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em alusão ao 13 de Maio  

  

(*)  

Senhoras, senhores... É uma honra para mim poder falar nesta sessão 

solene, tenho certeza de que esse é um dos sonhos de nossa princesa Isabel do 

Brasil que está sendo realizado hoje.  

Hoje é 14 de maio, um dia depois da assinatura da Lei Áurea, há 131 

anos. Mas o que eu tenho para dizer desse dia? Foi um dia de libertação da 

escravidão? Um dia em que os negros quebraram as algemas e as correntes 

olhando para o céu?  Não, foi uma lei imposta pelo Senado para todos os 

brasileiros. Mas a libertação não se encontra apenas na frieza da letra, porque 

senão seria uma sentença para a conduta dos homens!   

A libertação está nas atitudes, nas ideias, nos comportamentos, a 

libertação exige um constante embate entre a nossa consciência e o mundo que 

quer nos corromper, a liberdade está no coração livre que não tem medo de falar 

e de agir de acordo com a sua consciência e seus valores. A liberdade é tudo 

isso e não cabe em uma lei. Só que essa lei assinada pela princesa Redentora 

era uma lei natural, era uma lei de Deus, que fez todos os homens iguais e por 

isso Deus estava do lado dela. Isso faz uma grande diferença!   

Estamos vendo como foi importante a figura da princesa Isabel para a 

assinatura da Lei Áurea, o documento que definitivamente aboliu a escravatura, 

mas o papel dela com os nossos irmãos negros escravos começou muito antes! 

Essa é a história, a verdadeira História do Brasil em que os negros são 

protagonistas, que eu vim aqui contar a vocês, não porque estou advogando em 

causa própria, mas porque é a Verdade, muitas vezes omitida e falseada na 

escola, na universidade e até nos livros. A princesa Isabel foi a melhor amiga dos 

negros do Brasil. A melhor, a mais solícita, a que mais ajudou os escravos 

fugitivos e organizados em Quilombos. Inclusive do quilombo do Leblon, no Rio 

de Janeiro, aonde ela ia toda semana visitar as amigas negras e ajudar a cuidar 



das camélias, flores que ela ensinou a plantar e era vendida nos mercados pelos 

quilombolas.  Por isso o símbolo da princesa Isabel é a Camélia.   

Foi Isabel, essa jovem senadora do Império, que nunca teve escravos, 

sempre teve empregados assalariados, e esteve por trás de leis que foram 

coroadas com a lei Áurea, Aliás, não sei se todos sabem, quando a lei Áurea foi 

assinada, apenas 32% dos negros ainda eram escravos legalmente, pois antes 

foram aprovadas a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários, de forma que um 

negro não nascia mais escravo e um homem ou mulher idosa também não era 

mais escravo.  

A popularidade de Isabel era tamanha junto aos negros e negras da 

época que foram eles, homens e mulheres agradecidos e dignos que lhe deram 

o título “A Redentora”, porque foi ela que em redenção pagou o maior preço por 

assinar a Lei Áurea: perdeu o trono, deixou de ser a futura imperadora do Brasil. 

Mesmo assim, ela disse, no exílio, quando estava na França, na casa dos 

parentes de seu marido, porque ela além de sair sem o trono e a coroa, também 

saiu pobre e expulsa do Brasil. Foi a princesa Isabel que disse: “Mil tronos eu 

tivesse, mil tronos eu daria para libertar os negros do Brasil!”  

Agradecidos, os ex-escravos organizaram um exército voluntário para  

proteger a princesa e o imperador d. Pedro II de ataques dos coronéis da época, 

que queriam até indenização por terem sido confiscados de seus bens: os bens 

eram as pessoas que eles escravizavam, e consideravam seus objetos! Ao 

contrário, a princesa Isabel queria doar terras aos ex-escravos como indenização 

por terem dado seu sangue na lavoura dos patrões sem nunca terem recebido 

um só centavo! Queria dar o voto às mulheres e estava preparando um projeto 

de lei para isso! Isso está na carta ao Visconde de Santa Vitória, que ela escreveu 

depois da abolição e antes da república, está digitalizada e qualquer um pode 

ver na internet.  

Tenho muito orgulho de meus antepassados, soldados voluntários 

da Guarda Negra, que se organizaram para uma luta de vida e morte para 

defender a verdade. Só não foram para a batalha, porque da França, a 

princesa Isabel soube que a “Guarda Negra “ ia para o campo de batalha e 

mandou uma mensagem pedindo que os negros não lutassem, pois ela não 



queria ver sangue brasileiro derramado...mesmo assim, o desmantelamento 

desse exército negro foi inevitável, assim como foram massacrados todos os 

movimentos monarquistas da época.  

Hoje, quando vejo a ingratidão de muitos que adoram falsos ídolos, 

tenho a certeza de que a princesa Isabel continua olhando para o Brasil e nos 

apontando caminhos para a justiça, o desenvolvimento civilizado e a 

fraternidade. Ela continua olhando lá do alto, para que sigamos o caminho da 

liberdade que ela abriu.   

(*) Discurso não proferido na data de 13 de maio de 2019, em razão 

de manifestações ocorridas no plenário da Câmara dos 

Deputados, na ocasião. 


