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NEGRO LIVRE NO FINAL DO BRASIL IMPÉRIO: CIDADANIA E EDUCAÇÃO NO PROJETO NACIONAL DE ANDRÉ REBOUÇAS
REIS, Fabio Pinto Gonçalves dos – USF
GT: Afro-Brasileiros e Educação / n.21
Agência Financiadora: Não contou com financiamento

Sabe-se hoje que a historiografia do Império foi durante muito tempo matriz do estudo das transformações políticas e do discurso fundador da nacionalidade. Esta referência ideológica, só podia endossar a consolidação da hegemonia política das elites que projetaram a nação. 
	Assim, tal projeto homogeneizante consistia numa missão de controle social, disciplinadora e civilizadora das imensas desigualdades sociais herdadas da sociedade escravista. Na perspectiva de Dias (2003):

A formação das classes trabalhadoras nas diferentes regiões do país representou um impasse para as classes dominantes, provocando processos políticos drásticos para fortalecer-lhes a hegemonia. Durante muito tempo este processo de consolidação da hegemonia das classes sociais, lidou com o problema da desagregação final da escravidão (...) e seu processo de inserção nas sociedades locais, regionais (...) (p. 38)

	Isso implica no esforço do modelo modernizador, empenhado pelas novas elites com a finalidade de amenizar a complexa realidade social brasileira, singularizada pelas mazelas herdadas da escravidão, pois, não se ofereceu nenhuma possibilidade de inclusão do negro nos padrões da nova sociedade que aflorava.
	As ações concretas desencadeadas por tais discursos modernizadores, traduziram-se em formas extremas de opressão quando voltadas às populações destituídas de qualquer educação formal e alheadas a processos decisórios. Nesse sentido, este trabalho dispõe-se a discutir o universo desses excluídos, procurando investigar na historiografia sobre o Império estudos que se remetem às discussões do projeto de emancipação de André Pinto Rebouças, suas implicações relativas às propostas educacionais e a conquista da autonomia social pelas populações negras.
	Para análise do projeto de Rebouças, foi necessário trabalhar com as fontes impressas localizadas na sessão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, realizando um entrecruzamento com a bibliografia secundária encontrada no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB – USP) da Universidade de São Paulo.
O recorte temporal desta investigação abrange o contexto sócio-político do Segundo Reinado (1840-1889), uma vez que a atuação de Rebouças como abolicionista foi mais intensa neste período da história do Brasil. Um outro motivo que alicerça o estudo deste momento histórico, está atrelado à problemática da nossa pesquisa, ou seja, as questões que buscamos responder no decorrer do texto. 
Dentre essas questões, destaca-se a perspectiva de Veiga (2004) que é de extrema importância para os historiadores da educação, pois constata que as pesquisas relacionadas à educação das crianças negras e mestiças, em grande parte, se referem às instituições asilares criadas após a lei do Ventre Livre destinadas a receber crianças negras livres. Em outras palavras, acredita-se que os estudos que dizem respeito à escolarização das camadas negras em uma abordagem histórica se debruçam, quase que exclusivamente, posteriormente a lei do Ventre. Por que a maioria das pesquisas sobre a história da educação das populações negras tem como ponto de partida o recorte da educação institucionalizada? De que forma pode-se explorar outras abordagens?
	Nessa direção, este texto busca fundamentação teórica na história social da escravidão e na história da educação para responder essas questões, tendo em vista as propostas de educação paras as populações negras defendidas por André Rebouças.
	No contexto histórico dessas propostas educacionais, os políticos progressistas, opondo-se ao regime de governo regencial, passaram a defender a idéia de que o meio mais eficiente para preservar unidade do território imperial e acabar com a falta de autoridade no país seria transferir o poder para as mãos de D. Pedro II. O grande problema era a menoridade do príncipe para o cargo de Imperador. De acordo com Cotrim (1998):

A Assembléia Nacional tinha poderes para antecipar a maioridade de D. Pedro. Foi, então, fundado o Clube da Maioridade, organização política que tinha como objetivo lutar pela antecipação da maioridade do príncipe junto a Assembléia Nacional. A tese do Clube da Maioridade teve o apoio das classes dominantes e uniu políticos progressistas e parte dos regressistas. A elite política acreditava que a figura de um imperador com fortes poderes seria essencial para liquidar as revoltas provinciais e, desse modo, restabelecer a ordem social que interessava aos grandes proprietários de terras e escravos. (p. 322)
	Em 1840, foi aprovada a tese da maioridade pela Assembléia Nacional, no episódio conhecido como Golpe da maioridade. Pedro de Alcântara, com 15 anos incompletos, foi aclamado imperador, recebendo o título de D.Pedro II. 
	Conforme Fausto (2001), o processo de centralização política e de reforço da figura do imperador, objetivos principais do regresso, completou-se com a reforma da Guarda Nacional. Para o autor, a concepção de um império estável e unificado, originária da burocracia governamental, foi assumida pelos grandes proprietários fluminenses, estritamente vinculados à Corte pela sua geografia e por seus negócios.
	Os proprietários rurais da Bahia e Pernambuco, pertencentes ao Partido Conservador, tinham “vivido e ainda estava vivendo a experiência de lutas pela autonomia regional, com conteúdo popular”. (FAUSTO, 2001, p. 99). Ou seja, ambos os donos de terras e governadores das províncias dessas regiões do país apoiavam a idéia de um governo central dotado de grande autoridade, pois a proposta de descentralização não favorecia o monopólio de interesse desses segmentos da sociedade.
	Em outra instância, o liberalismo provinha tanto de grandes fazendeiros quanto da população urbana das velhas cidades geradas pela mineração. “Os liberais eram mais fortes em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul”. (FAUSTO, 2001, p. 99)
	Do ponto de vista estrutural, o Brasil somente não se fragmentou porque as províncias tinham interesse em manter a escravidão, o que levou um descarte da possibilidade de separação do Império. Este rompimento enfraqueceria enormemente as províncias diante das pressões internacionais escravistas, lideradas pela Inglaterra. (FAUSTO, 2001).
A partir de 1850, as idéias em torno da escravidão tornaram-se mais amplamente discutidas nos meios intelectuais brasileiros, devido às intensas pressões da Inglaterra que desencadearia a promulgação da lei Bill Aberdeen. Lei que extinguiu o tráfico de escravos africanos para o Brasil e provocou longas e árduas discussões em torno de como ficaria a questão servil em relação ao trabalho livre.
Num primeiro momento, este debate não conseguiu aderir muitos interlocutores e só se intensificaria na década de 1860, quando as elites pensantes começaram a expor as preocupações em relação ao tipo de trabalhador que se pretendia ver transformado em liberto.
Nesse momento, de acordo com Papali (2003) o liberto passa a ser considerado como futuro trabalhador livre, e se torna o centro das atenções, por extensão, objeto de disputa entre conservadores e liberais que armam seu campo de batalha. Na visão da historiadora, essas duas forças políticas se empenharam muito em torno da expectativa de conseguir formular “projetos de lei que dessem conta da difícil tarefa de acomodar uma população avessa aos costumes disciplinadores que o trabalho livre assalariado exigiria”. (PAPALI, 2003, p.22).
A autora prossegue dizendo que:

Enfim, as elites do país se organizavam na tentativa de conter a rebeldia das camadas populares e resolver questões melindrosas como a de assegurar a legitimidade da propriedade escrava através de um projeto de emancipação indenizada, já que só assim esse “direito” do senhor sobre sua propriedade, mesmo que humana, não seria afrontado em seu caráter singular. (PAPALI, 2003, p.22) (grifo da autora)

Pode-se dizer, que os ventos modernizantes advindos no final do século XIX contribuíram ainda mais para fervilhar os impasses da nossa classe hegemônica em relação ao paradoxo formado em torno da questão do escravo. Ou seja, a figura da escravidão era um contra-senso gritante ao direito à liberdade e à propriedade defendidos nos códigos liberais.
A formulação de leis asseguradoras da mesma estrutura de sociedade na qual os fazendeiros eram os grandes donos da terra e do latifúndio, e os escravos se moldariam de acordo com as novas perspectivas do trabalhador livre, foram sendo incorporadas nos debates entre os bacharéis de direito, entre as elites locais, entre os intelectuais e a elite agroexportadora do sudeste cafeeiro.
O pensamento emancipacionista também influenciado por este debate, contribuiu efetivamente para que a educação das crianças negras começasse a ser pensada como instrumento de preparação para o futuro trabalhador livre, porém, suas iniciativas mais “práticas” não atingiram o grau de eficiência das ações e propostas de intelectuais negros como André Pinto Rebouças. 
Filho de Antônio Pereira Rebouças, ele nasceu em Cachoeira, na Bahia, no dia 13 de janeiro de 1838, em plena Sabinada – insurreição baiana ocorrida no período regencial. “Mulato, autodidata que obteve o direito de advogar em todo o país, representante da Bahia na Câmara de Deputados em diversas legislaturas e conselheiro do Império”. (CARVALHO, 1998, p. 11)
	Conforme Carvalho (1998), em fevereiro de 1846, a família de André Rebouças migrou para o Rio de Janeiro, passando a residir em um grande sobrado que pertencera a família de Eusébio de Queirós. Local onde André e seu irmão foram alfabetizados por seu pai e, uma vez na Corte, freqüentaram alguns colégios até ingressarem na Escola Militar, depois chamada Central e, por fim, Politécnica, no Largo de São Francisco. 
	Nesse sentido Carvalho (1998) destacou que:

Para a obtenção do título de engenheiro militar, contudo, era preciso complementar seu estudo na Escola de Aplicação da Praia Vermelha, o que fez até dezembro de 1860. André Rebouças bacharelou-se em Ciências Físicas e Matemática em 7 de abril de 1859 e obteve o grau de engenheiro militar em dezembro de 1860. Uma concluída a sua formação. André e Antônio seguiram em sua primeira viagem à Europa, na verdade uma viagem de estudos, que transcorreu em fevereiro de 1861 e novembro de 1862. Na volta, partiram como comissionados de Estado brasileiro para trabalhos de vistoria e aperfeiçoamento de alguns portos e fortificações litorâneas, tidos como estratégicos à defesa da soberania brasileira. (p. 11)
Em contato direto com o movimento abolicionista, André Rebouças teve uma participação intensa na elaboração de diversos projetos em favor dos escravos e contrários à escravidão. Tal perspectiva foi evidenciada por Joaquim Nabuco (1934), quando comparou sua fidelidade a monarquia com o envolvimento de André Rebouças, no episódio da libertação dos escravos. Ao dar prosseguimento às descrições, Nabuco relatou sua atuação como:

Mathematico e astrônomo, botânico e geólogo, industrial e moralista, hygienistas e philantropo, poeta e philosofo, Rebouças foi talvez dos homens nascidos no Brasil o único universal pelo espírito e pelo coração...Pelo espírito teremos tido alguns, pelo coração outros; mas somente elle foi capaz de reflectir em si ao mesmo tempo a universalidade dos conhecimentos e a dos sentimentos humanos (...) Da abolição elle foi o maior, não pela acção exterior, ou influencia directa sobre o movimento, mas pela força e altura da projecção cerebral, pela rotação vertiginosa de idéas e sensações em torno do eixo consumidor e candente, que era para elle o soffrimento do escravo. Era uma fornalha cósmica que ardia nele. (1934, p. 206)

De forma similar, Ignácio Veríssimo (1939) ressaltou que André Rebouças tomou parte na luta pela libertação do negro, impulsionado, desde logo, por dois grandes estímulos: um resultante da sua condição de mulato e análogo de José do Patrocínio e Luiz Gama, o outro “vinha de seu coração bom, de seu amor aos homens, de seu escoterismo. Contudo, não foi só. Após 1880 com a morte do pai, André transforma o negro escravo em objeto de sua paixão”. (VERÍSSIMO, 1929, p. 183-184)
Uma publicação importante convalidou seu envolvimento com a causa abolicionista, composta por uma série de folhetos com o título Abolição immediata e sem indemnização de 1883. Este documento reivindicava o fim instantâneo da escravidão no Brasil e sem indenização alguma para os proprietários de escravos. Sobre essa questão, Rebouças (apud SILVA, 1985) ressaltou que “nós abolicionistas negamos absolutamente o direito à indenização” (p. 468)
Vale salientar que, Rebouças tinha uma posição mais radical sobre a abolição dos escravos do que a dos outros autores estudados, principalmente em relação à questão da emancipação gradual e progressiva dos cativos. Para defender esta tese, André Rebouças, um homem de seu tempo, afirmou que:

(...) os mais sanhudos escravocratas confessam hoje publicamente: - a escravidão é um cancro, não há mais quem ouse negar que a escravidão é a gangrena nacional; q; q a causa primária de todas as misérias e vergonhas que affligem este império; q é o obstáculo máximo à immigração, ao progresso da agricultura, da industria e do commercio do Brasil. (REBOUÇAS, 1883, p.3)

	Ao prosseguir com seu argumento contra o término gradual da escravidão, o engenheiro descreveu algumas situações vivenciadas pelos cativos que arquitetavam ainda mais sua contradição radical ao escravismo. Era contrário também a qualquer iniciativa que defendesse a abolição da escravidão com respectivas indenizações para os senhores e fazendeiros. Quando essa posição era analisada e discutida pelos parlamentares de sua época, a voz do abolicionista ecoava com força e energia contagiante, como se pode perceber na passagem abaixo:

Pois não era uma exploração torpe? Não era uma indústria cínica e imoral? O estado nunca indenizou os cáftens ou os donos de tavolagem por ele atingidos, os bordéis de escravos e a exploração criminosa de amas de leite ainda estavam na mente de todos. Escravos surrados no pelourinho até a morte, outros presos ao tronco finando-se em cima de formigueiros e até os que foram atirados em forno de açúcar. (REBOUÇAS apud SILVA, 1985, p.469)

Segundo André Rebouças (1883), a exploração criminosa e atroz das amas de leite continuava na capital do Império, mesmo na presença do parlamento e dos mais altos tribunais. Conforme o autor, os fazendeiros continuavam a arrancar ”escravos aos jurys para ir matal-os a surra, quando não os deixam morrer de fome ou de sede” (p.12)
Uma outra posição de Rebouças contra o esbulho praticado pelos senhores escravocratas tratava da situação dos ingênuos, assim chamados os filhos de escravos que pela Lei Paranhos (Ventre Livre) de 1871, desde que nascidos depois deste ano, eram declarados livres, entretanto até 21 anos ficavam sob a custódia dos senhores. Sobre este assunto, o abolicionista atacava o fato dos senhores poderem usufruir um trabalho gratuito durante um longo período, pois segundo ele, “o mais gritante é que havia casos de ingênuos serem vendidos em praça pública” (REBOUÇAS apud SILVA, 1985, p. 470)
Para Rebouças, o defeito mais grave da lei de 1871 foi não ter marcado prazo para a extinção completa da escravidão no Brasil. Assim, se “ella tivesse fixado o prazo de dez annos, já estaria hoje o Brasil com dous annos de regimen de liberdade, com todas as franquias para receber os imigrantes”. (REBOUÇAS, 1883, p.12)
Outra crítica consistente do abolicionista foi reservada ao Fundo de Emancipação, uma vez que a quantia financeira arrecadada pelo Estado era tão reduzida, que mal chegava aos municípios de maior população cativa. Além disso, suas cotas eram defraudadas pelos escravocratas e pelos seus clientes, sobretudo, na indenização por preços exorbitantes e escandalosos de escravos incapazes de lhe prestarem mais serviços. 
Neste caso, portanto, o autor salientava que a falta de estatísticas do contingente de cativos impedia também qualquer programação orçamentária para a redução que se alvejava. Por sua vez, André Rebouças (1883) apontou que foi no Fundo de Emancipação “onde a ignorância é completa, onde a fraude, a ganância e a iniqüidade dos escravocratas attingiram ao limite máximo” (p. 14)
Rebouças destacou ainda que com o dinheiro arrecadado, os senhores e fazendeiros não “fizeram as promettidas escolas e fazendas normaes para educação dos ingênuos. Os infelizes q têm escapado a garra das parteiras, as sevicias nas mães, a fome, a sede e aos maus tratos, jazem por esses eitos e por essas senzalas entre porcos e cães” (REBOUÇAS, 1883, p. 14)
Segundo Silva (1985), uma outra crítica de Rebouças à sociedade escravista do século XIX, tinha como base algumas ambições sociais explícitas como, por exemplo, a destruição do monopólio territorial, o término dos latifúndios, a eliminação da landocracia, ou seja, da aristocracia rural dos exploradores da raça africana. 
Rebouças indicou a extinção do monopólio da terra como caminho necessário a ser seguido à promoção da inclusão das camadas negras na sociedade brasileira. Assim, no decorrer da campanha abolicionista, Rebouças associou a miséria brasileira à vigência do estatuto colonial da terra esboçado pela legislação aprovada pelos Saquaremas – a Lei de Terras de 1850.
Para ele, o maior dano financeiro e econômico produzido pelo escravagismo sobre a nação brasileira, provinha do monopólio territorial uma vez que os exploradores da raça africana eram simultaneamente grandes monopolizadores de terra. Por um lado, esses exploradores foram insaciáveis em sua ambição de tal modo que não permitiram a formação da democracia rural nem com a pequena lavoura exercida por escravos brasileiros e, por outro lado, dificultaram o estabelecimento de imigrantes agricultores e proprietários neste país.
Como se pode notar, os escravos eram impedidos de cultivarem suas roças e, além disso, começaram a ter que disputar espaço com os imigrantes vindos de todas as partes do mundo. Assim, em importante artigo sobre as Escolas agrícolas, datado de 31 de maio de 1882, o conselheiro Henrique de Beaurepaire Rohan citado por Rebouças (1883) escreveu:

Enquanto se discute a conveniência de agenciar braços para a lavoura emquanto se oscilla entre o pensamento de attrair colonos europeus, ou de importar asiáticos, onde ficam oes brasileiros? – Que destino se reserva aos naturaes desta terra? – Há, porventura, falta de gente neste paiz – não por certo. Há milhões de homens, q se poderiam com proveito entregar aos trabalhos da grande lavoura. (p.19)

Rebouças defendia a possibilidade do controle da terra por parte de quem nela produzia, buscando em suas articulações políticas e em seus discursos a instituição de uma nova lei agrária que possibilitasse aos escravos, o cultivo das pequenas roças.
Sobre este assunto, o Sr Joaquim Mello Rego (apud REBOUÇAS, 1883) em sua carta escrita no Recife em 12 de maio de 1881, para o Jornal do Commércio, buscou definir o que ele chamou de “enfeudamento da terra”. Nas palavras do Sr Joaquim pode-se compreender melhor que o “enfeudamento da terra existe; não se pode escurecer, embora seja disfarçado com o título de grande lavoura; como si a grande propriedade fosse condição essencial da grande cultura” (REBOUÇAS, 1883, p.25)
De acordo com Rebouças (1883), o “enfeudamento” da terra seria rompido com a simples abolição, porque o desenvolvimento da lavoura teria direta com a diluição do braço escravo. Assim, ele acreditava que somente a distribuição das terras brasileiras em pequenos lotes para os lavradores negros e brancos pobres é que levaria o Brasil a progredir e se modernizar. 
Conforme Carvalho (1998), a sua luta pela “democracia rural” era o tema:

(...) constante dos seus encontros com D.Pedro II no período compreendido entre a abolição e a queda da monarquia, em “passeios higiênicos” diários, ao final da tarde, na estação ferroviária de Petrópolis. A Rebouças ainda seriam conferidas algumas missões – dentre elas, os termos da negociação entre o Brasil e Argentina a propósito de suas fronteiras e a redação de um projeto completo de recadastramento das terras nacionais. (CARVALHO, 1998, p.223) (grifo nosso)
	
O imposto territorial foi outro tema que André Rebouças se ocupou, escrevendo sobre os elementos necessários para organização de um cadastro nacional de terras. Dito de outra forma, este cadastro de terras obrigava os senhores e fazendeiros latifundiários a pagarem um imposto para o Estado. Com isso, Rebouças acreditava que esses proprietários cederiam as pressões manifestadas pelos desdobramentos pontuados na “democracia rural”, e acabariam dividindo suas grandes porções de terras em pequenas sesmarias. A proposta do imposto territorial ainda caminhava para que as pequenas propriedades nada pagassem, pois Rebouças confiava na habilitação do escravo para categoria de operário e sitiante.
	Embora esses projetos fossem bem ambiciosos e importantes para que o escravo fosse conquistando o status de cidadão, “inúmeros não lograram sequer a honra de uma discussão. Complemento necessário e indispensável da abolição!”. (REBOUÇAS apud SILVA, 1885, p. 471).
	Além dessas preocupações com as questões já anunciadas, Carvalho (1998) ao pesquisar o diário particular de André Rebouças datado de 1870, encontrou indícios de sua preocupação com a educação das populações negras, uma vez que “redigira um documento sob o título de Estatutos de uma Associação Geral Protetora de Emancipados para Proteger e Educar os Emancipados do Brasil”. (CARVALHO, 1998, p.221)
	De acordo com a autora, Rebouças chegou a propor ao Visconde do Rio Branco a criação de uma fazenda nacional na qual emancipados e colonos trabalhariam juntos produzindo os gêneros necessários para subsistência e comercialização de seus excedentes.
Uma outra situação interessante diz respeito à iniciativa de Rebouças para proporcionar educação à comunidade negra foi, segundo Ignácio Veríssimo (1939), em abril de 1870. Essa iniciativa foi debatida em uma sessão preparatória da Sociedade que o Visconde de Loge pretendia fundar, com finalidade de emancipar escravos por meio de uma espécie de seguros de vida. De acordo com o autor, esta idéia foi ampliada por “André R. que a 15 (4 dias depois) principia redigir um projeto de lei para emancipação dos escravos do Brasil; a redação dos Estatutos de uma Associação Geral para proteger e educar os emancipados”. (VERÍSSIMO, 1939, p.195)
André Rebouças, por sua vez, após o acontecimento da República não se contentou com a vitória alcançada estabelecendo então para a Confederação Abolicionista o “Programa de Evolução depois do 13 de Maio”. (VERÍSSIMO, 1939, p.214)
Pode-se observar nas entrelinhas deste Programa, que os artigos pontuados deram base para assegurar e ampliar os direitos já conquistados pelos negros com a abolição da escravatura. Dentre esses, alguns se referem às questões educacionais dos ex-cativos como, por exemplo, os artigos II, III e V:

Art II - Cumprir escrupulosamente o sacrosanto ligado da Confederação Abolicionista impedindo a reescravisação da raça africana, assegurando a sua libertação pela independência e pelo bem estar promovendo educação e instrução dos libertos; facilitando-lhes a aquisição da propriedade da terra em q trabalha constituindo-os labradores proprietários.
Art III – Decretar o sufrágio universal para todos os cidadãos só excluindo os analfabetos e sentenciados.
Art v – Propagar a autonomia municipal confiando às municipalidades, todos os serviços de higiene e de bem estar das populações urbanas, notoriamente. Assistência Pública, Escolas Maternais, Escolas Primárias e Liceus de Artes e Ofícios. (VERÍSSIMO, 1939, p.214) (GRIFO NOSSO)

	Na verdade, a preocupação de Rebouças mesmo depois da abolição, era conceder aos negros os subsídios necessários a fim de que tivessem uma vida digna podendo se auto-sustentar (quando fala das terras). Segundo o autor, o monopólio de homens e terras foi o pano de fundo no qual se inseriu a política educacional formada pelos dirigentes imperiais na primeira metade do século XIX, considerada por eles não como um direito, mas sim, como um privilégio.
Em contrapartida a está posição centralizadora, o próprio André Rebouças (apud VERÍSSIMO, 1939) salientou:

(...) na cidade do Rio recomendando a Manoel Pinto Peixoto – organizador da guarda negra, a evitar a violência, a constituir Sociedades e Clubs para educação, instrução e aperfeiçoamento da Raça Negra. Redijo um projeto de lei para educação, instrução e elevação moral dos libertos em contraposição ao projeto de proteção aos fazendeiros.” (p. 216)

Percebe-se que as preocupações de Rebouças evoluíram numa direção que envolvia os impasses da autonomia do homem comum em um contexto do monopólio da terra, e paralelamente adentrava-se em assuntos referentes às questões educacionais dos emancipados e escravos. Ainda sobre o projeto de Rebouças, observa-se que não defendia a base da cidadania dos negros como uma ação integralmente política (baseada no direito de voto). Na verdade, o desmembrar deste projeto revela uma concepção de cidadania mais ampliada, ao passo que abarca dentre outros assuntos a questão da aquisição da educação voltada para o trabalho e o direito à posse e usufruto das terras por essas populações excluídas.
Desta forma, concorda-se com André Rebouças que reivindicou a questão das apropriações e do usufruto das terras como ponto nodal à concepção do homem negro enraizado na propriedade, permitindo-o constituir uma expectativa promissora em relação a sua identidade e integração na sociedade, uma vez que a manutenção das terras subsidiava seu sustento e com a comercialização dos produtos excedentes inseria-se no mercado de trabalho. 
Os historiadores Gomes e Soares (2001) ao analisarem camponeses negros e mestiços, retrataram que o significado da posse e usufruto da terra lhes proporcionava o cultivo das:

(...) suas próprias terras e com seus produtos excedentes acessarem mercados locais, e, assim, acabavam se transformando em trabalhadores rurais para outros proprietários. Na complexidade histórica deste campesinato no Brasil vemos ainda, entre outras coisas, o surgimento de culturas do mundo rural. Em várias regiões coloniais brasileiras, fugitivos e quilombolas – organizados ou não, em pequenos e grandes grupos – inventavam suas próprias liberdades. (GOMES; SOARES, 2001, p.45) (Grifo nosso)

Ao debruçar sobre a historiografia social mais recente e investigar os pormenores da escravidão, identificamos algumas situações em que os escravos e ex-escravos usufruíram a posse ou usufruto das terras. Tais como, as doações de terra pelos senhores, a brecha camponesa e a própria concepção de quilombo evocada por autores que a distanciam de uma visão mais popular enquanto comunidade isolada. Portanto, afirma-se o elo mais forte, mais intenso e preponderante nas propostas dos projetos nacionais até a metade do século XIX, à temática envolvendo as terras.
	Com a proibição do tráfico de escravos em 1850 e outros adventos posteriores (como a lei do Ventre), a abolição começa a ser pressentida pela elite intelectual brasileira, e o foco dos projetos se direciona num outro sentido. Assim, outra questão ascendida por meio da proposta do projeto de André Rebouças, foi referente à apropriação da cultura escrita pelo negro, como instrumento de preparação para o futuro trabalhador livre. Ou seja, foi difundida no final do Império uma educação que moralizasse o cativo e, ao mesmo tempo, preparasse para o trabalho.
	Por vezes, a discussão que chegou a fomentar a necessidade de se alfabetizar os escravos no Brasil, esteve associada a um processo de conscientização aliada à percepção mais clara de seus direitos, no interior do mundo da escravidão. Pode-se observar durante a pesquisa do projeto de Rebouças que o embate a respeito deste assunto ficou em torno da pergunta: deve-se ou não dar instrução ao escravo?
Para respondê-la ou revelar o seu desfecho é preciso aprofundar ainda mais os estudos no recorte temporal que abrange o final do Império, pois neste contexto surgiu a necessidade de se educar os escravos, isto é, os futuros trabalhadores livres. Determinados segmentos da elite brasileira acreditavam que somente desta forma os cativos alcançariam o status de cidadão.
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