and 

theories" (SEWARD, 1884, p. 493)106. A definição de "radical" não estava mais 

circunscrito à abolição, já que Seward mesmo, poucos meses depois, defenderia a 

emancipação como um dos fins da Guerra que, uma vez atingida, eliminaria "the 

only element of discord among the American people" (SEWARD, 1884, p. 514)107. 

Para o temor de grupos mais conservadores, Republicanos no Congresso 

discordavam de Seward, defendendo medidas que melhorassem a condição de 

liberdade dos negros após a emancipação. Em uma resposta a argumentos 

geralmente expressos por sulistas para justificar tanto a escravidão como a restrição 

do voto também de brancos pobres, um deputado Republicano sustentava que "the 

lesson taught by this rebellion of the slaveholding aristocracy is not distrust of the 

                                            
103 Skinner (2003) nos informa sobre a distinção entre direito e privilégio. Este último não pertence ao 
homem, mas é concedido a ele pelo soberano (p. 11). 
104 Congressional Globe, 38th, 1st, p. 2248 (12/05/1864). 
105 Para uma descrição do processo de nomeação Republicana de 1860, ver McPHERSON, 1998, p. 
216-20. 
106 Works, The Fall of Atlanta, V5, p. 493 (03/09/1864) 
107 Works, The Assurance of Victory, V5, p. 514 (10/11/1864) 
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unprivileged many, but the privileged few108". Nesse sentido, esforços para melhorar 

o status dos libertos eram simultaneamente relacionados a uma noção de liberdade 

particular dos radicais e uma punição ao "privileged few" que incorporavam noções 

aristocráticas à liberdade republicana. 

Na controvérsia ao redor do sufrágio e do Bureau, uma nova gramática da 

liberdade é transformada em mainstream do debate. Como a ideologia Republicana 

free labor ocupava o centro da disputa, a questão tornou-se "how much help should 

be given blacks" em sua nova condição. Lembrando que free labor se caracterizva 

pela noção de que o trabalhador "labors for wages awhile, [and] saves a surplus [...] 

for himself", até o ponto em que possa contratar um ajudante (LINCOLN, 1953, p. 

478–9)109, a pressão sobre os recém libertos (e sobre a classe de negros livres que 

agora também tentavam melhorar seu status) se manifestava em como se 

enquadrar neste modelo. Mesmo antes de promulgada a 13ª emenda, abolindo a 

escravidão, o Congresso debatia a inclusão de negros na política de distribuição de 

terras, o Homestead Act, lançando luz sobre alguns temas tratados aqui. 

Republicano de Indiana (no Noroeste), George W. Julian defendia, como já haviam 

feito abolicionistas, que uma revolução nos direitos requereria uma revolução socio-

institucional, incluindo o acesso à terra. "If you seize these lands and allot them in 

small homesteads, you destroy this monopoly and establish independence, liberty, 

and equality [...]". Terra e o "ballor power" eram meios de "letting they take care of 

themselves" dali para frente110. Muitos Republicanos poderiam concordar com a 

primeira parte da proposta, pois a política de homestead deixaria o Sul conforme a 

autoimagem do Norte, de pequenos proprietários, além de atacar diretamente o 

monopólio de poder dos grandes fazendeiros na região. Sufrágio era outra história, 

apesar do convincente argumento sobre ser uma forma de evitar constante 

intervenção federal em favor dos libertos. O direito ao voto daria ao homem negro 

um privilégio negado a mulheres brancas, além de tornar congressistas brancos, em 

"their representatives, and not their masters", como diria um Democrata 111 . 

Assumindo uma posição mais radical, o Tribune questionava se direitos políticos já 

não estariam implícitos na abolição. Ao transformar "things into men", a nação havia 

lhes dado a liberdade "To have and To Hold, for and during the period of their natural 
                                            

108 Congressional Globe, 38th, 1st, p. 2244 (12/05/1864). 
109 CW, Address before the Wisconsin State Agricultural Society, V3, 1859 
110 Congressional Globe, 38th, 1st, p. 2251 (12/05/1864) 
111 Congressional Globe, 38th, 1st, p. 2244 (12/05/1864) 
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lives", o que evidentemente (para os editores do Tribune) incluía o sufrágio, uma vez 

que até escravos já votavam, com a diferença de que esse voto era executado pelos 

seus senhores. Uma vez livres, eles perdiam o status de propriedade, para 

tornarem-se proprietários. Como proprietários, seriam taxados, e portanto ao 

alcance de obter direitos eleitorais (NYTrib, 28/06/1865). Considerando o papel 

central da propriedade na definição de cidadania no século XIX, a função de ajudar 

na compra e aluguel de propriedade fundiária, pelo Freedmen's Bureau, tornou-se 

um componente central na controvérsia. 

Influenciado por ideais de redistribuição fundiária e de educação dos 

libertos, expostos em discursos e escritos abolicionistas (como o da Women's 

League mencionado acima), o Bureau foi organizado para "prevent suffering, 

regulate labor, and introduce and sustain schools", com fins de resolver a "important 

question of labor". Todas as terras que não pudessem ser reclamadas por alguém 

que conseguisse provar "constant loyalty" (portanto indo além do plano de Lincoln 

para a Reconstrução, e sua exigência de um simples juramento) seriam tratadas 

como abandonadas, e alugadas ou vendidas aos libertos no mínimo "until the 

growing crops were gathered". O ideal do cidadão-soldado, que se encontra na base 

do novo status negro ao fim da guerra, também estava presente nas atribuições do 

Bureau. Todos poderiam escolher seu trabalho, "but the young and able bodied 

negroes must be encouraged to enlist as soldiers in the service of the US, to 

contribute their share toward maintaining their own freedom, and securing their rights 

as citizens" (NYTrib, 21/12/1865). Apesar de apenas indiretamente relacionado aos 

direitos políticos (por meio da garantia de propriedade), o incentivo ao serviço militar 

se relacionava ao posicionamento moderado de que os negros deveriam, após a 

abolição, "take care of themselves". A despeito da insistência no caráter temporário 

do Bureau, alguns Republicanos chegaram a questionar sua necessidade em si, em 

termos similares. "When a man can vote, he needs no special legislation in his 

behalf. The Freedmen's Department, [...] uncoupled with the rights and privileges of 

free men for the colored men [will equate them to Indians]112". A fala do Senador 

Spregue, Republicano de Rhode Island, é exemplar da dificuldade de se posicionar 

em um espectro político dinâmico. Argumentando, como Democratas, que os libertos 
                                            

112  Congressional Globe, 38th, 2nd, p.960 (21/02/1865). Ressalta-se as diferentes formas de 
racialização de negros e nativos, apresentada por Wolfe (2016). O excesso de proteções aos libertos 
os tornaria incapazes de "evoluir" rumo à civilização, assim como ocorria, naturalmente, com os 
nativos. 
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não deveriam receber nenhum apoio econômico ou social, ele se posiciona em favor 

da igualdade política completa, um tema muito mais tabu no contexto. A posição 

Democrata no problema do Bureau, em especial em seus aspectos distributivos, é 

resumida por um senador do Delaware, "hundreds of thousands of the negro race 

have been supported out of the Treasury [...], and the white people of this country are 

taxed to pay for that expense". O povo estaria sendo taxado para ajudar aqueles "too 

lazy and too worthless to support themselves". É interessante notar como "Slavery 

having been abolished, those who were formerly slaves were now citizens, [though] 

we had no more authority to provide homes for black then for white citizens" 

(Congressional Globe publicado no NYTrib, 24/01/1866, grifos nossos). Também 

Democratas estavam dispostos a aceitar a condição de cidadania, usando um 

vocabulário free labor ("too lazy"). Os radicais, então, pressionavam por novas 

conquistas, com base em argumentos de justiça e da necessidade de se subverter a 

ordem social sulista, responsável, aos seus olhos, pelo longo conflito. Ao invés da 

preguiça dos libertos, que "for weary generations have fertilized these lands with 

their sweat113 ", o povo deveria se perguntar se os brancos sulistas jamais se 

acostumariam "to help themselves" (NYTrib, 16/05/1862). 

Os dois grupos, favorável e contrário ao Bureau e ao direito ao voto, viam o 

novo status dos negros como um revolução. Para Democratas e Republicanos 

moderados, a 13ª emenda era tudo que "negroes ought to contented with114". A 

insistência em mais direitos, seja na forma de outorga de terras ou de voto, era uma 

"imposition of Congress" sobre "the perfect harmony" entre os estados, 

recentemente conquistada. Nos primeiros meses de 1866, fazendo menção à 

restauração da União, William Seward defendeu as políticas do presidente Andrew 

Johnson (empossado após o assassinato de Lincoln em 1865) de limitar a duração e 

escopo do Bureau, já que, com a abolição, nenhuma outra mudança se fazia 

necessária. A radicalização da bancada Republicana no Congresso, segundo 

Seward, servia não como Reconstrução, mas como "obstrução" aos esforços de paz 

(SEWARD, 1884, p. 533–4)115. A crítica Democrática à inclusão negra eram menos 

baseadas no status constitucional dos estados, e mais nas consequências raciais da 

"change in the consituency" que o sufrágio universal promovia (NYTrib, 24/01/1866). 

                                            
113 Congressional Globe, 38th, 2nd, p. 961 (22/02/1865) 
114 Congressional Globe, 39th, 1st, p. 203 (11/01/1866) 
115 Works, Restauration of the Union, V5, p. 533-4 (22/02/1866) 
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Republicanos que tentavam criar igualdade social e política entre as raças 

desejavam "violate with impunity or alter the laws of God", elevando os negros acima 

da "highest condition of which the African race is capable", o trabalho servil116. As 

atividades do Bureau e a agência dos libertos, por outro lado, incrementavam o 

discurso free labor de liberdade como propriedade de si. Como exposto em um 

relatório do Bureau no Tennessee, áreas com forte presença do Bureau 

apresentavam um número menor de "negro dependents. [...] That last fact may make 

us blush, not for the negro, but for ourselves" (NYTrib, 09/09/1865). Com os 

conservadores como minoria, já que os Republicanos lograram bloquear a reentrada 

de congressistas sulistas no 39° Congresso, a velha disputa sobre a abolição tornou-

se uma disputa sobre a extensão dos auxílios do governo federal ao free labor 

negro. Defensores do Bureau insistiam que o verdadeiro trabalho livre dependia de 

sua manutenção. A liberdade, para eles, não era possível "when the neighboring 

possessors of property, power and intelligence, are nearly all hostile" (NYTrib, 

31/01/1866). Em último caso, tais radicais perseguiam uma nova ordem social no 

Sul. Quando questionados se os libertos seriam algum dia capazes de confiar em 

seus antigos senhores (ou na "raça caucasiana" como um todo), o Tribune defendia 

que bastava fazer saber que "o branco é antiescravista" (NYTrib, 03/08/1865), isso 

é, o senso de comunidade existiria entre antiescravistas brancos e negros — um 

incentivo para a redistribuição de terras dos antigos escravocratas para os libertos. A 

narrativa de revolução, contada por radicais trazia uma caracterização positiva da 

promulgação de um novo nós o povo, embora, como discutiremos abaixo, os 

radicais estavam mais dispostos a ver essa revolução acontecendo apenas no 

Sul117. Para estes Republicanos, o Bureau serviria como uma instituição educativa 

tanto para libertos como para seus antigos senhores, ensinando-lhes sua nova 

condição de iguais. Mesmo com "tens of thousands" libertos começando a trabalhar 

por salários, era necessário que os proprietários de terra entendessem que "leaving 

                                            
116 Congressional Globe, 38th, 2nd, p. 194 (11/01/1865) 
117 Na medida em que o Bureau estivesse sob oficiais militares, sua jurisdição seria limitado ao Sul 
(SMITH, 1997, p. 281). Mesmo com tal limitação, que será considerada na conclusão, meu 
argumento é que os radicais foram bem sucedidos em mover o debate para um ponto em que o 
"centro" se tornou mais pro-negro do que no antebellum. Havia, no entanto, ainda uma ideia restrita 
sobre qual seria parte de nós o povo entre radicais. A acusação do deputado George H. Julian de que 
Democratas seriam responsáveis pelo grande número de "mulattoes" no país, em razão de suas 
"intimate relations" com negras, é m exemplo do racismo Republicano, constantemente criticado por 
abolicionistas negros (Congressional Globe, 38th, 1st, p. 2251, 12/05/1864). 
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the employment" de seus velhos senhores era uma forma de demonstração da 

recém adquirida liberdade118, e não uma questão de vadiagem. 

O presidente Johnson, e sua coligação de moderados e conservadores, 

viam a emancipação como condição suficiente para terminar as hostilidades entre as 

duas regiões do país, e que os libertos não tinham nenhum direito a sufrágio ou a 

ajuda econômica. A mera defesa do sufrágio negro apenas demonstrava ignorância 

sobre "the actual condition of the black race, or else reckless[ness] of the effect it is 

likely to produce119". Suas críticas aos radicais, além do tom de obstrução da 

reconciliação apresentado por Seward, enfatizava os efeitos não antecipados destas 

políticas. Ao exigir o suporte dos libertos, os radicais arriscavam "to create a power 

which will forever rule and control this country120". O texto de veto do presidente à 

criação do Bureau (posteriormente derrubado pelo Congresso) ilustra a apreensão 

com a igualdade implícita na lei, 
"[...] the bill subjects any white person who may be charged with 
depriving a freedman of any civil rights or immunities belonging to 
white persons to imprisonment or fine, or both, without, however, 
defining the civil rights and immunities which are thus to be secured to 
the freedmen by military law." (JOHNSON, 1866) 

A despeito da referência explícita aos "rights and immunities belonging to 

white persons", o presidente Johnson acreditava ser necessário definir os direitos 

dos libertos, já que não seriam os mesmos do homem branco. Ainda que tal 

condição pudesse ser imposta em um estado de Guerra — o que já não era o caso 

em 1866 — as medidas radicais justificadas como necessidade de guerra haviam 

perdido o apelo após a rendição do General Lee e a aprovação da 13ª emenda. Os 

conservadores consideravam a emancipação suficiente, e acreditavam que um 

excesso de direitos (em especial o sufrágio) geraria uma revolução excessiva nas 

instituições e na autoimagem dos Estados Unidos, tendo em vista que os negros 

ainda não estariam preparados para a extensão de liberdade concedida a eles pelos 

radicais. O discurso conservador ao fim da Guerra enfatizava o temor da 

miscigenação por consequência do novo status negro como a maior ameaça ao pós-

Guerra. Na eleição de 1864, o predomínio, no discurso Republicano, de "revolution 

instead of union, [with] no law preventing the marriage of the two races 121 ", 

                                            
118 Congressional Globe, 39th, 1st, p. 340 (22/01/1866) 
119 Congressional Globe, 39th, 1st, p. 240 (15/01/1866) 
120 Congressional Globe, 38th, 2nd, p. 194 (10/01/1865) 
121 Congressional Globe, 38th, 1st, p. 3377 (01/07/1864) 
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combinada com a defesa explícita da miscigenação por alguns abolicionistas122, 

servia como poderosas estratégias de campanha para os candidatos Democratas. 

Em outras palavras, a nova condição negra (anterior à 14ª emenda) e os atos de fala 

dos radicais e abolicionistas não haviam sido suficientes para gerar algum consenso 

sobre a extensão das "fronteiras de pertencimento" à polity americana. 

O discurso oficial no Norte, como apresentado no Congresso e em jornais de 

alta circulação, estavam divididos, então, em grupos similares ao que existia no 

antebellum (radicais, moderados, conservadores). O significado destas posições foi 

alterado, em direções não antecipadas pelos atores. Como no declínio da 

Reconstrução anos depois, quando a opinião pública no norte já não se preocupava 

em punir os sulistas para trazer benefícios aos libertos, os ganhos institucionais em 

termos de cidadania durante a Guerra foram limitados pelo alcance da ideia de uma 

identidade americana não racial. 

3.4 Conclusão: Constitucionalismo Popular e Compreensões Compartilhadas 
de Autoridade 

 
  Figura 3.2 — Theodor Kaufmann (1867), On to Liberty. 

 
Enquanto as pinturas de Wood, de 1866, descreviam as mudanças na 

imagem negra ocorridas durante a Guerra Civil, da fuga ao recrutamento e, em sua 

visão, incorporação como cidadãos em decorrência de seu serviço militar, On to 

Liberty, de Theodor Kaufmann nos permite uma narrativa diferente. Em primeiro 

lugar, percebemos apenas mulheres e crianças entre os libertos. Duas leituras são 

possíveis sobre a ausência de homens adultos. Em primeiro lugar, eles estariam no 

                                            
122 Congressional Globe, 38th, 2nd, p. 194 (10/01/1865) 
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exército. Ou, como descreviam muitos conservadores ao negar o sufrágio negro, os 

libertos estavam na mesma situação de mulheres e crianças — incapazes de 

usufruir das liberdades oferecidas. Nos primeiros anos após o fim da Guerra, 

Andrew Johnson criou uma política de distribuição de perdões a antigos 

Confederados, para que eles se reunissem à comunidade política norte-americana. 

Os libertos, por outro lado, e como descrito na obra de Kaufmann, ainda teriam um 

caminho longo e tortuoso rumo ao pertencimento ao povo e à União, sob a bandeira 

americana no fundo da imagem. Ademais, seu ponto de partida, expresso por 

diversos discursos Republicanos apresentados acima, e mais precisamente na 

pintura, era um estado de selvageria, pré-civilizado. Os retratos de Wood, do 

contrabando tornado veterano, traziam uma narrativa otimista do futuro negro em 

sua nova condição. Em Kaufmann, há preocupação quanto ao sucesso que radicais, 

e seus aliados negros, atingiriam. Enquanto o primeiro assumia a re-promulgação de 

um terceiro povo, formado na experiência do campo de batalha, e seus efeitos sobre 

a (auto)percepção negra de humanidade, seguindo argumentos de Frederick 

Douglass e outros abolicionistas, o segundo via como os Estados Unidos brancos 

ainda representavam um distante sonho, não necessariamente atingível, para os 

recém libertos. 

Frederick Douglass foi um dos mais vigorosos defensores do recrutamento 

negro durante a Guerra e da abolição, tanto como meio da vitória como fim a ser 

perseguido. Contudo, ele entendia a limitação enfrentada, como reconhecia em 

1864, que "the people [in the North] hate and despise the only measure that can 

save the country". Seu objetivo, neste discurso apresentado à Women's Loyal 

League, era defender a ideia de unidade do povo americano, o que aqui estou 

chamando de terceiro povo. Uma nova unidade, entre leais — negros e brancos — 

seria a única solução para o dilema de usar a abolição para salvar uma União 

racista. Tal nova unidade, baseada não nos compromissos prévios de 

ancestralidade, mas na devoção aos princípios de justiça formulados na Declaração 

de Independência, "in which the obligations of patriotism shall not conflict with fidelity 

to justice and Liberty" (DOUGLASS, 1999, p. 557)123. Eu concordo com Frank (2010) 

que o ato do discurso, e a escolha do uso da primeira pessoa — nós — por 

Douglass representavam uma forma radical de autorização democrática de um novo 

                                            
123 Speeches, The Mission of War, 1864 
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povo. O simples ato de fala de um escravo fugido já desempenhava, por si só, um 

papel político importante na definição de quem é o povo criado nos documentos 

fundadores. Douglass, nesta fala em 1864, reconhecia que uma "nation is not born in 

one day", ou que seus esforços, assim como de seus aliados radicais Republicanos, 

para alterar a forma como os brancos perceberiam os libertos teria apenas retornos 

parciais (primeiro o reconhecimento da humanidade negra, depois emancipação, 

recrutamento militar e, no momento da fala, debate sobre uma instituição de auxílio 

à cidadania, o Freedmen's Bureau). Ainda assim, apesar dos elementos inclusivos 

dos discursos dos abolicionistas negros, tanto conservadores como radicais brancos 

tinham dificuldade em apoiar seu esforço de auto-promulgação como um único povo 

americano. Ao passo que o argumento conservador centrava-se em seu direito à 

propriedade (antes da abolição definitiva) e em noções de hierarquia racial, 

abolicionistas brancos diziam a Douglass para apenas "give us the facts, we sill take 

care of the philosophy" (citado em FRANK, 2010, p. 230). Ou, ao reportar sobre uma 

reunião abolicionista no início da Guerra, o Tribune publicaria longos discursos de 

Garrison ou Wendell Philips, mas apenas mencionar a presença de um escravo 

fugido, sem o conteúdo de sua fala (NYTrib, 07/05/1862). Tais atos de fala, ou de 

silenciamento, denunciavam as noções do "lugar próprio" para negros, nunca além 

de coadjuvantes em sua própria luta por liberdade, e pertencimento. 

Mais uma vez, Douglass parece entender a importância da imagem 

sociológica do negro para a possibilidade de realização de seus objetivos 

igualitários: 
"While a respectable colored man or woman can be kicked out of the 
commonest street car in New York where any white ruffian may ride 
unquestioned — we are in danger of a compromise with Slavery. 
While the North is full of such papers as the New York World, Express, 
and Herald, firing the nation's heart with hatred to Negroes and 
Abolitionists, we are in danger of a slaveholding peace. While the 
major part of anti-slavery profession is based upon devotion to the 
Union rather than hostility to Slavery, there is danger of a slaveholding 
peace". (DOUGLASS, 1999, p. 565)124 

Essa descrição da impossibilidade da liberdade efetiva, do ponto de vista de 

um negro — o que inclui pertencer ao nós o povo, e não simples abolição — 

enquanto mesmo no Norte mantém posições racistas apresenta um problema para 

descrições de constitucionalismo popular conforme formuladas por Ackerman 

                                            
124 Frederick Douglass: Selected Speeches and Writings, p. 565 (01/13/1864) 
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(1998), Kramer (2004) e mesmo Frank (2010, apesar de que Frank está menos 

preocupado com história constitucional que com a disputa democrática sobre um 

povo constantemente se auto-promulgando) e sua relação com direitos humanos. Se 

há um apelo ao o povo no momento de legislação constitucional 125 , ou em 

argumentações da Suprema Corte, ou mesmo se a realização do povo depende de 

sua capacidade de auto-realização, então a possibilidade de inclusão será sempre 

dependente do "lugar apropriado", sociologicamente construído, dos excluídos. 

Rogers Smith (1997) nota essa limitação, nomeando-a como uma tradição, 

ascriptiva. Meu objetivo era separar os discursos ascriptivos das leis e estatutos de 

cidadania, diminuindo a circularidade no argumento de Smith. Entretanto, além de 

encontrar os aspectos ascriptivos nos discursos oficiais durante o período analisado, 

nós podemos identificar uma limitação também no aspecto liberal das falas dos 

radicais, que é a sub-consideração da realidade sociológica onde este discurso está 

inserido — e pretende alterar. Presumindo a igualdade natural dos homens, 

abolicionistas e radicais subestimaram a força das desigualdades construídas, tanto 

materiais, devido a séculos de trabalho servil, como ideológicas, devido a difusão da 

supremacia branca em todas as regiões do país. 

Mesmo que inserida em debates de outro contexto político, uma passagem 

do teórico John H. Schaar, com uma leitura positiva da teologia de Winthrop nos 

ajuda a entender a limitação no pensamento liberal, "Magistrates have no license to 

set their views above the common understanding of the community. Authority is 

public, communal, the product of shared agreements and convictions" (SCHAAR, 

1991, p. 498). Independentemente de como a linguagem usada para se referir aos 

negros (livres ou escravos) se desenvolveu durante os anos de conflito, e das 

mudanças institucionais trazidas pela emancipação, pelo Bureau, ou pelo sufrágio, 

radicais ainda lidavam com um público com um entendimento persistente de 

autoridade sem espaço para a igualdade racial. A despeito dos avanços trazidos 

pela Guerra e reforçados na Reconstrução, o negro em nenhum momento deixou a 

posição de eles no discurso branco oficial. Seu lugar de outro não permitiu um ideal 

cívico baseado no consenso, mas sim na subjugação. Sem romper a barreira de nós 

o povo, a inclusão negra persistiria restrita a um lugar radical no debate público. 

  

                                            
125 Higher lawmaking, no vocabulário de Ackerman (1998, cap. 1). 
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4 Considerações finais 
O último capítulo deste trabalho termina no momento em que uma maioria 

Republicana radical, dominando o Congresso, consegue avançar medidas de 

inclusão negra, como o Freedmen's Bureau, até a aprovação das 14ª e 15ª emendas 

à Constituição. A primeira destas emendas aparece com um caráter revolucionário a 

partir de Dred Scott, ao retirar dos estados a capacidade de definição da cidadania, 

transformando todos os nascidos em território americano em cidadãos iguais. Como 

nos mostra Kaczorowski (1987), a 14ª emenda incorpora de forma definitiva um ideal 

contratualista na concepção de cidadania americana (p. 45). Seguindo uma linha 

interpretativa similar, Bruce Ackerman (1998) nos informa que, em meio às diversas 

polêmicas ao redor da aprovação da emenda constitucional, que não teria seguido 

os rituais de ratificação explícitos no Artigo 5° da Constituição126, o povo havia 

autorizado o Congresso — ou, melhor dizendo, duas legislaturas específicas do 

Congresso, eleitas em 1866 e 1868 — a atuar como uma convenção constitucional. 

Esta autorização "não-convencional" (ACKERMAN, 1998, p. 9) evidenciaria, para 

Ackerman, a explicitação da vontade do povo em revogar sua identidade racial, em 

nome de uma identidade civil comum: 
"As the election of 1866 reached its climax, voters were being asked to 
confront a truly constitutive question. Stripped down to essentials, it 
was simply this: which was more fundamental to the American Union - 
racial identity of political identity?" (ACKERMAN, 1998, p. 181) 

Na introdução deste texto, identifiquei o fracasso das políticas de 

Reconstrução (que incluem as emendas citadas) como o pano de fundo contra o 

qual deveríamos confrontar as linguagens políticas analisadas. Como vimos 

anteriormente, a igualdade racial não era compartilhada mesmo entre círculos 

abolicionistas em 1866, isso é, a suposição de que o povo escolheu uma certa 

identidade política não racializada sugere uma interpretação no mínimo otimista do 

aftermath da Guerra Civil e do regime escravista. 

A forma como o mainstream da historiografia americana descreveu o 

período de Reconstrução até os anos 1960 serve como evidência de que o período 

de radicalização democrática entre o fim da Guerra Civil e o fim da ocupação militar 

do Sul não foi compreendido pela elite política norte-americana como a ratificação 
                                            

126 A Artigo 5 da Constituição estabelece que dois terços da câmara e do Senado devem propor uma 
emenda, que será aprovada caso ratificada por três quartos dos estados. Em seu We the People, 
Ackerman argumenta que a ratificação da própria Constituição, em 1789, não seguiu esses critérios. 
Tampouco foram seguidos quando da aprovação das emendas posteriores à Guerra Civil. 
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de um contratualismo amplo conforme o lê Ackerman (FONER, 1988, p. xvii–xviii). 

Apesar da inclusão formal de negros na comunidade política, na forma de emenda 

constitucional, a definição de quem seria nós, o povo americano continuou disputada 

em seu caráter racial (e de gênero). O trabalho do intelectual negro W.E.B. Du Bois, 

da primeira metade do século XX, nos oferece uma leitura de povo aspiracional que 

se confronta a um povo descritivo, de modo a aumentar o potencial democrático 

deste termo em constante disputa. Analisando a obra de Du Bois, Melvin L. Rogers 

escreve que 
"The divergence between the people as they were and as reformers 
longed for them to be created a space for potentially mending the 
fractures at the core of the polity, a space in which the political and 
ethical standing of the excluded might subsequently be affirmed". 
(ROGERS, 2012, p. 190, grifos do autor) 

O modo como atores políticos negros usaram a retórica da legitimidade do 

povo foi analisada no capítulo 3, exemplificado em como Frederick Douglass 

explorava o uso da primeira pessoa ao defender os ideais da república americana 

frente à tirania da escravidão. Essa concepção de povo aspiracional, que abre a 

possibilidade de entendermos "contestation [...] at the core of democracy" 

(ROGERS, 2012, p. 191; ver também FRANK, 2010), isso é, a democracia como 

espaço de constante luta pela homologação do povo, mantém-nos dentro de uma 

teoria política contratualista, de tensões sobre a definição sobre quem está incluído 

no contrato original, fundador da sociedade (no nosso caso, norte-americana). O 

caráter contratualista de Douglass aparece em sua defesa de um americanismo by 

choice (NYTrib, 13/02/1862). Du Bois, na geração seguinte, defenderia, com uma 

linguagem de pertencimento que pode ser relacionada a uma forma de liberalismo 

político, que seu desejo era ser negro e americano, ou, tornar-se igual na diferença 

(ROGERS, 2012, p. 192). O uso deste povo aspiracional, entre os intelectuais 

negros citados, permite considerar o povo como um potencial, mais do que como um 

fato. A premissa do contrato, pelo contrário, como nos mostra Smith (1997) em uma 

crítica a Rawls, é a de uma sociedade (um povo) sem história, fechada, na qual se 

entra ao nascer, e a morte é a única forma de sair (p. 481). Uma ideia de povo que 

os escravos recém libertos em 1865 dificilmente abraçariam. Mais do que a-

históricas (como abertamente se proclamam), teorias contratualistas seriam, então, 

anti-históricas. Na 14ª emenda, a igualdade formal instituída é um novo contrato 

que, como os anteriores, "depends upon collective amnesia" (WOLIN, 1986, p. 184). 
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A alternativa apresentada por Sheldon S. Wolin seria uma teoria política 

baseada no que ele denomina birthright, ou direito de nascença. Ao invés de basear-

se no consentimento e no pertencimento, uma teoria de birthright depende de uma 

herança ambígua de direitos e fardos. A Constituição deixada pelos founding fathers 

seria uma "mixed blessing", porque "showed how power might be organized without 

leading to arbitrary authority, but also a document that was silent about women and 

accepted the institution of slavery" (WOLIN, 1986, p. 186). Uma teoria contratual, em 

especial uma que permite pensar a ratificação de novos contratos (como o do 

momento da Reconstrução) teria uma função, para Wolin, quase psicanalítica: "to 

relieve individuals and society of the burden of the past by erasing the ambiguities". 

A importância desta função do contratualismo é exacerbada no contexto norte-

americano, em que o liberalismo não é apenas uma área da teoria política, mas 

parte da "American political mythology, of the collective beliefs that define [their] 

identity and help shape [their] political attitudes and opinions" (WOLIN, 1986, p. 186). 

O artigo de Wolin deve ser contextualizado nos debates ao redor do 

neoliberalismo dos anos Reagan nos Estados Unidos. Assim, sua perspectiva de 

birthright se mostra como uma alternativa otimista à transformação da democracia 

em simples "economia política". Contudo, ao levar esse vocabulário para a 

Reconstrução, o que nos resta é a gramática liberal da 14ª emenda como uma 

promessa democrática, que não atinge seu potencial pelo birthright desigual127. O 

caráter anti-histórico do novo contrato social assinado com o fim da Guerra Civil e do 

regime escravista é explicitado nas falas de congressistas, satisfeitos que os libertos 

poderiam "take care of themselves", uma vez concedido o sufrágio128, ou de que a 

emancipação trazida pela 13ª emenda já seria o suficiente para terminar as 

hostilidades entre os setores do país129 . Ao apagar o fardo da escravidão, o 

vocabulário liberal tornava-se incompleto. O reconhecimento do birthright, 

entretanto, marcaria as falas da reação branca à nova ordem da Reconstrução. A 

análise de Michael Rogin (1988) sobre episódios de demonologia política na história 

                                            
127 Vale ressaltar que aqui invertemos Wolin. Para ele, o birthright americano inclui uma promessa de 
participação democrática, contrária a noções contratualistas que justificavam o neoliberalismo. Aqui, 
retiramos o caráter democrático deste birthright. O direito de nascença ao pertencimento na polity 
americana (dos agricultores sulistas) seria ameaçado pelo contratualismo da 14ª emenda. 
128 Congressional Globe, 38th, 1st, p. 2251 (05/12/1864) 
129 Muitos políticos no Norte (entre eles, Andrew Johnson, presidente após o assassinato de Lincoln) 
consideravam a escravidão como a causa da Guerra. Para eles, a emancipação significava o fim de 
todas as hostilidades (ACKERMAN, 1998, p. 180-1). 
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americana oferece uma interpretação dos efeitos inconscientes deste direito de 

nascença, ou como a construção do povo antecede o contrato. Ao abordar o papel 

do inconsciente, com ampla influência psicanalítica, Rogin permite conectar a 

demonização do negro na sociedade americana à resistência contra a 

independência feminina (p. 289)130, cuja relação foi exemplificada no capítulo 2. 

O vocabulário que inspira a interpretação de Rogin é a dualidade do 

indivíduo conforme descrita por Marx na Questão Judaica. No entanto, podemos nos 

ater à distinção de Wolin já apresentada. A imaginação contra-subversiva131 (fonte 

da demonização de certos grupos) teria origem no temor da perda da identidade (ou 

birthright) frente a pressões por inclusão, capazes de, idealmente, apagar diferenças 

sociais e identitárias (contrato)132. 
"Countersubversives desire the submergence of separate identities 
within an ideal [liberal] America, but they also enforce divisions 
because they are threatened by boundary collapse. That oscillation 
between a fear of the breakdown of all difference and a desire for 
merger lies at the core of American political demonology". (ROGIN, 
1988, p. 279-80) 

O período da Reconstrução, e suas narrativas associadas ao temor de uma 

sociedade de mulatos, exemplifica bem esta passagem. Além das já mencionadas 

acusações mútuas sobre casamentos inter-raciais entre Norte e Sul, é relevante 

analisar brevemente duas cenas do filme The Birth of a Nation, cujo lançamento em 

1915 revolucionou o cinema comercial americano e consolidou a interpretação 

sulista do período de "domínio negro" após a Guerra Civil. O filme narra a criação do 

Ku Klux Klan como uma alternativa para reconquistar a nação após a Reconstrução. 

A primeira delas se passa quando, após a aprovação da 14ª emenda, uma seção 

eleitoral é aberta pelo Freedmen's Bureau na cidade sulista onde se passa o filme. 

Na cena, um homem negro levanta um cartaz de protesto no qual se lê: "EQUAL 

RIGHTS, EQUAL POLITICS, EQUAL MARRIAGES". Este último temor é explicitado 

                                            
130 "Women were both the prepolitical, subjugated signs of nature and the agents who formed the 
character of civilized men. [...] That very absence of self threatened to make women at once glorified 
sources of altruistic authority and invasive threats to male independence. [...] Women occupy a special 
place in the history of American demonology. Manifestly they hae been made into victims whose 
persecution justifies revenge and into the guardians of civilized virtue who stand against aggression 
and anarchy. But women have also been cast, explicitly or implicitly, as the monsters". (ROGIN, 1988, 
p. 289-90) 
131 Como o título de seu livro expressa (Ronald Reagan, the Movie), o trabalho de Rogin também se 
insere na crítica ao neoliberalismo da primeira metade da década de 1980. 
132 No vocabulário da Questão Judaica usado em Rogin, o birthright seria equivalente ao burguês, 
onde há desigualdades sociais, frente ao cidadão, equivalente ao contrato de Wolin, em condição de 
igualdade. (ROGIN, 1988, p. 283) 
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ao longo do filme, na construção do vilão como um mulato (fruto, portanto, de um 

casamento igualitário) controlado pelos Republicanos radicais do Congresso. A 

segunda cena relevante aqui é o crime que justifica a criação do Klan. Um dos 

soldados da milícia negra persegue a irmã de um antigo soldado confederado, cuja 

única saída para a possibilidade de estupro é o suicídio. 

Ao contrário dos debates congressuais analisados no capítulo anterior, nos 

quais o tema da divisão de terras foi abordada constantemente, o filme evita 

questões de propriedade — o que não reduz a sua importância, mas expõe o papel 

da identificação e da política de pertencimento na narrativa sulista sobre os 

resultados da Guerra. Das descrições acima, três elementos se destacam, o receio 

de que a igualdade política gerasse uma invasão na vida privada (na fala equal 

marriages), a consequência desta invasão para a identidade racial norte-americana 

(governados por um mulato), e a hipersexualização do (homem) negro, como 

ameaça à pureza das mulheres brancas. Três níveis de linguagem que Rogin 

identifica como as origens do discurso contra-subversivo, ou demonológico: o 

privado, a família e a mulher (ROGIN, 1988, p. 286). O birthright ameaçado pelo 

novo contrato não é senão o direito de nascença do paternalismo. Enquanto o 

domínio público poderia ser governado por igualdade formal e relações 

instrumentais (o ausente equal property no cartaz), o privado ainda seria o local da 

subordinação. A fixação entre as elites sulistas em uma imaginada liberdade sexual 

almejada por negros e por seus aliados abolicionistas (e sufragistas) tirava a 

discussão do âmbito do contrato, ou do político, para enclausurá-la no privado, onde 

a manutenção de uma ordem política hierárquica seria mais facilmente justificada. 

Daí a centralidade da mulher no vocabulário demonológico. Elas seriam, de um lado, 

vítimas potenciais (dos libertos que não reconhecem limites após o fim da velha 

ordem escravista)133. Por outro lado, o desmonte da pureza racial representada no 

mulato faz da mulher também uma invasora, no vocabulário contra-subversivo. A 

mulher independente inverte a relação patriarcal familiar, sua associação com o 

negro (na figura do mulato) representaria a inversão do domínio patriarcal conforme 

apresentado no âmbito público (o negro como serviçal). Não à toa, a imaginação 

contra-subversiva seria carregada de metáforas relacionadas à perda das fronteiras 

                                            
133 Em determinado momento, Rogin sugere que a criação do mito do estuprador negro — justificativa 
para grande parte dos linchamentos ocorridos no período Jim Crow — teria como finalidade maior 
controle sobre as mulheres, que sobre os negros (ROGIN, 1988, p. 207). 
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(ROGIN, 1988, p. 292) — o domínio negro após o sufrágio, quebrando a fronteira 

política; a invasão negra na família, quebrando a fronteira privada; ou, em exemplos 

mais contemporâneos, a invasão de imigrantes, quebrando fronteiras culturais. 

Essa quebra de fronteiras raciais coloca o negro fora do lugar; Patrick Wolfe 

(2016) remete à metáfora de Mary Douglas sobre a sujeira para falar de raça: "race 

denotes certain peoples as being out of place" (p. 17). Quando Locke deslocou a 

justificativa do poder do patriarcado ao contrato entre homens livres, ele não apenas 

contava com a "sujeição natural das mulheres", mas também com a existência do 

serviçal. Isso é, desde a origem do vocabulário contratualista moderno, 

permaneciam, para aqueles que não inseridos no contrato, as velhas relações 

patriarcais — ou, o birthright. O liberalismo formalizado no domínio público não 

invalidou as relações tradicionais. 

Sem dúvidas há espaço para interpretações materialistas sobre a falha da 

Reconstrução, baseadas na competição entre trabalhadores negros e brancos em 

uma economia destruída pela Guerra Civil. No entanto, para entender a formação do 

que Robert Mickey (2015) chama de "enclaves autoritários" (cap. 2) sulistas após a 

Reconstrução, é necessário, como fizemos neste trabalho, explorar a incapacidade 

da elite política Republicana e abolicionista de alterar o lugar percebido como 

birthright do negro da sociedade americana — de forma que a sua inclusão não 

dependesse de acordos e compromissos entre os pertencentes ao Norte e ao Sul da 

linha Mason-Dixon. 

  



 119 

5 Referências 
5.1 Arquivos digitais de jornais e documentos primários 

CHRONICLING America: Historic American Newspapers. Coleção de jornais 
preparada por Library of Congress. Disponível em 
<http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/issues/>. Acesso em 01 
nov. 2015. 
  

THE LIBERATOR. Coleção do jornal The Liberator preparada por Fair Use 
Repository. Disponível em <http://fair-use.org/the-liberator/>. Acesso em 31 
mai. 2016. 
 

MASSACHUSETTS. Constitution of the Commonwealth of Massachusetts. 
1780. Disponível em: <https://malegislature.gov/Laws/Constitution>. Acesso em 
20 abr. 2016. 

 
NINETEENTH Century Documents Project. Coleção de jornais preparada por 

Fulman University. Disponível em: 
<http://history.furman.edu/~benson/docs/index.htm>. Acesso em 15 mai. 2015. 

 
UNT Digital Library. Coleção de Congressional Globe preparada pela University of 

Texas. Disponível em: <http://digital.library.unt.edu>. Acesso em 15 nov. 2015. 
 
5.2 Documentos primários publicados 

BALL, T. (Ed.) The Federalist: with letters of “Brutus”. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003.  

 
BLEDSOE, A. T. Liberty and Slavery: Or, Slavery in the Light of Moral and Political 

Philosophy. In: ELLIOTT, E. N. (Ed.). Cotton Is King, and Proslavery 
Arguments. Oxford: Benediction Classics, 2011[1860]. p. 230–70.  

 
CALHOUN, J. C. South Carolina Exposition. In: UROFSKY, M. I.; FINKELMAN, P. 

(Eds.). Documents of American Constitutional & Legal History. Volume I: 
From the Founding to 1896. New York: Oxford University Press, 2008[1828]. 
p. 262–265. 

 
DOUGLASS, F. Frederick Douglass: Selected Speeches and Writings. Chicago: 

Lawrence Hill Books, 1999. Editado por Philip S. Foner. 
 
Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857). In: UROFSKY, M. I.; FINKELMAN, P. 

(Eds.). Documents of American Constitutional & Legal History. Volume I: 
From the Founding to 1896. New York: Oxford University Press, 2008[1857]. 
p. 397–404. 

 
FITZHUGH, G. Cannibals all!: or, Slaves without Masters. Cambridge, Mass.: 

Belknap Press of Harvard University Press, 1988[1857].  
 



 120 

HAMMOND, J. H. Gov. Hammond’s letters on southern slavery: addressed to 
Thomas Clarkson, the English abolitionist. Charleston: Walker & Burke, 
1845. Disponível em: <https://archive.org/details/govhammondslette00hamm>. 
Acesso em 31 mai. 2016. 

 
______. An Oration Delivered Before the Two Societies of the South Carolina 

College on the Fourth of December, 1849. In: MERIWETHER, J. B. (Ed.). 
Selections From the Letters and Speeches of James H. Hammond. 
Spartanburg: The Reprint Company, 1978[1849]. p. 199–230.  

 
______. Speech on the Admission of Kansas, Under the Lecompton Constitution, 

Delivered in the Senate of the United States, March 4, 1858. In: JAMES B. 
MERIWETHER (Ed.). Selections From the Letters and Speeches of James 
H. Hammond. Spartanburg: The Reprint Company, 1978[1858]. p. 301–322.  

 
______. Slavery in the Light of Political Science. In: E.N. ELLIOTT (Ed.). Cotton Is 

King, and Proslavery Arguments. Oxford: Benediction Classics, 2011[1860]. 
p. 496–543.  

 
JEFFERSON, T. The Kentucky Resolution. In: UROFSKY, M. I.; FINKELMAN, P. 

(Eds.). Documents of American Constitutional & Legal History. Volume I: 
From the Founding to 1896. New York: Oxford University Press, 2008[1798]. 
p. 158–160.  

 
JOHNSON, A. Veto to the Freedmen’s Bureau Bill. In: Teaching American 

History,1866. Disponível em: 
 <http://teachingamericanhistory.org/library/document/veto-of-the-freedmens-
bureau-bill>. Acesso em 31 jun. 2016. 
 

LINCOLN, A. The Collected Works of Abraham Lincoln (8 Volumes). New 
Brunswick: Rutgers University Press, 1953. Disponível em: 
<http://quod.lib.umich.edu/l/lincoln>. Acesso em 15 mai. 2015. 

 
SEWARD, W. H. The Works of William H. Seward (5 Volumes). Cambridge: The 

Riverside Press, 1884. Editado por George E. Baker. 
 
TAYLOR, J. Defense of States’ Rights. In: UROFSKY, M. I.; FINKELMAN, P. (Eds.). 

Documents of American Constitutional & Legal History. Volume I: From 
the Founding to 1896. New York: Oxford University Press, 2008[1820]. p. 
226–229.  

 
WINTHROP, J. A Modell of Christian Charity. In: HOLLINGER, D.; CAPPER, C. 

(Eds.). The American Intellectual Tradition. Volume I: 1630-1865. New York: 
Oxford University Press, 2011[1630], p. 7-15. 

 
5.3 Bibiografia secundária 

ACKERMAN, B. We the People, Volume 2: Transformations. Cambridge: Harvard 
University Press, 1998. 

  



 121 

ANDERSON, B. Comunidades Imaginadas: Reflexiones sobre el Origen y la 
Difusion del Nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.  

 
ARENDT, H. On Revolution. New York: Penguin Books, 2006.  
 
BALL, T.; POCOCK, J. G. A. Introduction. In: BALL, T.; POCOCK, J. G. A. (Eds.). 

Conceptual Change and the Constitution. Lawrence: University Press of 
Kansas, 1988, p. 1-12.  

 
BENSEL, R. F. Yankee Leviathan: The Origins of Central State Authority in 

America, 1859-1877. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 
  
COATES, T.-N. Why Do So Few Blacks Study the Civil War? The Atlantic, fev. 

2012. Disponível em: 
 <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/02/why-do-so-few-blacks-
study-the-civil-war/308831>. Acesso em 31 mai. 2016. 

 
CONSTANT, B. Oevres Politiques de Benjamin Constant. Paris: Charpentier et 

Cie. 1874[1812]. Disponível em 
 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5446156n/f8.image>. Acesso em 31 mai. 
2016. 

 
DEROSA, M. L. The Confederate Constitution of 1861: an Inquiry into American 

Constitutionalism. Columbia: University of Missouri Press, , 1991. 
 
DONALD, D. The Proslavery Argument Reconsidered. In: FINKELMAN, P. (Ed.). 

Proslavery Thought, Ideology, and Politics. New York: Garland Publishing, 
1970. p. 95–110.  

 
DU BOIS, W. E. B. Black Reconstruction in America. New York: The Free Press, 

1998[1935]. 
  
FARBER, D. A. Lincoln’s Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 

2003.  
 
FARR, J. Locke, Natural Law, and New World Slavery. Political Theory, v. 36, n. 4, 

p. 495–522, 2008.  
 
FONER, E. Reconstruction : America’s unfinished revolution, 1863-1877. 1st ed. 

ed. New York: Harper & Row, 1988.  
 
______. Free Soil, Free Labor, Free Men: the Ideology of the Republican Party 

before the Civil War. Oxford: Oxford University Press, 1995.  
 
FRANK, J. Constituent Moments: Enacting the People in Postrevolutionary 

America. Durham: Duke University Press, 2010.  
 
FREEHLING, W. W. The Founding Fathers and Slavery. The American Historical 

Review, v. 77, n. 1, p. 81–93, 1972.  
 



 122 

______. The Road to Disunion: Secessionists Triumphant. New York: Oxford 
University Press, 2007.  

 
GERRING, J. APD from a Methodological Point of View. Studies in American 

Political Development, v. 17, n. 01, p. 82–102, 2003.  
 
GIENAPP, W. E. The Origins of the Republican Party (1852-1856). New York: 

Oxford University Press, 1987.  
 
GOUREVITCH, A. From Slavery to the Cooperative Commonwealth: Labor and 

Republican Liberty in the Nineteenth Century. New York, NY: Cambridge 
University Press, 2015.  

 
HARTZ, L. The Reactionary Enlightenment: Southern Political Thought before the 

Civil War. The Western Political Quartely, v. 5, n. 1, p. 31–50, 1952.  
 
______. The Liberal Tradition in America: an interpretation of American 

political thought since the Revolution. New York: Harcourt, Brace, 1955. 
Editado por Tom Wicker. 

 
HORTON, J. O.; HORTON, L. E. In Hope of Liberty: Culture, Community, and 

Protest among Northern Free Blacks, 1700-1860. New York: Oxford 
University Press, 1997.  

 
KACZOROWSKI, R. J. To Begin the Nation Anew: Congress, Citizenship, and Civil 

Rights after the Civil War. The American Historical Review, v. 92, n. 1, pp. 45-
68, 1987. 

 
KRAMER, L. D. The People Themselves: Popular Constitucionalism and 

Judicial Review. New York: Oxford University Press, 2004.  
 
LOCKE, J. Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration. 

New Haven: Yale University Press, 2003.  
 
MANIN, B. The Principles of Representative Government. New York: Cambridge 

University Press, 1997.  
 
MCCARDELL, J. The Idea of a Southern Nation: Southern Nationalists and 

Southern Nationalism, 1830-1860. New York: Norton, 1979.  
 
MCPHERSON, J. M. Battle Cry of Freedom: the Civil War Era. New York: Oxford 

University Press, 1988.  
 
MICKEY, R. Paths out of Dixie: the Democratization of Authoritarian Enclaves 

in America’s Deep South, 1944-1972. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 2015.  

 
NABERS, D. Abraham Lincoln and the Self-Governing Constitution. In: SAMUELS, 

S. (Ed.). The Cambridge Companion to Abraham Lincoln. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. p. 108–125.  



 123 

 
NEELY, M. E. Lincoln and the Triumph of the Nation: Constitutional Conflict in 

the American Civil War. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011.  
 
OAKES, J. The Radical and the Republican: Frederick Douglass, Abraham 

Lincoln, and the Triumph of Antislavery Politics. New York: W.W. Norton & 
Co., 2008. 

 
POCOCK, J. G. A. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and 

the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press, 
1975. 

 
RANA, A. The Two Faces of American Freedom. Cambridge: Harvard University 

Press, 2010.  
 
ROGERS, M. L. The People, Rhetoric, and Affect: On the Political Force of Du Bois’s 

The Souls of Black Folk. American Political Science Review, v. 106, n. 1, p. 
188–203, 2012.  

 
ROGIN, M. Ronald Reagan, the Movie. And other episodes in Political 

Demonology. Berkeley: University of California Press, 1988.  
 
ROSANVALLON, P. La démocratie inachevée: Histoire de la Souveraineté du 

peuple en France. Paris: Gallimard, 2000.  
 
ROSS, D. Lincoln the Ethics of Emancipation: Nationalism, Universalism, 

Exceptionalism. The Journal of American History, v. 96, n. 2, p. 379–399, 
2009. 

 
RUCHAMES, L. Race, Marriage, and Abolition in Massachusetts. The Journal of 

Negro History, v. 40, n. 3, p. 250–273, 1955.  
 
______. Jim Crow Railroads in Massachusetts. American Quarterly, v. 8, n. 1, p. 

61–75, 1956.  
 
SAHLINS, M. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.  
 
SCHAAR, J. H. Liberty/Authority/Community in the Political Thought of John 

Winthrop. Political Theory, v. 19, n. 4, p. 493–518, 1991.  
 
SCHWARZ, R. Ao Vencedor as Batatas. São Paulo: Editora 34. 1977. 
 
SINHA, M. The Slave’s Cause: a History of Abolition. New Haven: Yale University 

Press, 2016.  
 
SKINNER, Q. States and the Freedom of Citizens. In: SKINNER, Q.; STRATH, B. 

(Eds.). States and Citizens History, Theory, Prospects. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003. p. 11–27.  

 



 124 

SMITH, R. M. Civic Ideals: Conflicting Visions of Citizenship in U.S. History. 
New Haven: Yale University Press, 1997.  

 
SWEET, T. Lincoln and the Natural Nation. In: SAMUELS, S. (Ed.). The Cambridge 

Companion to Abraham Lincoln. Cambridge: Cambridge University Press, 
2012. p. 72–90.  

 
TEWELL, J. J. A Difference of Complexion: George Fitzhugh and the Birth of the 

Republican Party. Historian, v. 73, n. 2, p. 235–254, 2011.  
 
UROFSKY, M. I.; FINKELMAN, P. Documents of American constitutional and 

legal history. 3rd ed. ed. New York: Oxford University Press, 2008.  
 
VALELLY, R. M. The Two Reconstructions: The Struggle for Black 

Enfranchisement. Chicago: University of Chicago Press, 2003.  
 
VORENBERG, M. Final Freedom: the Civil War, the Abolition of Slavery, and the 

Thirteenth Amendment. Cambridge: Cambridge University Press, , 2001. 
  
WELKE, B. Y. Law and Borders of Belonging in the Long Nineteenth Century 

United States. New York: Cambridge University Press, 2010.  
 
WICKER, T. Introduction. (1991) In: HARTZ, L. The Liberal Tradition in America. 

New York: Harcourt, Brace, 1955. p. ix–xiv.  
 
WOLFE, P. Traces of History: Elementary Structures of Race. New York: Verso, 

2016.  
 
WOLIN, S. S. Contract and Birthright. Political Theory, v. 14, n. 2, p. 179–193, 

1986.  
 
 


	E onde esteve o povo? Nacionalidade e exclusão no período da Guerra CivilAmericana (1861-1865)
	Resumo
	Abstract
	Sumário
	Mapa dos Estados Unidos antes da Guerra
	Introdução
	1 Problemas Constitucionais na relação Norte e Sul: soberania eescravidão
	1.1 Introdução
	1.2 Soberania e Constituição
	1.2.1 Soberania federal ou Soberanias estaduais
	1.2.2 Associação entre States' Rights e escravidão

	1.3 Lei Positiva e Lei natural
	1.4 Abolicionismo e polarização radical

	2 Dois ideais de liberdade americana nos debates do antebellum
	2.1 Introdução
	2.1.1 Rogers Smith: A Ideia de Três Tradições e suas Críticas

	2.2 Republicanismo orgânico: corporativismo sulista contra Locke
	2.3 Reconciliando Locke e Republicanismo no Norte
	2.3.1 A Declaração de Independência e a liberdade Lockeana-republicana

	2.4 Capacidade de trabalho e a nação natural: racismo e a dualidade dogoverno representativo
	2.4.1 Naturalização da Nação e o Princípio da Distinção

	2.5 Conclusão

	3 Imagens Retóricas da América Negra: ref
	3.1 Introdução
	3.2 De propriedade à humanização — imagem negra na mentalidade do norte(branco)
	3.3 Da emancipação ao sufrágio: o Bureau e o significado da cidadania naideologia free labor
	3.4 Conclusão: Constitucionalismo Popular e Compreensões Compartilhadasde Autoridade

	4 Considerações finais
	5 Referências


