
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYARA BRANDÃO VENTURINI 

 

 

 

 

 

 

 

 A ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA DE THOMAS JEFFERSON: UM PROJETO DE 

REPRESENTAÇÕES DE SI. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCA 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYARA BRANDÃO VENTURINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA DE THOMAS JEFFERSON: UM PROJETO DE 

REPRESENTAÇÕES DE SI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, como pré-requisito para 

obtenção do título de Mestre em História. Área de 

Concentração: História e Cultura Política. 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCA 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           Venturini, Mayara Brandão. 

               A escrita autobiográfica de Thomas Jefferson: um projeto de  

           representações de si / Mayara Brandão Venturini,.   – Franca :  

           [s.n.], 2017. 

            

                173 f.  
 

               Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual 

           Paulista. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. 

                Orientador: Marcos Sorrilha Pinheiro. 

 

               1. Thomas Jefferson – Presidente – Estados Unidos.  

           2. Autobiografia. 3. História - Política. I. Título. 

 

                                                                               CDD – 923.1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAYARA BRANDÃO VENTURINI 

 

 

 

 A ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA DE THOMAS JEFFERSON: UM PROJETO DE 

REPRESENTAÇÕES DE SI. 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, como pré-requisito para obtenção do título de Mestre em 

História. Área de Concentração: História e Cultura Política. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Presidente: _______________________________________________________ 

Nome da pessoa 

 

1º Examinador:__________________________________________________ 

Nome da pessoa 

 

2º Examinador: __________________________________________________ 

Nome da pessoa 

 

 

 

Franca, ___ de ______de 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Primeiramente gostaria de agradecer à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), pela bolsa concedida durante quase todo o percurso do mestrado. 

 Em segundo lugar agradeço ao meu orientador, professor Marcos Sorrilha Pinheiro, 

por acreditar no meu trabalho, me apoiar nas dificuldades encontradas nos caminhos da 

pesquisa e de tudo o que concerne à vida acadêmica. Agradeço também por me permitir, 

sempre que possível, criar em liberdade.  

 Às professoras Marcia Regina Naxara e Fabiana Fredrigo, pelas sugestões 

apresentadas durante o Exame Geral de Qualificação; suas correções e orientações nesse dia 

ajudaram-me a fechar importantes pontos em aberto da pesquisa e contribuíram imensamente 

para a forma que a dissertação tomou.   

 À equipe editorial da Revista História e Cultura, pela experiência e conhecimento 

adquirido sobre o processo editorial acadêmico.  

 Um agradecimento especial à Jussara, minha irmã, e a Amaranta, grande amiga, pelo 

auxílio indispensável no processo de tradução das bibliografias e fontes utilizadas no texto da 

dissertação. Espero um dia retribuir os fins de semana e madrugadas que vocês me 

emprestaram tão gentilmente. 

 Agradeço a todos meus amigos e colegas de profissão que sempre estiveram dispostos 

e abertos a trocas diversas (acadêmicas ou não) e possibilitaram que muitos caminhos fossem 

iluminados durante o processo da pesquisa. À Andrea e ao Fabrício, especialmente, por 

compartilharem comigo, quase sempre, as mesmas inquietações e superações. 

 Registro aqui também minha imensa gratidão ao Thiago, amigo e grande inspiração 

profissional. Suas orientações, indicações e as constantes provocações me incentivaram a sair, 

em diversos momentos, da zona de conforto e olhar mais amplamente para a pesquisa (e seu 

significado). Agradeço imensamente por você sempre carregar esse brilho nos olhos quando 

se refere à nossa profissão, pois ele nos ajuda a não desistir.  

  À Lorena, minha irmã de casa e de alma, que me apoiou e incentivou de maneira 

imprescindível durante anos e, principalmente, nos meses que antecederam o processo 

seletivo do programa até o difícil mês pré-qualificação; sempre propondo questionamentos e 

provocações que despertaram diversas reflexões na pesquisa, você trouxe o olhar de fora que 

nós, historiadores, precisamos sempre ser relembrados. Além disso, e mais importante, 

agradeço por você sempre ter tido uma insuperável compreensão com meu humor sensível à 



 

 

pressão, com a bagunça espalhada pela casa (quando fazia do sofá da sala meu escritório 

particular) e as diversas vezes que passei horas falando sem parar sobre meu texto para você.  

 É costumado pensar que, nesse espaço dos agradecimentos, estarão contidas algumas 

breves lembranças daqueles que auxiliaram o processo da pesquisa, apenas. Todavia, mais 

uma vez seria importante relembrar ao historiador que seu meio e o momento que vive/viveu, 

influenciam diretamente naquilo que se é e que se faz. Por isso, afirmo que algumas pessoas 

precisam ser lembradas, não pelo auxílio direto no texto das páginas seguintes, mas por outros 

diversos aspectos que compuseram essa pesquisa, tão essenciais quanto seu conteúdo. Ela 

resultou, e foi possível, pois na maior parte dos momentos, recebi amparo de pessoas que, 

muitas vezes, não entenderam (e talvez jamais entendam) exatamente o que eu fazia, mas 

compreenderam a importância desse caminho pra mim. 

 À minha mãe, pai, irmãs (Natália e Jussara), minha vó, cunhados e meu sobrinho, 

agradeço pela paciência com minhas constantes ausências, com minhas “participações 

especiais” nos almoços de domingo, nas datas comemorativas, no chá-de-panela, nos exames 

pré-natais, nas sextas-feiras de pizza. Agradeço também por todo o café passado e todo 

problema solucionado, para que eu pudesse me dedicar completamente à escrita.  

 As minhas amigas, Ananda, Natália, Daniele, Amanda, Lívia, Maria Helena, Aline e 

Laice por aguentarem, com o perdão pela informalidade, a constante ‘choradeira’ seguida pela 

hiperatividade do ânimo retomado.  

 Por último agradeço a alguns de meus alunos (e eles saberão quem são), por me 

reanimarem todos os dias com a forma bonita como enxergam a História.  

 Espero que o trabalho resultante desse processo, que despendeu de tantas pessoas 

compreensão e amor, seja acessível também a elas, e que lhes acrescente em algo.  

 

. 

    

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se recordo quem fui, outrem me vejo,  

E o passado é o presente na lembrança.  

Quem fui é alguém que amo  

Porém somente em sonho.  

E a saudade que me aflige a mente  

Não é de mim nem do passado visto,  

Senão de quem habito  

Por trás dos olhos cegos.  

Nada, senão o instante, me conhece.  

Minha mesma lembrança é nada, e sinto  

Que quem sou e quem fui  

São sonhos diferentes”. 

(Em “Odes”, de Ricardo Reis – heterônimo de Fernando Pessoa) 
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RESUMO 

 

A presente dissertação é resultado de uma pesquisa de mestrado que objetivou mapear o 

projeto de si construído por Thomas Jefferson - terceiro presidente dos Estados Unidos da 

América e redator da Declaração de Independência - em sua narrativa autobiográfica. 

Jefferson nasceu em 1743 e morreu em 1826, no dia 04 de julho, coincidentemente, 

aniversário de cinquenta anos de Independência do país que ajudou a fundar. Sua 

autobiografia foi escrita em 1821, ocasião na qual o político, na idade de 77 anos, dedicou-se 

a retomar parte de sua vida e trajetória política. Os anos narrados no documento, no entanto, 

abrangeram um recorte temporal limitado, restringindo-se aos anos 1743 (seu nascimento) e 

1790 (ano em que assumiu o cargo de Secretário de Estado do governo de George 

Washington). A narrativa, deste modo, não abordou alguns grandes acontecimentos de sua 

vida, como os dois mais altos cargos políticos ocupados por ele: a Vice Presidência e a 

Presidência do país (1800 – 1809). A análise se propôs a apresentar uma perspectiva geral da 

fonte, suas características técnicas, estruturais, conteudistas e editoriais, para depois 

aprofundar em algumas temáticas selecionadas entre os diversos assuntos narrados por ele no 

texto do documento. Os temas considerados dignos de destaque foram: a escravidão, a 

religião, a educação e a revolução. O primeiro, a escravidão, foi escolhido por se tratar de 

uma referência bastante comum à imagem do político, e que acumulou durante quase dois 

séculos visões completamente divergentes acerca de seus posicionamentos sobre o assunto. 

Os outros três, religião-educação-revolução, compõe o tripé de feitos escolhidos por ele para 

serem inscritos em sua lápide e, portanto, foram considerados temas de destaque e essenciais 

no mapeamento que fizemos de sua narrativa autobiografia. Os quatro temas de destaque, 

entre outros trabalhados no primeiro capítulo da dissertação, foram pensados no sentido de 

delinear qual “Jefferson” o autor-personagem intencionou registrar no documento, qual face 

de si ele buscou delegar à posterioridade.   

 

 

Palavras-chave: Thomas Jefferson. Autobiografia. Escrita de si. Estados Unidos da América. 

Trajetórias políticas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation is a result of a master’s research that aimed to map the “Project of 

self” built by Thomas Jefferson – third President of United States of America and redactor of 

the Declaration of Independence – on his autobiographical narrative.  Jefferson was born in 

1743 and died in 1826, on July 4th, coincidentally, the fiftieth independence anniversary of a 

country he helped to build. His autobiography was written in 1821, occasion in which the 

politician, at age of 77 years-old, dedicated to recapture part of his life and political trajectory. 

However, the years narrated on the document cover a limited temporal frame, restricting it to 

the years of 1743 (his birth) to 1790 (on which he assumed the office of the Secretary State of 

George Washington government). The narrative, thus, did not approached some of the 

greatest events of his life, as the two of the highest political offices occupied by him: the Vice 

Presidency and the Presidency (1800 – 1809).  The analysis proposed to present a general 

perspective of the source, its technical structural and editorial characteristics, and his concern 

about dates and facts, in order to, posteriorly, deepen in some of the selected thematic 

between the several subject narrated by him in the document's text.  The selected topics 

considered worthy of note were: slavery, religion, education and revolution. The first, the 

slavery, was chosen for being a fairly common reference to the image of the politician, and 

which accumulated during almost two centuries completely divergent visions over his 

positioning about the subject.  The others, religion – education – revolution, are part of group 

of events chosen by him to be written in his grave and, therefore, were considered featured 

topics and essential to the mapping that we made of his autobiography narrative. The four 

featured topics, among others discussed at chapter one of this dissertation, were thought in a 

way to outline which Jefferson the author/character meant to register in the document, which 

part of himself the aimed to delegate to posterity.   

 

 

Key words: Thomas Jefferson. Autobiography. Writing of itself*. United States of America. 

Political trajectories.  (*tradução aproximada) 
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INTRODUÇÃO 

 

O texto que se seguirá a essa introdução é fruto de uma pesquisa de mestrado que 

objetivou analisar a Autobiografia de Thomas Jefferson, com base em alguns preceitos 

teóricos que se referem à escrita auto-referencial. Para situar o leitor propomos, portanto, uma 

breve reminiscência sobre nosso personagem-autor, a fonte (e o gênero em que se insere) 

elegida para protagonizar esse percurso historiográfico, os pressupostos metodológicos nos 

quais nos baseamos e uma breve explanação sobre a escolha dos temas trabalhados em cada 

um dos capítulos.
1
    

 Thomas Jefferson foi um dos principais Founding Fathers (Pais Fundadores) 

americanos. Inventor; arquiteto; botânico; político; cofundador do Partido Democrata-

Republicano; Governador da Virgínia; Secretário de Estado/Vice-Presidente e Presidente dos 

EUA; autor da Declaração de Independência; responsável pela compra do território da 

Louisiana (decisão responsável por – quase - dobrar o território nacional) 
2
; autor do Estatuto 

pela Liberdade Religiosa e de outros projetos de lei pelo fim do tráfico de escravos; 

idealizador e fundador da Universidade da Virgínia.  

Quando morreu, em 4 de julho de 1826
3
, Jefferson tinha vivido 83 anos, dos quais a 

maioria foi dedicada à vida pública e, desses, tantos – cerca de 40 anos - em cargos políticos 

de seu país. Após sua morte, e durante os quase 200 anos que se seguiram a ela, a figura de 

Jefferson acumulou uma diversidade de opiniões conflitantes sobre seus feitos, sua vida e suas 

contribuições para os campos citados acima.  

Antes de morrer Jefferson escreveu em um documento, sem data, um significativo 

último pedido. Ele queria que fossem gravados os seguintes dizeres em sua lápide: “Here was 

buried Thomas Jefferson autor of the Declaration of American Independence, of the Statute of 

Virginia for Religious Freedom and Father of the University of Virginia
4.

 Esse epitáfio, 

                                                           
1
 Todas as referências/citações de bibliografias ou de fontes documentais, encontradas originalmente em inglês, 

foram traduzidas por mim. Os textos originais dos documentos – cartas, declarações, autobiografia – foram 

mantidos no corpo do texto, aparecendo traduzidos nas notas; os trechos citados da bibliografia utilizada foram 

inseridos apenas em sua versão traduzida, no corpo do texto. 
2
 Esse feito reservou a ele um lugar de destaque na famosa escultura do Monte Rushmore; cf. SCHAMA, Simon. 

Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  
3 

Nessa mesma data John Adams, seu amigo e Founding Father, também faleceu. Coincidência, ou não, no dia 

04 de julho de 1826 seriam comemorados os 50 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, 

movimento independentista do qual sabidamente ambos desempenharam papeis de grande destaque.   
4
 A primeira lápide do túmulo de Jefferson, originalmente desenhada por ele, foi roubada e posteriormente 

substituída por uma cópia, preservando o pedido original na forma arquitetônica e na frase talhada. Seu túmulo 

se encontra em Monticello/EUA, sua antiga propriedade. Tradução: “Aqui jaz Thomas Jefferson, autor da 

Declaração de Independência Americana, do Estatuto pela Liberdade religiosa da Virgínia e Pai/criador da 

Universidade da Virgínia”.   
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contudo, era uma versão muito resumida dos feitos que Jefferson sabia ter sido protagonista, 

e para esses tantos outros ele tinha reservado sete meses da sua vida, em 1821, para pô-los 

no papel.  

A vida pública de Jefferson começou cedo e, com pouco mais de 20 anos de idade, 

inseriu-se no meio político de seu município. Tendo estudado Direito e se formado 

advogado, Jefferson passou a integrar a Casa de Cidadãos da Virgínia
5
, no ano de 1769. Dessa 

data em diante sua vida na política contou com pequenas interrupções, sendo quase contínua 

até a sua aposentadoria como presidente, em 1809. Sua carreira política foi repleta de 

propostas de projetos de leis, participação em comissões, assembleias e reuniões 

administrativas dos momentos decisivos da política de seu país. 

Dedicado integralmente às movimentações pré-revolucionárias que envolveram o 

território das 13 colônias por anos, Jefferson assumiu alguns cargos e responsabilidades que o 

tornaram reconhecido entre seus pares. Em 1774 escreveu o Resumo dos Direitos da América 

Britânica; em 1775 foi nomeado delegado de seu estado no Congresso Continental da 

Filadélfia; em 1776 escreveu a Declaração sobre os motivos e a necessidade de se pegar em 

armas, e a mundialmente conhecida Declaração de Independência que originou os Estados 

Unidos da América. Assumiu, ainda, o cargo de Governador da Virgínia durante dois anos, ao 

qual renunciou, voltando a ocupar a cadeira de delegado da Virgínia novamente no 

Congresso, para alguns meses depois ser nomeado Embaixador plenipotenciário em Paris, 

França.  

 Depois de um período intenso em território francês, Jefferson retornou aos Estados 

Unidos para se juntar ao corpo executivo como Secretário de Estado do Governo de George 

Washington. Seis anos mais tarde foi eleito para o cargo de vice-presidente de John Adams e, 

finalmente em 1801, assumiu o cargo de Presidente de seu país, por dois mandatos, até 1809. 

Aposentado da política, entre os anos de 1816 até os primeiros anos da década de vinte, 

Jefferson idealizou e coordenou o estabelecimento da Universidade da Virgínia.  

Paul Leicester Ford
6
, editor responsável por uma das principais edições dos escritos de 

Jefferson, apresentou, em um resumo introdutório, parte das atividades exercidas por 

Jefferson nos anos de aposentadoria. Jefferson dedicou-se, nesse período, com escritos 

considerados por Ford como de “pouca importância”. Entre eles: um Plan of an Agricultural 

                                                           
5 

Do original “House of Burgesses”, a Casa dos Cidadãos (ou burgueses) da Virgínia, foi o primeiro órgão 

legislativo eleito democraticamente na América britânica. Os membros eram eleitos por cada condado da 

Virgínia, tendo cada um deles dois representantes. A casa se reuniu entre 1619 a 1776, e foi dali que saíram 

importantes ideias para o contexto revolucionário das 13 colônias.  
6
 FORD, Paul Leicester. In: The Works of Thomas Jefferson. Federal Edition (New York and London, 

G.P.Putnam’s Sons, 1904-5). Vol. 1. NY: 1897.  
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Society; uma orientação ao governo nacional sobre financiamentos; e um rascunho breve do 

documento sobre Riparian Rights. Além disso, fez algumas notas biográficas sobre Benjamin 

Franklin, George Wythe
7
, Peyton Randolph e Meriwether Lewis, tendo inclusive citado uma 

delas em sua narrativa autobiográfica. Também deu prosseguimento a um trabalho 

previamente rascunhado, nomeado de The Life and Morals of Jesus of Nazareth, hoje 

conhecida como “A Bíblia de Jefferson”, que não foi publicada durante sua vida, apenas 

copiada e distribuída entre alguns amigos
8
.  

Em 1821 quando Thomas Jefferson começou a escrever sua “Autobiografia” 

(originalmente nomeada por ele de “Memórias”) seu cotidiano era muito diferente daquele 

que narrou em seu texto. Jefferson iniciou a escrita de sua narrativa autobiográfica na idade 

avançada de 77 anos, no mês de janeiro do ano de 1821, concluindo-a em julho deste mesmo 

ano. Dessa forma, na ocasião da escrita, Jefferson estava há mais de dez anos afastado da 

ativa da vida política do país – a legislatura, as assembleias ou as comissões tão 

recorrentemente citadas ao longo de seu texto autobiográfico.  

Sua autobiografia, finalizada anos antes de sua morte, não foi imediatamente 

publicada. Quando finalmente veio ao publico não foi pelas mãos de seu próprio autor, 

Jefferson. A publicação aconteceu alguns anos após seu falecimento, em 1829, junto com 

outros diversos documentos organizados por um grupo – composto por familiares – 

encabeçado por seu neto mais velho, Thomas Jefferson Randolph, editor da primeira 

publicação de seus escritos
9
. Os caminhos editoriais pelos quais a autobiografia de Jefferson 

passou – juntamente com seus outros escritos – até chegar à edição que é comumente 

publicada será mais bem detalhada adiante, em um tópico específico.  

Sabemos que Jefferson não foi o único, nem o primeiro, dos Founding Fathers a 

prestar-se a escritura do relato de sua própria vida. Tal como ele, John Adams e Benjamin 

Franklin representaram a si em uma narrativa. Uma perspectiva interessante sobre esse 

assunto foi apresentada por Mario Correia Alves, em sua tese de doutoramento Convergências 

e visões na fundação de um país: Benjamin Franklin e Thomas Jefferson
10

.  

Segundo esse autor, as autobiografias de Franklin e Jefferson, juntamente com a de John 

Adams, ocupam um lugar de evidência entre as autobiografias do período. Isso se deve ao fato 
                                                           
7 

Seu professor e amigo, citado – a persona e o documento de autoria de Jefferson que se refere a ele – nas 

primeiras páginas da autobiografia.  
8
 FORD, Op. Cit., p. 13. 

9
 RANDOLPH, Thomas Jefferson (editor), JEFFERSON, Thomas. Memoir, correspondence, and miscellanies, 

from the papers of Thomas Jefferson. Charlottesville: F. Carr, and Co. : 1829.  
10 

ALVES, Mario Correia. Convergências e visões na fundação de um país: Benjamin Franklin e Thomas 

Jefferson. 2009. Tese (Estudos de Literatura e de Cultura/Estudos Americanos) Universidade de Lisboa, 2009. 

Disponível em: <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/3477>. Acesso em: agosto, 2015.   
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de tais textos fugirem à característica predominante do gênero narrativo autobiográfico na 

América do século XVIII
11

. Segundo o autor, era comum até então que tais narrativas 

comportassem um conteúdo que, embora se referissem à vida privada, apresentassem uma 

clara intenção “doutrinária/religiosa”. Para ele, as autobiografias dos três políticos se 

distanciam dessa forma e uso: 

 
 Os autores autobiográficos do século XVIII que não se identificavam 

exclusivamente com a religião, ainda não tinham conseguido uma forma 

única de autobiografia secular. Assim, Adams, Jefferson e Franklin, ao 

emularem a autobiografia espiritual, enfatizaram a universalidade dos seus 

princípios e diminuíram a importância individual dentro do contexto social 

da história americana.
12

  

 

A composição geral do conteúdo do texto autobiográfico de Jefferson foi detalhada no 

terceiro tópico do primeiro capítulo dessa dissertação. Alguns temas, entre todos os narrados, 

se destacaram e foram trabalhados separadamente nos dois capítulos seguintes. Adiantamos, 

todavia, o caráter majoritariamente político da narrativa, que concorda com o que foi afirmado 

por Alves. 

Assim posto, acreditamos ser, de fato, essencial entender algumas especificidades da 

fonte para que tal característica – citada acima – seja entendida no grau de importância que 

consideramos que lhe deva ser dado.  Alguns questionamentos podem ter surgido na mente do 

leitor até aqui: No que concerne esse tipo de fonte? O que define um documento como 

autobiográfico? O que quer dizer “escrita auto-referencial”? Quais as demandas 

metodológicas das fontes autobiográficas?  

O histórico das discussões historiográficas acerca das “escritas de si” ou às “escritas 

auto-referenciais” é relativamente recente, remontando os últimos vinte anos, 

aproximadamente. Tais discussões compreendem um campo de pesquisa preocupado em 

estudar não apenas as autobiografias, assim denominadas, como também cartas, diários, 

romances autobiográficos e memórias; o conteúdo dos documentos e a função que cada autor 

deu a eles são, nessa perspectiva, de suma importância. O aprofundamento nas análises desses 

documentos possibilitou uma nova perspectiva de olhar dos historiadores sobre esses tipos de 

fonte, até então marginalizadas ou consideradas, por vezes, apenas “auxiliares”. 

Para compreender o surgimento desse gênero documental – o auto-referencial - um 

recuo aos séculos XVII e XVIII é, portanto, obrigatório. É, pois, dentro do contexto do 

aumento de preocupação na acumulação de arquivos pessoais e registros documentais, 
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12 
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gradativamente presente nesses séculos, que alguns estudiosos localizam as primeiras escritas 

de si – laicas e que atendem a objetivos que concernem unicamente ao indivíduo que as 

escreveu. Para Ângela de Castro Gomes
13

 e Priscila Fraiz
14

, estudiosas das “escritas de si”, 

esse fenômeno se oriunda no processo contínuo e gradual de emergência da figura do Homem 

Moderno.  

Para essas autoras, esse fenômeno foi gerado, gradualmente, a partir do momento em 

que as relações de trabalho e as perspectivas do homem sobre si mesmo na sociedade foram 

modificadas. Quer dizer, quando as antigas definições de trabalho, comuns na vivência 

medieval, deram espaço a novas relações que trabalho e novas relações entre os grupos que 

compõe a sociedade; tais relações foram, portanto, moldadas dentro de uma nova forma de 

pensamento que colocou em pauta questões como direitos ‘civis’ – durante o século XVII – e 

‘políticos’ – durante o século XVIII.  A consciência da aquisição de tais direitos acarretou em 

um processo de (re) descoberta de si, e em uma onda de documentos de conteúdo auto-

referenciais.  

Em um breve trecho, Ângela de Castro Gomes, resume: 

 

[...] A ideia de indivíduo que aqui se deseja fixar vincula-se à longa 

transformação das sociedades ocidentais chamadas tradicionais por oposição 

às modernas. Um processo de mudança social pelo qual uma lógica coletiva, 

regida pela tradição, deixa de se sobrepor ao indivíduo, que se torna 

“moderno” justamente quando postula uma identidade singular para si no 

interior do todo social, afirmando-se como valor distinto e constitutivo desse 

mesmo todo. 
15

  

 

Artières, em Arquivar a própria vida
16

, nos conta que no século XVIII as sociedades 

passaram por um processo de valorização da escrita pessoal. Além do aumento da produção 

de tais documentos e da crescente importância que a prática da escrita na vida dos homens 

desse século, assistimos também a um processo de valoração monetária dos escritos que 

narram a vida pessoal de algum personagem importante na sociedade.  

É preciso que se lembre de que o estudo de documentos auto-referenciais para uso 

historiográfico demanda um cuidado especial. Isso por que cartas, diários, romances 

autobiográficos, memórias e autobiografias carregam um conteúdo de cunho majoritariamente 
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 FRAIZ, Priscila. A dimensão autobiográfica dos arquivos pessoais: o arquivo Gustavo Capanema. Estudos 
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16 
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pessoal e, portanto, é consequente que defendam um ponto de vista bastante parcial. Outro 

aspecto que deve ser levado em consideração é que mesmo sendo todas elas de caráter auto-

referencial, cada uma exige cuidados metodológicos específicos.  

Sobre as cartas e os diários, em suma, se destaca a característica da proximidade ao 

fato narrado. Quer dizer, tais documentos, em geral, são escritos no instante em que os fatos 

ocorreram, e não passam pelo filtro do tempo, essencial para a ponderação sobre o que o 

evento significou ou acarretou. É evidente que, para homens públicos como Jefferson não 

eram exatamente inesperado que suas missivas fossem ser arquivadas como documentos ou 

fontes históricas. Ainda assim, a característica de não serem escrituras retrospectivas, e sim 

contemporâneas ou muito próximas aos acontecimentos narrados, modifica a forma como a 

fonte pode ser analisada. 

Nas ‘memórias’ ou ‘autobiografias’, diferentemente dos diários ou cartas, pressupõe-

se um afastamento temporal médio ou grande; nesses documentos, a autora ou o autor retoma 

lembranças longínquas, selecionando entre os fatos passados aqueles de maior importância 

para a história que naquele documento está construindo. Acontece que, de fato, nem mesmo 

as memórias e as autobiografias podem ser estudadas com as mesmas ferramentas 

metodológicas, apesar de se aproximarem em muitos aspectos essenciais que definem cada 

gênero auto-referencial. Originalmente Jefferson, nomeia o que tratamos como sua 

“autobiografia” de “memoirs” (memórias). Portanto, é essencial que a diferenciação tênue 

que existe entre elas seja posta aqui.  

Baseamo-nos, para tanto, em Phillipe Lejeune, autor de O pacto autobiográfico: de 

Rousseau à Internet
17

, e em sua definição de Autobiografia como fonte para tal diferenciação. 

Nessa obra
18

, Lejeune se preocupa em analisar as autobiografias, e suas diferenças frente às 

outras formas de escritas de si, como as memórias, diários ou cartas, já citadas. Vamos, 

portanto, primeiramente apresentar a definição de autobiografia, criada pelo autor e utilizada 

por nós, para depois diferenciá-la da memória.  

Uma autobiografia é, em suma, uma narrativa retrospectiva na qual uma pessoa real 

narra acontecimentos (reais) de sua própria experiência e vivência. Essa proposta original de 
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uma narrativa autobiográfica decorre, no entanto, de uma estrutura simbólica mais 

complexa. Lejeune define autobiografia como: “narrativa retrospectiva em prosa que uma 

pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em 

particular a história de sua personalidade”.
19

  

A perspectiva que Lejeune nos apresenta é a de que “autobiografias” são documentos 

em que o autor é seu próprio personagem principal, o protagonista da história que está 

narrando. Sendo ele, observador onisciente de todos os fatos narrados, o autor que 

autobiografa-se assume a responsabilidade com a veracidade daqueles acontecimentos que 

coloca no papel, assumindo assim o que Lejeune define como “Pacto Autobiográfico”.  

Para Lejeune, esse pacto selado entre o autor da autobiografia e o leitor ideal – que, 

talvez, o autor já a priori intencione alcançar – não compromete o autor a uma narrativa 

literal, factual dos eventos, e sim à uma intenção de verdade. Quer dizer, o autor que se 

autobiografa não busca uma verdade irrefutável, real – até porque esta é, como sabemos, 

inexistente/inalcançável -, e sim uma narrativa que apresente a sua verdade sobre aqueles 

eventos. Ao assumir, portanto, que pretende narrar a sua própria vida, o autor-narrador-

personagem assume que o texto que o leitor tem em mãos traz a sua releitura dos 

acontecimentos, baseada totalmente em seus pressupostos ideológicos e suas experiências e 

opiniões individuais
20

.    

O que diferenciaria, então, uma “autobiografia” de uma “memória”? A resposta se 

encontra em uma linha tênue entre ambos os documentos. As memórias, apesar de serem 

também narrativas retrospectivas, distantes temporalmente do evento, não trazem na essência 

de sua narrativa acontecimentos e fatos concernentes a vida pessoal do autor-personagem; 

quer dizer, as memórias podem tratar de diversos temas que o autor julgou ser importantes 

para registro, desde processos do qual participou, até assuntos sobre os quais ele apenas ouviu 

falar, assistiu a distância ou nem mesmo presenciou. Foge, deste modo, das especificidades 

demandadas para definir uma autobiografia.  Lejeune afirma: 

 
Interrogar-se sobre o sentido, os meios e o alcance de seu gesto, eis o 

primeiro ato da autobiografia: frequentemente o texto começa, não pelo ato 

de nascimento do autor, mas por um tipo de ato de nascimento do discurso, o 

‘pacto autobiográfico’. Nisso a autobiografia não inventa: as memórias 

começam ritualmente por um ato desse gênero: exposição da intenção, das 

circunstâncias nas quais se escreve, refutação de objetivos ou de críticas. 

[…] Logo, a autobiografia interroga a si mesma; ela inventa a sua 

problemática e a propõe ao leitor. Esse “comportamento” manifesto, essa 
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interrogação sobre o que se faz, não cessam uma vez o pacto autobiográfico 

terminado: ao longo da obra, a presença explícita (por vezes mesmo 

indiscreta) do narrador permanece. É aqui que se distingue a narração 

autobiográfica das outras formas de narração em primeira pessoa: uma 

relação constante é estabelecida entre o passado e o presente, e a escritura é 

colocada em cena.
21

   

 

É, pois, nessa perspectiva que o texto de Jefferson, nomeada de “memórias”, é tratada 

como um documento autobiográfico. Trazemos, no primeiro capítulo dessa dissertação, os 

caminhos percorridos pela fonte e uma retrospectiva sobre as denominações do documento 

através das publicações, quando passou a ser chamada de autobiografia e as principais 

características que a fonte apresenta, nesse aspecto.       

 A escritura retrospectiva da própria vida traz, portanto, a possibilidade do autor de 

revisar os acontecimentos do passado, tendo como base experiências de seu presente, e 

reapresentá-los da forma que achar mais apropriada. Assim, a retomada de determinadas 

temáticas, e o peso de destaque dado a elas na narrativa podem direcionar o leitor àquilo que o 

autor gostaria de manter registrado e, mais importante, “de que forma” gostaria que esse 

registro perpetuasse.  Entendemos que o direcionamento dado a uma narrativa, que se dispõe 

a recuperar o passado, carrega em si muito do momento presente da escrita. Assim, o texto 

comporta não só sobre o presente pessoal do autor-narrador – a imagem que pretende 

conservar de si – como também aspectos do meio em que ele viveu e relata no texto. 

Isso quer dizer que, ao escrever em 1821, Jefferson se encontrava em uma posição 

privilegiada em relação ao passado relatado por ele, já que teve a possibilidade de conhecer os 

resultados/as consequências da maioria das ações narradas (suas ou de terceiros). Isso fica 

claro em diversos momentos de sua narrativa, quando Jefferson utiliza tal recurso para 

respaldar alguma afirmação ou percepção que apresenta ter tido já na época narrada. Nas 

páginas em que se dedicou a narrativa da Revolução Francesa, tal recurso fica evidente, uma 

vez que Jefferson teceu críticas ao evento, chegando a citar a criação da Santa Aliança
22

 e os 

abusos de poder de Napoleão.  

 Os motivos e circunstâncias que levam o indivíduo a, então, registrar sua vida, sua 

intenção ou o sentido que sua narrativa autobiográfica segue são, pois, questões que se 

colocam. Durval Muniz em A Hora Da Estrela: A Relação Entre A História E A Literatura, 
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Uma Questão De Gênero?
23

, nos apresenta uma perspectiva que destaca a presença da morte 

como decisiva nesse aspecto. Em um excerto de seu texto, ele afirma:  

 

[...] a autobiografia representa uma espécie de confissão de quem já não tem 

muita certeza de pertencer ao tempo, ao seu tempo. Ela nasceria do temor de 

não mais se pertencer à história, de vê-la escapar por entre seus dedos, de 

quem por isso não pode perder tempo, na busca de um sentido de conjunto 

para sua existência, na busca de fazer sentido. O medo de desaparecer sem 

deixar um nome ou deixando um nome equívoco leva à escrita biográfica, 

leva a que se aposte na escrita, no texto como forma de estabilizar uma 

figura, uma identidade, como forma de perenizar, de monumentalizar uma 

vida, um corpo que já dá sinais de cansaço, que no espelho já parece outro, 

já o interpela como um estranho, já faz para ele perguntas incômodas. A 

escrita, as palavras que vão registrar sua vida parecem ser as últimas armas 

que tem para seguir vivendo, escrever como uma forma de ludibriar a morte, 

de prolongar a existência.
24

 

  

 Assim, como um motivo base, a conclusão da inevitabilidade da morte, da condição 

mortal que carrega, serve para que o indivíduo revisite seu passado munido de  um ‘pente 

fino’, tentando capturar aquilo que seja digno de registro. Para políticos, como Jefferson, o 

entrelaçamento entre história de sua própria vida e a história de seu país é inevitável e 

significativa.
25

.  

 Em Arquivar a própria vida, Artiéres propõe a discussão sobre o arquivamento de si 

com um exercício imaginativo: que o leitor se pensasse em uma sala onde estivesse tudo 

aquilo que, em sua vida, gerou registro escrito - papel. Quanto disso seria guardado? Quanto 

disso despertava alguma lembrança? Como selecionamos tais papeis como importantes ou 

descartáveis? Segundo o autor, fazemos triagem em nossos papeis – ou alguém faz por nós -, 

guiados por intenções sucessivas e (as vezes) contraditórias.
26

 Tanto o arquivamento de 

papéis, como suas triagens e organizações são, evidentemente, para responder às demandas de 

adequação a sociedade em que se vive; a isso o autor chama de ‘injunção social’. Ele afirma:  

 

 [...] manterás cuidadosamente e cotidianamente o teu diário, onde toda noite 

examinarás o teu dia; conservarás preciosamente alguns papéis colocando-os 

de lado numa pasta, numa gaveta, num cofre: esses papéis são a tua 

identidade; enfim, redigirás a tua autobiografia, passarás a tua vida a limpo, 

dirás a verdade. Mas não arquivamos nossas vidas, não pomos nossas vidas 

em conserva de qualquer maneira; não guardamos todas as maçãs da nossa 
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cesta pessoal; fazemos um acordo com a realidade, manipulamos a 

existência: omitimos, rasuramos, riscamos, sublinhamos, damos destaque a 

certas passagens.
27

  

 

 Essa manipulação é, claramente, perceptível na narrativa autobiográfica de Jefferson. 

Em diversos momentos, que serão apontados nos capítulos um, dois e três, determinados 

temas foram esquecidos – involuntária ou voluntariamente
28

 -, como suas opiniões sobre a 

raça (trabalhados no segundo capítulo) enquanto que a outros foi dada grande importância, 

como é o caso da Revolução (trabalhada no tópico três do terceiro capítulo). Em outros 

momentos, fora da autobiografia, isso também fica evidente, como quando organiza seus 

documentos e cartas, ou mesmo quando escolhe as frases que irão compor o seu epitáfio.  

 Sobre a intenção autobiográfica Artières afirma: 

  

O arquivamento do eu não é uma prática neutra; é muitas vezes a única 

ocasião de um indivíduo se fazer ver tal como ele se vê e tal como ele 

desejaria ser visto. Arquivar a própria vida, é simbolicamente preparar o 

próprio processo: reunir as peças necessárias para a própria defesa, organizá-

las para refutar a representação que os outros têm de nós. Arquivar a própria 

vida é desafiar a ordem das coisas: a justiça dos homens assim como o 

trabalho do tempo.
29

 

 

 Sabemos que Jefferson, muito antes de se dedicar a escrever sua autobiografia, 

preocupou-se com a sua imagem. Isso porque, por diversos momentos representações dele 

foram expostas e usadas por opositores para prejudica-lo ou desmoralizá-lo. Consciente disso, 

Jefferson foi bastante cuidadoso com diversos assuntos, e começou a cuidar da imagem que 

deixaria de si muito antes do ano de 1821. Assuntos como os anos que foi o Governador da 

Virgínia (cargo do qual abdicou) – sobre o qual ele pouco escreve na autobiografia, preferindo 

citar um texto de outra pessoa que, nem um pouco despretensiosamente, ele convidou alguns 

anos antes para escrever a história desse período com base em seus documentos e anotações 

pessoais – a religião, a escravidão, foram cuidados por Jefferson de perto, desde o início de 

sua vida pública.  
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 A leitura da narrativa autobiográfica de Jefferson, portanto, nos permite mapear as 

possibilidades das temáticas que mais lhe afligiam ou importavam nos últimos anos de sua 

vida. A escolha de Jefferson por essas temáticas, e o destaque que deu a cada uma delas na 

narrativa, nos direcionou na organização dos temas trabalhados em cada um dos capítulos – 

uma vez que consideramos os silêncios e destaques dados pelo próprio autor. 

O valor historiográfico da autobiografia de Jefferson está, pois, não na veracidade dos 

fatos relatados, e sim na projeção de si que ele faz. Qual a “verdade” que ele quis passar sobre 

si? Qual “projeto de si” aquelas linhas permitem que o leitor crie? Qual imagem criada sobre 

ele Jefferson buscou refutar nessas linhas?    

 Quatro temas, entre todos aqueles que compõem a narrativa de Jefferson, foram 

escolhidos por nós: as relações Jefferson-escravidão, Jefferson-religião, Jefferson-educação e 

Jefferson-revolução. A escolha desses temas foi resultado de um mapeamento sobre as 

temáticas que estiveram em maior evidência durante a vida de Jefferson, ou mesmo após sua 

morte. O primeiro capítulo, diferentemente dos outros dois, apresenta uma perspectiva mais 

técnica da fonte, entendida por nós como essencial para o aprofundamento nos temas 

propostos. 

 O primeiro capítulo, portanto, é dedicado a uma (re)leitura detalhada dos principais 

aspectos da fonte utilizada. Foram explanadas as primeiras edições dos documentos de 

Jefferson – entre os quais se encontrava a autobiografia –, e as suas principais discrepâncias. 

Além disso, apresentamos também uma visão geral, detalhada, sobre a sequência narrativa de 

Jefferson, e quais os temas apresentados por ele no texto. Separamos esta última parte do 

primeiro capítulo em “momentos”, tomando como base as “grandes temáticas” que 

direcionam ou aglomeram um conjunto de fatos narrados por ele nessas páginas.  

 O segundo capítulo foi dedicado à explanação da complexa relação estabelecida por 

Jefferson com a temática da escravidão.  A escolha desse tema era, compreendemos, 

inevitável, uma vez que as opiniões de Jefferson sobre essa questão desencadearam um 

processo complexo de decifração de sua posição acerca da temática - que envolve as suas 

opiniões sobre a raça, o tráfico de escravos e/ou a própria instituição escravidão de seu país. 

Essa discussão é, até hoje, um dos pontos mais complexos da vida de Jefferson, responsável 

por opor dicotomicamente diversos estudiosos.  

 Conscientes da complexidade que envolvia o tema tão recorrente – talvez o mais 

recorrente – dirigimo-nos à fonte com o seguinte questionamento: qual Jefferson 

encontraremos aqui – o senhor de escravos ou proto-abolicionista? Foi então que, passado um 

breve momento de decepção, percebemos que apesar da temática ser tão complexa e 
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polêmica, ela não recebeu do político, quantitativamente, o destaque que expectávamos. 

Dessa forma, trabalhamos nesse segundo capítulo as ausências e presenças da escravidão na 

narrativa, de modo a mapear como Jefferson se refere a ela, o que deixa de dizer, e qual 

imagem se cria sobre essa relação ao final dessa narrativa.  

 O terceiro capítulo, diferentemente do segundo, é composto por um tripé temático. Os 

três temas: Religião, Educação e Revolução são trabalhados em conjunto; a organização foi 

assim definida, com base em “um desejo” de Jefferson, registrado no documento que define 

sua morada eterna. Para seu epitáfio Jefferson selecionou três de seus feitos – a autoria da 

Declaração de Independência e do Estatuto pela Liberdade religiosa, e a criação da 

Universidade da Virgínia – que remetem as três temáticas selecionadas por nós.  

 Assim, no primeiro tópico do terceiro capítulo, fizemos um paralelo sobre as 

concepções religiosas de Jefferson, ligando-as às polêmicas que circundam, mais uma vez, 

suas opiniões e posicionamentos. Nesse sentido, destacamos como o político foi categorizado, 

por muitos de seus contemporâneos ou mesmo posteriores estudiosos, de ateu a deísta, e como 

essa questão aparece no seu documento autobiográfico, uma vez que o processo de criação do 

Estatuto aparece também na autobiografia, em conjunto com outras reformas legislativas que 

apresentou como base para o novo país que fundavam com a Independência. 

 O segundo tópico, referente a educação, serve como uma ponte entre a questão 

religiosa e a questão da revolução, para Jefferson. Isso porque, entendemos a fundação da 

Universidade da Virgínia como a consolidação do Projeto de lei pela Educação Geral que 

Jefferson propõe na mesma ocasião em que propôs o Estatuto pela Liberdade Religiosa. A 

educação, para Jefferson, cumpriria o papel de base, para a consolidação das condições de 

liberdade que resultavam não só na liberdade religiosa, como também no direito à Revolução. 

Desta forma, mapeamos a questão da educação, tal como aparece na autobiografia e a 

correlacionamos com os outros dois temas.  

 O terceiro e último tópico, Jefferson e a Revolução, trata do tema mais recorrente na 

autobiografia. A revolução, na fonte, se apresenta em três grandes momentos – os prelúdios 

revolucionários norte-americanos, a consolidação da revolução no recém-formado Estados 

Unidos da América, e a Revolução Francesa – interligados entre si pelas concepções 

contínuas de Jefferson acerca da temática. Nesse tópico, portanto, descrevemos como 

Jefferson se colocou no papel de revolucionário durante os três momentos, e como a imagem 

que desenha de si, na autobiografia, coincide com a perpetuada na história - e, talvez, 

fundamentada na autoria da Declaração de Independência das treze colônias, um dos três 

feitos destacados no epitáfio. 
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  Em cada um dos capítulos as temáticas foram trabalhadas a partir de um conjunto 

documental que apoiou a fonte principal. Cartas, miscelâneas, panfletos e seus dois livros – 

Notas sobre a Virgínia e a Bíblia de Jefferson – foram utilizadas para possibilitar ao leitor 

uma visão mais ampla das questões trabalhadas pela bibliografia citada e por nós, na análise 

dos temas da forma como apareceram na fonte e contrõem uma imagem de Jefferson. 
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CAPÍTULO 1 – UMA (RE) LEITURA DA VIDA: THOMAS JEFFERSON EM SUA 

NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA. 

 

“At the age of 77, I begin to make some memoranda and state some recollections of 

dates & facts concerning myself, for my own more ready reference & for the 

information of my Family”. 

(Thomas Jefferson – Autobiography)
30

  

 

O ato de ‘pensar no passado’ é por si só um processo de (re)significância deste. 

Constante, e ao mesmo tempo completamente móvel, o passado se apresenta diferente tal qual 

seu narrador. Dar outra perspectiva às situações, reformular os ‘tons’ dados em respostas, 

expor os posicionamentos que na época permaneceram ‘no mais íntimo dos pensamentos’; 

são alguns instrumentos usados, consciente e inconscientemente, por aquele que se propõe a 

apresentar suas lembranças sobre determinado acontecimento. Aquele que fizer o melhor uso 

de tais ferramentas narrativas terá sua perspectiva eleita, senão a maior referência, ao menos 

uma fonte referencial sobre o tema reminiscente.   

O poema de Ricardo Reis – heterônimo de Fernando Pessoa - inserido como epígrafe 

dessa dissertação, foi selecionado por apresentar de maneira bastante clara o dilema daquele 

que olha para o próprio passado. Na busca incassável por remontar esse passado o predomínio 

do presente é, pois, incontornável. Por isso, ao olhar para o passado o que o personagem do 

poema afirma é sentir saudade não desse passado que vê, e sim de quem ele habita naquele 

instante, de quem ele é agora, de quem ele busca reconhecer no passado. “O passado é o 

presente na lembrança”; é seu eu atual projetando na sua própria história aquilo que gostaria 

que tivesse sido: “Minha mesma lembrança é nada, e sinto/ Que quem sou e quem fui/ São 

sonhos diferentes”. Ele reconhece, pois, a diferença de quem ele foi no passado e quem é no 

presente, uma vez que ao olhar para o passado ele já não se vê o mesmo. Assim, o passado é 

uma reconstrução constante, feita a partir de um presente que também é sempre mutável.  

Autobiografar-se (narrar sua própria vida), portanto, parece ser a narrativa mais 

tendenciosamente construída e ao mesmo tempo mais verdadeiramente sincera sobre o 

presente do autobiografado. Tendenciosa no sentido que é direcionada a uma ideia que se faz 

de si, ou que se pretende afirmar de si, e verdadeira sobre o autor-narrador do presente, pelo 
                                                           
30

 FORD, Vol. 1, p 20. Todas as citações ao documento Autobiográfico de Jefferson, a partir de então, serão 

referidas à organização feita po Paul Leicester Ford, publicada em 1904/5. A referência aparecerá, portanto, 

como FORD, Vol. 1, e o número da página, e diz respeito a: [The Works of Thomas Jefferson, Federal Edition 

(New York and London, G.P. Putnam’s Sons, 1904-5). Vol. 1]. Essa organização foi pensada por motivos de 

acessibilidade, uma vez que essa edição está disponível na íntegra no site da Biblioteca do Congresso.    
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mesmo motivo. Na medida em que o autobiografado exclui, acrescenta e modifica os fatos 

narrados, ele direciona o leitor a uma imagem dele que, embora montada em forma de 

passado, reflete a ideia presente que o autor-personagem tem ou quer reafirmar de si. 

 Diversas faces de Jefferson são apresentadas e reafirmadas diariamente no imaginário 

político dos Estados Unidos. Isso fica evidente nos livros sobre sua vida, nas menções 

recebidas nos discursos de líderes políticos, nos memoriais existentes sobre ele. Sua imagem 

foi construída, desconstruída e depois posta em cheque novamente, mantendo-se viva nesse 

constante processo de busca por entender “quem foi Thomas Jefferson?”
 31

 

A nossa intenção nesse primeiro capítulo não é, ainda, recuperar essa imagem forjada 

por biógrafos, admiradores ou críticos, e sim mapear em seu texto autobiográfico qual 

“Jefferson” ele mesmo apresenta. Assim, uma vez que o personagem Thomas Jefferson e as 

metodologias concernentes ao tipo de fonte que a autobiografia representa foram apresentados 

na Introdução, inicamos no tópico seguinte perpassando pelos caminhos dos primeiros e mais 

importantes editoriais feitos sobre os documentos do político – entre eles sua Autobiografia. 

No último tópico do capítulo, nos dedicaremos a explanar sobre as características de sua 

narrativa, os assuntos recuperados por ele, através de uma separação esbelecida por nós – que 

considerou os “movimentos temáticos” que direcionaram o conteúdo da autobiografia.          

  

 

1.1. Os caminhos da fonte: do privado ao público, de “memoir” a “Autobiography”   

 

Antes de explanar sobre o conteúdo do documento propriamente dito, pareceu-nos 

importante mapear os caminhos editoriais pelos quais a Autobiografia seguiu até chegar à 

edição do texto corrente nos séculos XX e XXI. Isso porque, como esse capítulo foi reservado 

à busca por esmiuçar as especificidades e o conteúdo da fonte, entendemos que o processo 

editorial é de suma importância para a forma como a fonte foi apresentada ao público.  

Os Estados Unidos da América são reconhecidamente um dos países que mais 

efetivamente se preocuparam (e se preocupam) com a preservação material de sua História 

Política. É possível encontrar pela cidade de Washington-DC, por exemplo, grande 

diversidade de Memoriais, Arquivos, Museus e semelhantes sobre os diversos ícones da vida 

                                                           
31

Cf. WOOD, Gordon. S. Revolutionary Characters: what made the founders Different. By Penguin Group, 

2006. Gordon Wood traça um belo panorama de nomes que revistaram a biografia de Jefferson em seu livro. 
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público-política deste país. As universidades preservam em suas bibliotecas e arquivos uma 

imensidão de documentos que vem desde o período colonial até os dias de hoje.  

Jefferson, evidentemente, tem reservado a si um espaço de inegável destaque nesses 

paços; sua sempre relembrada importância como personagem ativo do processo 

revolucionário pelo qual as 13 colônias anglo-americanas passaram, e seu papel como 

(principal) redator da mundialmente conhecida Declaração de Independência são seus feitos 

mais conhecidos.  

Há, todavia, outro espaço reservado especificamente para a preservação da memória 

do terceiro presidente americano: o memorial de Monticello, antiga residência de Jefferson. 

Esse memorial é mantido pela “Thomas Jefferson Foundation”, existente desde a década de 

1920, e residida em Monticello desde 1923. Segundo apresentação disponível no endereço 

eletrônico da Fundação
32

, o objetivo da mesma é captar, organizar e disponibilizar 

informações que mantenham preservada a memória dessa personalidade. Em seu website, 

portanto, estão disponíveis diversas informações sobre as pesquisas, reportagens, e biografias 

feitas sobre Jefferson, estando também disponíveis as informações referentes às principais 

edições feitas dos documentos do político, a partir da organização de seus escritos/papers.
33

  

No total, foram elencadas pela Fundação cinco edições dos documentos de Jefferson. 

Perpassaremos, portanto, por elas, apresentando algumas características que consideramos 

determinantes em cada uma delas. A ordem das edições publicadas – levando em conta a 

cronologia – é, portanto, a seguinte: 

1. Organizada por Thomas Jefferson Randolph, neto de Jefferson, – denominada 

Memoir, Correspondence, and Miscellanies, from the papers of Thomas Jefferson – e 

publicada em 1829, em 4 volumes.  

2. Organizada por Henry Augustine Washington – denominada “The writings of 

Thomas Jefferson: being his autobiography, correspondence, reports, messages, addresses, 

and other writings, official and private.” – e publicada no ano de 1853. 

3. Organizada por Paul Leicester Ford, – denominada Writings of Thomas Jefferson – 

e publicada em vários volumes entre os anos de 1892 e 1896. 

4. Organizada por Andrew Adgate Lipscomb e Albert Ellery Bergh, - denomina-se 

The Writings of Thomas Jefferson -, publicada entre 1903 e 1907.  

                                                           
32

 Endereço eletrônico <https://www.monticello.org/>.  
33

Cf. Sobre as edições oficiais e/ou mais importantes feitas dos escritos de Jefferson: 

<https://www.monticello.org/site/research-and-collections/editions-jeffersons-writings>. 
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5. O último trabalho editorial elencado pela Fundação Monticello, se refere àquele 

organizado pela Princeton University - denominado The papers of Thomas Jefferson -, 

iniciado em 1943, em comemoração aos 200 anos de nascimento de Jefferson e ainda em 

andamento. Cabe ressaltar que esse projeto segue um sentido cronológico dos documentos, e 

ainda não chegou aos documentos de 1821, ano da escritura da autobiografia. Portanto, esse 

projeto ainda não possui a publicação de nossa fonte.  

A primeira edição do texto autobiográfico de Jefferson aconteceu no ano de 1829. Três 

anos após sua morte, seu neto e herdeiro Thomas Jefferson Randolph organizou em quatro 

volumes uma ínfima parte – agora sabemos - da obra de seu avô. Denominada de Memoir, 

Correspondence, and Miscellanies, from the papers of Thomas Jefferson
34

, a coleção reserva 

todo o seu primeiro volume a publicação da Autobiografia que, no momento dessa primeira 

edição, era chamada de “Memoir”. O nome “memórias” foi originalmente rabiscado por 

Jeferson na diagonal, no canto da primeira pagina de seu manuscrito
35

. A denominação 

“Autobiografia” só foi dada ao documento nas edições seguintes.
36

  

Embora o website da organização de Monticello indique que as motivações dessa 

primeira edição foram, essencialmente, financeiras, a explicação dada por Randolph no 

prefácio à primeira edição apresenta elementos bastante interessantes, uma vez que demonstra 

a consciência sobre o papel de destaque de Thomas Jefferson na história americana. Já em 

1929, T. J. Randolph, afirmou que Jefferson ocupara um papel de evidência na sociedade 

graças ao modo com que teria levado sua vida, não deixando dúvidas sobre seu senso 

patriótico. 

Para o editor, portanto, era evidente que essa imagem de seu avô já estava 

estabelecida, o que faria com que o público se interessasse por seus escritos, bem como os 

bastidores das discussões que levaram à nova forma da nação, preservados em seus 

documentos pessoais. O processo revolucionário e independentista norte-americano e as 

reformas legislativas internas posteriores a 1776 foram temas apresentados exaustivamente 

por Jefferson, e ocupam diversas páginas de sua narrativa.  

                                                           
34

 Link permanente do livro digitalizado da edição de 1829: 

<http://hdl.handle.net/2027/uc2.ark:/13960/t1dj58j6k>. 
35 

 É possível acessar online parte do Manuscrito da Autobiografia de Jefferson, no site da Library of Congress. 

Existem cerca de 90 paginas do Manuscrito digitalizadas. Todavia, muitas páginas estão faltando, principalmente 

aquelas que foram escritas em outros momentos e anexadas por Jefferson no corpo do texto iniciado em 1821. A 

digitalização do manuscrito incompleto está disponível em: <http://hdl.loc.gov/loc.mss/mtj.mtjbib024000>.  
36 

Outra característica interessante do documento manuscrito - perceptível nas páginas digitalizadas que estão 

disponíveis -, é que Jefferson assinalava a data do dia em que havia escrito determinado trecho no início da linha. 

Assim, é possível saber que no dia dois de maio de 1821, por exemplo, Jefferson se dedicou a narrar determinada 

parte de sua história.  
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Logo nesse primeiro prefácio à autobiografia de Jefferson, seu neto-editor ocupou 

algumas linhas com o intuito de ressaltar o caráter extremamente político do conteúdo da 

narrativa autobiografia. A ausência de fatos sobre a família, a quem as memórias são 

inicialmente dedicadas (além de si mesmo), foi um tema que Randolph achou importante 

destacar. Isso porque essa característica do escrito, segundo ele, fazia parecer que o 

documento havia sido intencionalmente recortado e/ou censurado. Esse cuidado de Randolph 

se provou fundamentado, uma vez que essa questão da censura realmente viria à tona com 

Henry Agustine Washington, e também por Ford (os outros dois editores dos escritos de 

Jefferson), alguns anos depois.  

Além dessas, a edição de T.J Randolph recebeu muitas críticas do website de 

Monticello, e do website oficial do último grande projeto de editoração dos escritos de 

Jefferson, The papers of Thomas Jefferson da Princeton University, do qual falaremos mais 

adiante. As críticas apontam para uma transcrição malfeita, trechos ocultados dos documentos 

e uma seleção feita de forma a evitar assuntos controversos, como a posição de Jefferson em 

relação à escravidão. 

T. J. Randolph, ainda na apresentação, dividiu o conteúdo das Memórias em seis 

partes/possíveis temáticas. Essa “divisão” do conteúdo da autobiografia será novamente 

revisitada mais adiante desse capítulo, quando citaremos a proposta de divisão proposta por 

Mario Correia Alves, e a nossa própria. De qualquer maneira, a divisão proposta por 

Randolph foi a seguinte: 

A primeira das partes colocada por ele seria aquela ocupada por fatos e anedotas e os 

estágios gerais das disputas que viriam a suceder com a Grã-Bretanha. Nessa parte, Randolph 

se refere a breve retrospectiva genealógica, e depois educacional (seus próprios estudos), que 

Jefferson faz até assumir os cargos que o deixariam próximo das movimentações pré-

revolucionárias. A segunda parte descreveria as circunstâncias históricas relacionadas à 

Confederação dos Estados. A terceira parte dessa subdivisão seria o trecho em que Jefferson 

relacionou os fatos e anedotas locais e gerais em um momento prévio à Declaração de 

Independência. A quarta, um relato exato das circunstâncias que rodearam a Independência, 

chamado por Randolph de “memorável”, em sua preparação e seu progresso no Congresso; 

aqui, o editor destacou a anexação da cópia do projeto original da Declaração, e as alterações 

introduzidas pelos membros do Congresso ao rascunho original de seu avô, além das 

discussões detalhadas dos artigos originais da confederação – o primeiro relacionado ao 

processo de fixação da taxa que cada colônia deveria fornecer ao Tesouro Comum e o 

segundo as discussões sobre o peso do voto para cada colônia de acordo com seu tamanho ou 
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numero de habitantes. A quinta trata das ‘visões’ acerca das conexões e transações dos 

Estados Unidos com as nações estrangeiras, em diferentes períodos; dentro desta está também 

a narrativa, bastante detalhada das causas que originaram o início natural da Revolução 

Francesa, presenciada por Jefferson durante sua residência diplomática em Paris (entre 1785 a 

1789). Ao observar o documento, percebe-se que esse trecho da narrativa ocupa grande parte 

das páginas, ganhando assim destaque no documento, característica que não passa 

despercebida e também foi pontuada pelo seu neto no prefácio à edição. A sexta e última das 

subdivisões diz respeito a alguns documentos que foram inseridos por Jefferson no 

documento, e outros pelo próprio editor, Randolph, durante a organização da edição; assim, 

alguns desses documentos foram, originalmente, incluídos por Jefferson no corpo do texto, 

mas Randolph optou por cita-los apenas ao final.  

Assim, os documentos relacionados por Randolph (e não por Jefferson – Jefferson 

apenas os citou) são: a) um documento de 1774, com Instruções aos Delegados no Congresso 

– apresentado como sendo um documento inédito, onde estão elencadas precisa e amplamente 

as violações britânicas jamais apresentadas; b) uma espécie de código das leis, parte da 

revisão elaborada pela Legislatura da Virgínia, que Jefferson narra alguns momentos no corpo 

do texto; c) outro documento com uma revisão histórica e critica da revogação das leis que 

estabeleciam a Igreja na Virgínia, seguida pela Lei para “estabelecer a liberdade religiosa” 

que foi considerada por Randolph como a mais forte barreira legal estabelecida entre os 

poderes do Estado e da Igreja; e d) por último, um documento das fundações do sistema 

monetário adotado pelo Congresso.  

É importante lembrar que algumas diferenças no trato desses anexos podem ser 

percebidas se compararmos essa edição, de Randolph, e a que foi feita por Ford. Nos 

apêndices, por exemplo, Randolph organizou os documentos de modo que, após o anexo do 

rascunho original da Declaração de Independência, houvesse outro documento: um pedaço de 

papel que supostamente estaria colado no final da Declaração. Na edição de Randolph, o texto 

contido nesse pedaço de papel aparece no corpo do texto, entre colchetes. Já na edição feita 

por Ford, este documento aparece em forma de nota de rodapé. Os anexos, portanto, foram 

trabalhadas diferentemente por ambos editores.  

 A primeira e a segunda edição - de Henry Augustine Washington - (que parece ter 

sido baseada na primeira) comportam um “Apêndice”, no qual estão anexados os documentos 

referenciados por Jefferson durante sua narrativa; é o caso, por exemplo, da nota que 

Jefferson faz nas primeiras páginas do manuscrito quando escreveu:“for a sketch of the life & 
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character of Mr. Wythe see my letter of Aug. 31, 20 to Mr. John Sanderson”
37

. A referida 

carta foi, portanto, anexada em um apêndice na edição de Randolph. Na organização de Ford 

essas notas não são organizadas da mesma forma, e não aparecem na sequência da 

autobiografia.  

Entre esses anexos encontramos uma importante diferenciação entre as edições de 

Randolph e Ford. Referimo-nos ao caso da Note G
38

, presente no apêndice da edição de 1829 

de Randolph e ausente na edição de Ford. Nessa nota, Randolph transcreve um breve texto 

que teria sido anexado ou costurado (“stitched”) por Jefferson entre as páginas 81 e 82 do 

manuscrito; logo após um parágrafo terminado em “and so it fell through”; em uma folha de 

escrever antiga, Jefferson teria feito uma lista de seus feitos, um ‘memorando’, com alguns 

breves comentários. Não há referências sobre esse papel anexado ao manuscrito na edição de 

Ford, nem mesmo comentários sobre a opção editorial de não inseri-lo no prefácio à edição de 

1892, organizada por ele.  

Nesse memorando, o papel costurado, transcrito integralmente no apêndice de 

Randolph, Jefferson começa o pequeno texto sobre uma sequência de seus feitos se 

questionando sobre a importância do seu papel para seu próprio país: 

 

I have sometimes asked myself, whether my country is the better for my 

having lived at all? I do not know that it is. I have been the instrument of 

doing the following things; but they would have been done by others; some 

of them perhaps, a little better.
39

  

 

Em sequência à essa introdução de caráter bastante modesto, Jefferson passou a 

elencar seus feitos e teceu alguns comentários sobre eles. Iniciando pelos seus esforços para 

transformar o Rio Rivanna (Rivanna River), da Virgínia, em um rio navegável, e pelo qual 

passaria a ser escoada toda a produção local. Em seguida, Jefferson citou A Declaração de 

Independência, em apenas uma linha, sem nenhum comentário; se partimos de alguns 

comentários dele próprio, feitos em sua autobiografia, algumas realizações parecem a ele já 

terem entrado para a História geral, sendo desnecessário fazer referências complexas a elas, 

pois a História se encarregaria disso. Entendemos que é possível que esse seja também um 

caso.  

                                                           
37

 FORD, Vol. 1, p. 21. Tradução: Para um esboço da vida & personalidade de Mr. Wythe, ver minha carta de 

31 de Agosto, 1820 para Mr. John Sanderson. 
38

 RANDOLPH, 1829, Note G., p. 142.  
39

 RANDOLPH, Op. Cit. p. 142. Tradução: Eu me perguntei, por vezes, se o meu país é o melhor para eu ter 

vivido afinal? Eu não sei se foi. Eu tenho sido o instrumento de fazer as seguintes coisas; mas elas teriam sido 

feitas por outros; algumas delas talvez, um pouco melhor.   
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Adiante, Jefferson narrou brevemente a Lei/Ato em que ele propôs, em 1776, a 

isenção do pagamento de taxas/impostos aos dissidentes à Igreja Estabelecida – Anglicana. 

Essa lei só viria a ser efetivada em 1779. Depois, citou a Lei pelo estabelecimento da 

Liberdade Religiosa, proposto em 1777, e só aprovado em 1785, com amplo apoio de James 

Madison. Além desses, outros atos aparecem elencados nesse breve rascunho como parte da 

revisão (das leis), são eles: o Projeto de lei pelo fim das heranças dos privilégios 

conquistados através da Coroa Britânica; o Projeto para proibir a Importação de Escravos; 

o Ato Relativo aos Cidadãos, estabelecendo o direito natural do homem de expatriar-se 

segundo sua vontade; e o Projeto Relativo aos Descendentes, responsável por dar a todos os 

filhos o direito a herança de forma equânime.  

Ainda nesse memorando, Jefferson fez um comentário mais longo sobre o processo 

pelo qual passou o Projeto de Imputação dos Crimes e Punições proposto por ele em 1785, 

efetivado apenas em 1796 - tendo sido aprovado com algumas modificações feitas por G.K 

Taylor. Jefferson comentou brevemente sobre as formas de punição comuns e como ele 

propôs mudanças com base nas experiências aplicadas na Inglaterra e França. Citou também 

um desenho de um Capitólio, em menor escala, baseado no projeto de uma prisão em Lyon, 

na França; Jefferson contou que o projeto foi enviado a G. K. Taylor, governador da Virgínia, 

e foi aprovado apenas em 1796. Assim, quando finalmente Taylor conseguiu aprovar tal 

proposta, a mesma contava com o respaldado de uma experiência prévia aplicada na 

Filadélfia.  

Os dois parágrafos seguintes se referiram ao papel desempenhado por ele na 

agricultura dos Estados Unidos
40

. Ele narrou, portanto, que em 1789 e 1790, ele possuindo um 

grande número de plantas de oliveira, “do melhor tipo” 
41

, enviou-as a Charleston, Carolina 

do Sul e Geórgia; elas foram plantadas, segundo ele, e embora ainda não tivessem se 

multiplicado, estavam florescendo e viriam a ser o germe do cultivo nesses Estados. No 

segundo parágrafo, ele escreveu sobre a distribuição de um barril recebido por ele da África, 

contendo arroz de sequeiro; ele tinha a esperança que fosse uma alternativa para suplantar a 

cultura do arroz molhado, que tornava a Carolina do Sul e a Geórgia tão pestilentas no verão. 

Segundo ele, até onde ele tinha conhecimento, o arroz havia vingado na Geórgia, já sendo 

bastante valorizado. Sobre a questão da agricultura ele finalizou com a seguinte frase: “The 

                                                           
40

 A questão da agricultura é de suma importância para Jefferson, e pode ser entendida se a avaliarmos em 

conjunto, por exemplo, com suas opinões sobre a revolução Francesa. Quando apontou as principais 

preocupações sobre o andamento da revolução – tema trabalhado no capitulo três dessa dissertação -, Jefferson 

critica severamente o governo frances por não cuidar da alimentação da massa de sua população.  
41

  RANDOLPH, 1829, p. 144.  
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greatest servisse which can be rendered any country is, to add an useful plant to itis culture; 

especially, a bread grain; next in value to bread is oil”
42

. 

No último parágrafo Jefferson contou, brevemente, sobre o Projeto de lei para a 

Difusão da Educação geral, proposto por ele e recebido pela legislatura com, segundo ele, 

“grande entusiasmo”. Jefferson ainda pontua que, embora em 1796 tenha sido feito um 

pequeno esforço para o estabelecimento de escolas públicas, baseados nesse ato, ele não foi 

implantado de maneira efetiva.  

No fim desse parágrafo, o último do memorando, T.J. Randolph inseriu uma nota de 

sua autoria, na qual informou: 

 
It appears, from a blank space at the bottom of this paper, that a continuation 

had been intended. Indeed, from the loose manner in which the above notes 

are written, it may be inferred, that they were originally intended as 

memoranda only, to be used in some more permanent form.
43

 

 

Apesar da possibilidade de ser um memorando incompleto, esse texto guarda sua 

importância na medida em que apresenta feitos de Jefferson que não aparecerão descritos em 

nenhum outro trecho do texto de sua autobiografia. O primeiro deles é o projeto de tornar o 

Rio Rivanna navegável. O segundo é a sua contribuição para a agricultura dos Estados 

Unidos, quando cita a questão das oliveiras e dos grãos de arroz; sabe-se que recorrentemente 

Jefferson é lembrado, dentre todas as outras coisas, por seus grandes conhecimentos em 

botânica, e sabe-se também – e isso ficará evidente em trecho sobre a crise de fome que 

arremeteu a França durante a Revolução e cujo acontecimento ganhou espaço em sua 

narrativa – da grande importância que Jefferson dá às questões relativas ao bem estar e 

suprimento da população, o que torna esse memorando um adicional àquilo que parece não ter 

recebido muita atenção dele nesse projeto auto-referencial. De qualquer forma, é uma maneira 

de atribuir a si o desenvolvimento de algumas riquezas essenciais em sua nação.  

Em 1853 os documentos de Jefferson foram novamente editados, dessa vez por Henry 

Augustine Washington
44

. Organizada em 9 volumes (de 1853-54) essa segunda edição 

                                                           
42

 RANDOLPH, 1829, p. 144. Tradução: O melhor serviço que poderia ser fornecido à qualquer país é, 

adicionar uma planta útil a sua cultura [no sentido de agricultura]; especialmente o grão de pão; o Segundo em 

importância depois do pão é o azeite.    
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 RANDOLPH, Loc. Cit. Tradução: Aparentemente, de um espaço em branco ao final da página, pode-se 
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acima foram escritas, pode ser considerado que elas foram originalmente concebidas como um memorando, 

para ser usado apenas dessa forma.    
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 Henry Agostine Washington nasceu em Westmoreland County, na Virginia, e morreu em 1858 em 

Washington. Ele assumiu a cadeira de História, Economia Política e Direito Internacional no College William 
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comportou um numero muito maior de documentos em relação a anterior, feita por Randolph. 

Sobre a edição de Washington, o website de Monticello pontua que um problema presente é 

que a edição precipitada desses documentos acabou prejudicando o conteúdo de alguns 

trechos. Além disso, o próprio editor Washington, no prefácio
45

, comentou brevemente sobre 

a dificuldade de acesso aos manuscritos, acusando a forma “autoritária” com que seu herdeiro 

Randolph manuseou os documentos na primeira edição supracitada dos arquivos. Esse 

argumento apresentou-se como uma tentativa de justificar sua escolha por não adicionar notas 

próprias à edição.   

Foi nessa segunda edição que, pela primeira vez, as memórias (do original Memoir) de 

Jefferson recebem a denominação de “Autobiography. O próprio título dado à edição 

apresenta “The writings of Thomas Jefferson: being his autobiography, correspondence, 

reports, messages, addresses, and other writings, official and private.” (com subtítulo: - 

Published by the ordee of the joint committee of congress ox the library, from the original 

manuscripts, deposited in the department of state. With explanatory notes, tables of contents, 

and a copious index to each volume, as well as a general index to the whole) [grifo nosso]. 

Afora as diferenças latentes entre essa edição e a anterior organizada por T.J Randolph – 

elencada pelo site de Monticello como a primeira grande edição dos escritos de Jefferson, por 

conter cartas de diferentes fontes e de aspecto público e privado – o volume 1, reservado 

apenas a Autobiografia e seu apêndice diferencia em pequenos aspectos da edição de 

Randolph. É possível perceber algumas adições de notas de rodapé com datas ou comentários 

puramente explicativos e históricos, e a manutenção da Nota G, supracitada, do Apêndice 

original de Randolph.  

Outro aspecto interessante dessa segunda edição, e que consideramos importante 

destacar, é a já citada denominação de “Autobiography” dada pelo editor à nossa fonte 

principal. No fim do seu breve texto introdutório ao primeiro livro/volume – no qual ele 

destacou qual seria o recorte temporal e, brevemente, os temas tratados na autobiografia – o 

editor escreveu as seguinte frase “all matter interesting in itself, but rendered particularly so 

by the fact that it comes from one who was himself a chief actor in the scenes which he 

describes.”
 46 

[grifo nosso]. Tal característica, destacada por nós nesta citação, é um dos 

principais requisitos elencados por Phillipe Lejeune para a definição de um texto como 

                                                                                                                                                                                     

and Mary. Ver mais em: O’BRIEN, Michael (editor). All Clever Men, Who Make Their Way: Critical Discourse 

in the Old South, by the University of Geórgia Press, Athens, Geórgia, 1982.  
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 WASHINGTON, 1857, preface, np. 
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partir daquele que é ele próprio o protagonista das cenas que ele descreve.  
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efetivamente autobiográfico – diferenciando-o principalmente do gênero das “memórias”. A 

definição de autobiografia e suas diferenças com o gênero das memórias foram apresentadas 

na introdução. 

A terceira edição, denominada Writings of Thomas Jefferson, foi organizada por Paul 

Leicester Ford
47

, e publicada entre os anos de 1892 e 1896. Segundo o website de Monticello, 

nessa edição Ford compilou não só manuscritos da Biblioteca do Congresso, mas também 

documentos oriundos de outros repositórios. Organizada em 10 volumes (na impressão 

original, e em 12 volumes na reedição feita em 1902, em homenagem a ocasião de assassinato 

do editor, Ford), a Autobiografia foi apresentada novamente no primeiro volume; dessa vez, 

todavia, sem o apêndice presente nas duas edições anteriores. A edição de Ford está 

organizada cronologicamente, assim as cartas e miscelâneas contidas no apêndice da 

Autobiografia das duas primeiras edições, de Randolph e Washington, estão alocadas nos 

volumes nos quais o recorte temporal desses documentos faz parte. 

Uma peculiaridade dessa edição da Autobiografia é a prática de constantes referências 

à dados e documentos oficiais., feitas por Ford em notas de rodapé. Sua intenção, na maioria 

dessas notas foi, claramente, confrontar dados e fatos narrados por Jefferson, com documentos 

oficias. É possível observar que essas referências feitas por Ford a outros documentos (muitas 

vezes de outros autores que não Jefferson) intencionava verificar a veracidade das 

informações narradas pelo político, sendo recorrente o apontamento de contradições e 

possíveis erros (intencionais ou não) de datas, nomes ou mesmo acontecimentos registrados e 

contidos na narrativa.  

Essa opção de Ford serviu de maneira bastante significativa a nossa pesquisa. Pois, 

como já afirmamos anteriormente, a intenção desse estudo não foi, em nenhum momento, 

desvendar a “verdadeira face” ou as “verdadeiras crenças” de Jefferson e sim mapear qual 

imagem ele criou de si nesse projeto. Portanto, tais referências errôneas, falsas atribuições que 

ele se deu, entre outros, nos servem também nesse processo de mapeamento; quer dizer, 

independente da veracidade ou não daquilo relatado, importa-nos a intenção clara de Jefferson 

de registrar tais eventos como verdadeiros, como fatos, e liga-los (ou não) a sua imagem. 

Foi o caso, por exemplo, do processo de escritura da Declaração de Independência 

pela Comissão eleita no Congresso (composta por ele próprio, John Adams, Dr. Franklin, 

Roger Sherman e Robert R. Livingston). Ford se utilizou da Autobiografia de Adamns, uma 
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 Paul Leicester Ford nasceu em 1865 e morreu em 1902. Era novelista e biografo. Além de organizar os 

escritos de Jefferson, escreveu sobre a vida de outros presidentes dos Estados Unidos como George Washington 
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vez que este narrou alguns acontecimentos em comum aos descritos por Jefferson, acerca do 

processo de confecção e assinatura da Declaração de Independência, que apresentam 

discrepâncias com o que foi narrado por Jefferson.  

O texto da Autobiografia de Jefferson transcrito e editado por Ford é, até hoje, o mais 

recorrentemente utilizado pelas editoras de livros para reimpressão, e é com base em uma 

dessas reimpressões e a transcrição disponível online que baseamos a leitura da fonte. As 

referências à fonte, portanto, seguirão durante todo o texto da dissertação a paginação da 

edição de Ford, disponível pela Biblioteca do Congresso e já linkada nas notas anteriores
48

.    

A quarta e penúltima edição foi organizada entre os anos de 1903 - 1907 por Andrew 

Adgate Lipscomb e Albert Ellery Bergh, e denomina-se The Writings of Thomas Jefferson. 

Segundo a Fundação Monticello, os editores recuaram à edição de 1853/54 de Henry 

Augustine Washington fazendo dela seu referencial e, por esse motivo, apresentam algumas 

das falhas já citadas da segunda edição. Outra questão apontada pela Fundação é que esta 

edição não possui notas e referências como a edição organizada por Ford. Em contrapartida, a 

apresentou em cada um dos 20 volumes, ensaios originais sobre as ‘contribuições’ de 

Jefferson nas mais diversas temáticas, tais como “liberdade de imprensa”, algumas ilustrações 

e cartas privadas e públicas inéditas. A Autobiografia presente nesta edição, tal qual a 

presente nas duas primeiras edições (de Randolph e de Henry Augustine Washington), 

apresenta o mesmo texto e apêndice, incluindo a nota G, já citada anteriormente.  

A quinta e ultima edição, The papers of Thomas Jefferson da Princeton University, foi 

concebida em 1943, e teve seu primeiro volume publicado no ano de 1950. Trata-se de um 

grande projeto de transcrições, da forma mais fiel possível dos documentos manuscritos de 

Jefferson, e a mais acadêmica feita até hoje. Segundo o site do próprio projeto
49

, até o ano de 

2013 havia sido publicados o total de 42 volumes, prevendo um total de 80 volumes no fim de 

todas as transcrições. O último volume publicado abrange os documentos dos anos de 1803 e 

1804, assim, essa edição não conta ainda com uma nova transcrição do documento 

autobiográfico de Jefferson.  
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Sons, 1904-5). Vol. 1. Disponível em: <http://oll.libertyfund.org/titles/1734>. 
49

Cf., <http://jeffersonpapers.princeton.edu/all-volumes>.  



36 

 

1.2. A Autobiografia: projetar a si mesmo. 

 

Interrogar-se sobre o sentido, os meios e o alcance de seu gesto, eis o 

primeiro ato da autobiografia: frequentemente o texto começa, não pelo ato 

de nascimento do autor, mas por um tipo de ato de nascimento do discurso, o 

‘pacto autobiográfico’. Nisso a autobiografia não inventa: as memórias 

começam ritualmente por um ato desse gênero: exposição da intenção, das 

circunstâncias nas quais se escreve, refutação de objetivos ou de críticas. 

[…] Logo, a autobiografia interroga a si mesma; ela inventa a sua 

problemática e a propõe ao leitor. Esse “comportamento” manifesto, essa 

interrogação sobre o que se faz, não cessam uma vez o pacto autobiográfico 

terminado: ao longo da obra, a presença explícita (por vezes mesmo 

indiscreta) do narrador permanece. É aqui que se distingue a narração 

autobiográfica das outras formas de narração em primeira pessoa: uma 

relação constante é estabelecida entre o passado e o presente, e a escritura é 

colocada em cena
50

 

 

Em janeiro do ano de 1821, Jefferson iniciou a escritura de suas Memórias, seu texto 

autobiográfico, terminando poucos meses depois, no final do mês de julho. Jefferson tinha, 

nessa época, a idade avançada de 77 anos, mas, apesar disso, se dedicou durante 

aproximadamente sete meses a narrar inúmeros eventos e acontecimentos do meio político de 

seu país, nos quais esteve presente, e na maioria das vezes ativo assiduamente em comissões, 

legislaturas ou assembleias tão recorrentemente citadas durante o texto. Sua narrativa abarcou 

os anos de 1743 até 1790, quando retornou aos Estados Unidos depois de cinco anos como 

Embaixador na França.   

 A narrativa autobiográfica de Jefferson caracterizou-se, e isso é apontado já no 

prefácio da sua primeira edição, por seu caráter majoritariamente político. São raros os 

momentos em que percebemos referências à sua vida pessoal – como seu gosto por 

arquitetura, música, botânica ou mesmo pela leitura – ou mesmo familiar. O momento da 

narrativa, no qual esses dois âmbitos de sua vida foram mais fortemente delineados encontra-

se logo no início do texto, quando fez um breve recuo genealógico. Em alguns outros 
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 Trecho já citado anteriormente. Cf. página 27. Traduzido por: Ana Amélia Barros Coelho Pace, em Lendo e 

escrevendo sobre o pacto autobiográfico de Philippe Lejeune, 2012. Do original «S'interroger sur le sens, les 
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(Lejeune. L'autobiographie en France. 2. ed. Paris : Armand Colin, 1998, p.49). 
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momentos, Jefferson gastou poucas linhas descrevendo seu casamento, o falecimento de sua 

esposa, e o casamento de sua filha.  

Essa característica “não-pessoal” do conteúdo da sua narrativa pode, inclusive, parecer 

divergente com a proposta apresentada por ele nas primeiras linhas da narrativa. Nelas, ele 

afirmou que o texto que estava iniciando era destinado a ele mesmo e sua família: “At age of 

77, I begin to make some memoranda and state some recollection of dates & facts concerning 

myself, for my own more ready reference & for the information of my Family”
51

 [grifo 

nosso]. Alan Crawford, em trecho da sua obra Twilight at Monticello: the Final Year of 

Thomas Jefferson
52

, propõe que a autobiografia de Jefferson poderia ser considerada a menos 

pessoal do gênero na literatura ocidental. Kevin Hayes, em seu livro The road to Monticello 

comentou ainda que “se limitando a datas e fatos, Jefferson, paradoxalmente, procurou fazer 

sua história pessoa tão impessoal quanto possível”
53

 A impossibilidade de conhecer a 

‘Intenção do autor’ que acometia Jefferson no momento em que idealizou e começou a 

descrever sua vida nesses termos, nos impede de fazer afirmações sobre sua consciência ou 

não acerca de como essa frase inicial e todo o conteúdo apresentado poderia levantar tais 

questões. Cabe-nos, portanto, inserir tais questões dentro de um plano palpável de 

verificações e hipóteses, como mecanismo para entender o momento em que o “eu político” 

de Jefferson passou a ser o “eu pessoal” ali narrado, e o que isso poderia dizer sobre a 

sociedade em que vivia.  

Em determinado momento de sua narrativa, destacado adiante, Jefferson assumiu que 

evitou falar sobre determinado tema, pois “não deve tratar da história geral” uma vez que se 

dispôs a fala da sua “própria história”, deixando claro que apesar de parecer a alguns um texto 

estritamente político ele entendia se tratar de seu “eu” e sua história “pessoal”. É evidente 

que, se tratando de uma personalidade como Jefferson, a desvinculação da história da sua vida 

com a história política de seu país não é algo plausível.   

 Com intuito de organizar a leitura desse documento, fizemos uma explanação do texto 

e seu conteúdo seguindo a ordem cronológica proposta por Jefferson na narrativa original. 

Sugerimos, todavia, algumas subdivisões temáticas, de forma que o conteúo da autobiografia 

seja organizado em um sentido. Randolph, conforme já foi colocado, fez uma primeira divisão 
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do conteúdo da autobiografia de Jefferson, dividindo-o em seis partes, incluindo na última 

delas as referências de outros documentos citados por Jefferson durante o texto. Outra 

proposta de divisão é apresentada por Mario Correia Alves, em sua tese de doutoramento, 

também citada anteriormente. 

A ‘subdivisão’ por temas apresentada por Alves, se assemelha, em partes, a que 

apresentada por Randolph. A subdivisão que Alves apresenta é a seguinte: 

 

Os principais temas tratados na obra autobiográfica de Jefferson abarcam o 

período que vai de 1743 a 1790: 1) o processo independentista americano, 

que durante o Segundo Congresso Continental de Filadélfia culminou na 

Declaração da Independência de 1776; 2) as duas versões deste documento, 

em que é dado relevo tanto à versão original do autor como à versão pública, 

resultante das modificações do Congresso; 3) os Artigos da Confederação, 

que vigoraram de 1777 a 1787; 4) as várias reformas promovidas na 

governação da Virgínia; 5) o período decorrente da estada de Jefferson em 

França, na qualidade de embaixador plenipotenciário americano; 6) a 

Revolução Francesa que teve lugar em 1789; 7) e, finalmente, o regresso de 

Jefferson aos Estados Unidos no ano seguinte. [Os números foram inseridos 

por nós]
54

  

 

Em seu trabalho, Alves se propõs a uma análise comparativa das autobiografias de 

Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, ambos os ex-presidentes do país. Fazendo um breve 

adendo, cabe pontuar que, embora a autobiografia de Jefferson não se aproxime em 

reconhecimento se comparada em números com as reimpressões da autobiografia de Franklin, 

nem mesmo em conteúdo e método, é frequente que se encontre textos que, na análise de um 

desses documentos incorra em referências de um ao outro
55

. É o caso do prefácio feito por 

Michael Zuckerman
56

 à edição da Autobiografia de Jefferson organizada por Ford e 

reimpressa pela University of Pennsylvania, em 2005, que abre o livro referindo-se a ambos 

os presidentes, à memória coletiva existente sobre eles, e as autobiografias feitas por cada um. 

Além disso, o próprio texto autobiográfico de Benjamin Franklin é citado por Jefferson, logo 

no final de seu relato, característica da qual falaremos ainda nesse tópico. Kevin Hayes, em 

seu livro The Road to Monticello, escreveu que Jefferson havia sido interpolado por William 

Short em uma missiva de 1819
57

 a escrever sua própria autobiografia; Short afirmava ter 
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recentemente finalizado a leitura da autobiografia de Benjamin Franklin e estar ansioso pela 

de Jefferson. Isso se repetira mais uma vez alguns meses depois, em 1820
58

.  

Semelhante a tais divisões temáticas, que foram propostas por Randolph e Alves, 

sugerimos que a autobiografia de Jefferson seja analisada de uma perspectiva que a divide em 

seis momentos narrativos. Essa divisão não é necessariamente definida na temática, embora 

incorpore esse elemento profusamente; esses “momentos” da narrativa são sugeridos na 

medida em que, em cada um deles, Jefferson parece querer apresentar uma parte do perfil que 

se dispõe a montar para o leitor de seu texto.  

O primeiro momento é o retorno às origens familiares (genealógicas) e educacionais, 

entrelaçadas no inicio pela figura paterna. O segundo apresenta um Jefferson revolucionário, 

inquieto e ativo no processo independentista de seu país; além disso, trata-se de um Jefferson 

“esclarecido”, embora paciente com a falta de “esclarecimento” de alguns de seus 

compatriótas. O terceiro momento apresenta o Jefferson legislador, aquele que irá propor as 

bases organizacionais para a nova sociedade pautada no Direito Natural; o Jefferson 

apresentado nesse terceiro momento se preocupava profundamente com os Direitos 

Universais. No quarto momento, que apresenta-nos o Jefferson embaixador, tem-se uma 

demonstração das perspectivas dele sobre a inter-relação entre as diferentes – em termos de 

governo, economia e cultura – nações e a sua preocupação com o equilíbrio geral. O quinto 

momento refere-se ao Jefferson espectador e entusiasta da Revolução Francesa; nesse trecho 

da narrativa, Jefferson emitou diversas vezes opiniões sobre as formas e resoluções plausíveis, 

os erros que considerava determinantes, e qual teria sido a melhor forma de se conduzir a 

revolução (ou evitar uma). O sexto e último momento, é aquele em que Jefferson tomou 

conhecimento, ou finalmente o demonstrou, sobre o ato autobiográfico e a importância da 

integridade textual dessa narrativa. Esse último momento considera os últimos parágrafos de 

sua narrativa autobiográfica; neles, Jefferson narrou o que pode ser o primeiro contato que 

teve com um documento autobiográfico de um de seus pares políticos, Benjamin Franklin. 

Esse último momento, apesar de breve, foi separado em tal subdivisão, pois se destaca dos 

outros momentos da narrativa; apesar de breve, foi essa anedota que Jefferson escolheu para 

finalizar a história de sua vida, de suas próprias memórias autobiográficas, o que pode ser 

interpretado de diversas formas, inclusive como um aviso-pedido.  

Nos primeiros parágrafos de sua autobiografia, Jefferson fez um breve retorno as suas 

Origens genealógicas e educacionais. Esse primeiro recuo trouxe informações consideradas 
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pelo próprio Jefferson como determinantes para os rumos que sua vida tomou. Assim, apesar 

de ocupar um breve espaço no corpo total da narrativa, é importante destacá-lo como um 

primeiro momento isolado do texto, por dois motivos: 1º, essa é a maior referência, contida 

em todo o texto sobre sua vida, que diz respeito à sua família/vida familiar; 2º, mesmo que 

aqui a narrativa direcione o leitor à sua formação educacional como caminho para se inserir 

no meio político, ela apresenta-nos, também, um Jefferson em formação, um Jefferson pré-

político, que desaparecerá no parágrafo seguinte, e por toda a narrativa.    

A narrativa começou, portanto, retrocedendo aos seus antepassados paternos. Segundo 

conta, eles teriam vindo do País de Gales (Wales), uma das nações que constituíam a Grã-

Bretanha no período. Apesar de intencionar um recuo maior, Jefferson assumiu ser seu avô o 

ancestral mais antigo de que se pode ter certeza. Seu avô paterno, segundo ele, teria vivido em 

Chesterfield, em um lugar chamado Ozborne. Seu avô, conta, teve três filhos (Thomas, Field e 

Peter), entre eles seu pai, Peter, nascido em 17/07/1708; em 1739 seu pai se casou com Jane 

Randolph, filha de Isham Randolph, neta de William Randolph, família de antigas raízes na 

Inglaterra e Escócia.   

Após esse breve rascunho de sua árvore genealógica, Jefferson perpassou por 

informações acerca da educação (“negligenciada”) de seu pai, e de suas caraterísticas pessoais 

(tais como “bom senso”, “ardente busca por conhecimento”, e “prática frequente de leitura”).  

Contou, inclusive, sobre um convite feito pelo professor Joshua Fry, da William & Mary 

College – colégio que também frequentou alguns anos depois – para cumprir as funções de 

delimitação do território da Virgínia e da Carolina do Norte, e a confecção do primeiro mapa 

do estado da Virgínia. Jefferson inseriu a informação sobre a morte de seu pai, e encontra-se 

neste trecho da narrativa a primeira e única referência, em todo o texto autobiografado, a seu 

irmão, suas seis irmãs e sua mãe.   

Subsequente a isso, Jefferson narrou os caminhos que percorreu em seus estudos, 

entrando na escola de inglês aos cinco anos de idade, e de latim aos nove (ambos, comenta, 

por iniciativa de seu pai). Além desses dois idiomas, Jefferson contou que aprendeu com Mr. 

Douglas (segundo ele, um “latinista superficial”) o idioma francês, que acabaria por ser 

bastante útil em sua vida politica. Narrou que, com a morte de seu pai, sua educação passou à 

supervisão do reverendo Mr. Maury, um clássico erudito, por dois anos, até que entrou, 

finalmente, ao William & Mary College, por mais outros dois.  

Nesse momento do texto Jefferson fez um alerta ao leitor, ao pontuar que conhecer Dr. 

William. Small, professor do colégio, foi determinante para os destinos de sua vida: “It was 

my great good fortune, and what probably fixed the destinies of my life that Dr. Wm. Small 
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of Scotland was then professor of Mathematics [...].”[grifo nosso]
”59

. Jefferson atribuiu a essa 

relação – não apenas de ensino-aprendizagem, mas também de amizade e convivência extra 

sala de aula – as origens de suas primeiras impressões sobre as ciências e sobre as outras 

coisas às quais os homens estão postos. Essa relação, contou, perdurou até seu ingresso na 

faculdade e foi responsável pela ligação dele próprio com Sr. Wythe, quem contribuiu com 

sua admissão como estudante de Direito.  

Ao Mr. Wythe Jefferson atribuiu muitos de seus conhecimentos, chamando-o de “my 

faithful and beloved Mentor in youth” e seu “my most affectionate friend through life”
60

, além 

de sua inserção à prática jurídica no Tribunal Geral, até a sua dissolução na ocasião da 

Revolução. Sr. Wythe ocupou um espaço de evidente importância na vida de Jefferson, uma 

vez que no fim desse parágrafo Jefferson inseriu uma nota indicando uma missiva, de 1820, 

na qual afirmou ter registrado informações sobre a vida e a personalidade de seu grande 

amigo, Sr. Wythe
61

.    

O que consideramos aqui como o primeiro (brevíssimo) momento da autobiografia, 

dedicado as suas Origens, familiares e educacionais, termina nessa nota. No parágrafo 

seguinte a narrativa assumirá o “traje político” já repetidamente comentado. Essa trajetória da 

sua vida escolar nos é importante uma vez que Jefferson definiu a sua formação intelectual a 

partir das pessoas com que se relacionou na juventude. Como comentou Mario Correia Alves, 

é uma característica de toda autobiografia, e Jefferson não fugiu à regra, buscar em sua 

origem um sentido no qual respaldar toda sua vida. Jefferson fez isso quando retrocedeu a 

importância que seu pai dava a sua formação e instrução, e fez também quando se referiu aos 

seus professores da juventude.        

O segundo momento da narrativa inicia nas páginas em que Jefferson passou a narrar o 

ano de 1769, quando se tornou membro da legislatura de seu estado. Ele iniciou, nesse trecho, 

a perspectiva política de sua narrativa, interrompida rara e brevemente com pequenos adendos 

sobre ocorrências no âmbito pessoal. A partir da referência a esse ano, até a data de 

Declaração da Independência, Jefferson se dedicou à narrativa de fatos relacionados às 

relações conflituosas estabelecidas entre a Grã-Bretanha e as 13 colônias. E, em um sentido 

progressivo, as formas de resistência, encontradas pelos estados, aos mandos e desmandos da 

Coroa. Na narrativa desse processo, Jefferson apresentou, em determinados momentos, alguns 
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 FORD, vol. 1, p. 20. Tradução: E foi minha grande sorte, e que provavelmente fixou os rumos da minha vida 

que Dr. William Small da Irlanda tenha sido então meu professor de Matemática [...].  
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 FORD, vol. 1., p 21. Tradução: Meu fiel e amado mentor na juventude. / E meu melhor amigo/mais afetuoso 

da vida.  
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 A carta foi destinada ao Sr. John Saurnderson, em 31 de agosto de 1820.  
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posicionamentos dos estados em relação à Metrópole, narrando dificuldades encontradas 

naquele período na tentativa de homogeneizar as 13 colônias em favor da independência.  

Apesar de Jefferson ter apresentado tais fatos e acontecimentos de maneira detalhada, 

são raros – embora não inexistentes – os momentos em que emitiu opiniões pessoais sobre os 

posicionamentos de outros políticos. Todavia, durante os parágrafos introdutórios desse 

segundo estágio da autobiografia, Jefferson apresentou claramente seus posicionamentos em 

relação à metrópole e aos pensamentos liberais como, por exemplo, o trecho: “I made one 

effort in that body for the permission of the emancipation of slaves,1 which was rejected: and 

indeed, during the regal government, nothing liberal could expect success [...].”
62

 

Algumas passagens se apresentam como chave para percebermos os sentidos que o 

autor quer dar à narrativa. Jefferson descreveu, por exemplo, sua tentativa de estabelecer uma 

lei, enquanto esteve em seu primeiro cargo na legislatura, em prol da permissão da 

emancipação dos escravos. Ao falar sobre a rejeição a essa sua proposta, Jefferson fez uma 

breve reflexão sobre os limites estreitos aos quais as mentes dos colonos foram circunscritas 

durante todo o período de domínio da metrópole, e atribuiu a algumas configurações 

administrativas e aos costumes, a responsabilidade pelos colonos estarem naquelas condições. 

Ainda assim, seguido a isso Jefferson afirmou que as dificuldades oriundas nos desmandos da 

metrópole não demorariam a despertar essas mentes direcionando-as para o lado certo. De 

maneira geral, será com essa sutileza que Jefferson usou da seleção de determinados 

acontecimentos para apresentar seus posicionamentos.  

 Desse trecho em diante, por diversas vezes, Jefferson apontou a responsabilidade da 

Coroa sobre os rumos dos acontecimentos que se seguiram a Lei do Chá, ressaltando as 

escolhas feitas pela metrópole, e que claramente iam de encontro aos Direitos Inerentes ao 

Homem, elencados por ele na Declaração de Independência. Ele citou, por exemplo, diversas 

ocasiões nas quais o Congresso foi dissolvido por ordens da Coroa, e outras tentativas de 

organização das colônias sofrendo diversas tentativas de desmobilização.  

Em meio a essas narrativas sobre os trâmites políticos, um breve parágrafo destacado 

por apresentar uma temática pessoal, Jefferson contou que em janeiro de 1772 havia se casado 

com Martha Skelton, filha de John Wayles.
63

 Nenhum comentário sobre Martha foi feito, e o 

autor seguiu sua narrativa, dedicando apenas algumas linhas desse parágrafo para elogiar seu 
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 FORD, Vol.1, p 21. Tradução: Eu fiz um esforço naquela casa para a permissão da emancipação dos 

escravos, que foi rejeitada: e de fato, durante o governo real, nada liberal poderia esperar ser bem sucedido.   
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sogro, e comentar sobre a considerável herança que ele deixou à sua esposa, quando morreu 

cerca de um ano após seu casamento.      

Após essa breve interrupção, Jefferson retomou às movimentações pré- 

revolucionarias citando o Ato do Selo de 1765, enquanto ainda era um estudante de Direito 

em Williamsburg, introduzindo uma sequência de acontecimentos que interligados 

direcionam a narrativa ao contexto pré-declaração. Alguns desses acontecimentos recebem 

certo destaque durante a narrativa. Seguem, conforme narrados por Jefferson: 

Uma Assembleia geral em 1769, em que definiram uma espécie de petição ao Rei, 

manifestando-se claramente em oposição a seus procedimentos em Massachusetts. Sua 

dissolução (que se repetiria mais algumas vezes) os levou a formar uma convenção voluntária 

que elaborou panfletos espalhados por diversos municípios contra o uso de qualquer 

mercadoria importada da Grã-bretanha. Segundo o autor, a insensibilidade e o silêncio da 

metrópole diante das exigências das colônias permaneceu fazendo com que ele e outros 

membros (Sr. Henry, R.H. Lee, e Mr. Carr) resolvessem se reunir extra oficialmente para 

deliberarem sobre o estado das coisas. Aqui foi relatada a primeira reunião para a formação de 

comissões de correspondência entre os estados, e a proposta de reunião de delegados de todas 

as colônias em um lugar central, para direcionar quais seriam as medidas tomadas 

posteriormente.   

O “Boston Port Bill”, de 1774, foi o evento seguinte, elencado por Jefferson como 

determinante para que percebessem a necessidade “of arousing our people from the lethargy 

into which they had fallen as to passing events;”
64

. Ele narrou como idealizou um dia de jejum 

e oração geral, no qual intencionava chamar atenção sobre a gravidade das ações da metrópole 

nas colônias. Segundo ele, não havia existido um evento tal como esse desde 1755, e o intuito 

à época foi inspirá-los na defesa de seus direitos, e converter os corações do Rei e do 

Parlamento à moderação e a justiça. Tal evento, segundo Jefferson, percorreu toda a colônia 

como “a shock of electricity” [um choque de eletricidade], fazendo os acontecimentos a partir 

daí acontecerem mais rapidamente
65

.  

Optando por uma narrativa extremamente detalhada, Jefferson percorreu os diversos 

acontecimentos dos anos seguintes, ligando-os de uma forma ou de outra a seus feitos. É o 

caso do conjunto de Instruções aos Delegados da Virgínia para o primeiro Congresso 
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  FORD, Vol.1, p 23. Tradução: [...] de despertar nosso povo da letargia na qual ele tinha caído com o passar 

dos eventos.  
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 Um fato interessente é que este evento descrito por Jefferson não se encontra elencado em livros didativos de 

história sobre a independência e tampouco em outras autobiografias do mesmo período. Além disso, demonstra 

uma tentativa do autobiografado de vincular a sua própria trajetória particular aos eventos da história nacional. 
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 Anexada no apêndice da primeira edição, organizada por Randolph. 
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Continental
66

, feito por ele em ocasião da realização desse Congresso, e citado no corpo do 

texto. Jefferson descreveu brevemente o que defendia no documento - que a Inglaterra, devido 

as suas atitudes, não tinha o direito de governar as colônias – e como o texto, apesar de ter 

sido apresentado ao Congresso, não foi aprovado pelos delegados. Sobre essa negativa, 

Jefferson afirmou crer que as ideias ali contidas eram muito ousadas para o ‘presente estado 

das coisas’.  

O documento, narrou, acabou sendo publicado em forma de panfleto com o título A 

Summary View of the Righs of British America
67

. Sua abrangência fez com que seu nome (e 

suas ideias) chegasse até a Inglaterra, o que lhe rendeu “a honra” de estar em uma longa lista 

de banimento e perda dos direitos civis, iniciada, mas suprimida pelo contexto instável, no 

Parlamento Inglês. Ao narrar este episódio Jefferson assumiu um tom bastante desafiador, 

insurgente, como se estivesse querendo mostrar ao leitor de seu texto o seu desrespeito por 

decisões arbitrárias da Coroa, tal como essa representava. 

No ano de 1775, Jefferson contou-nos que foi nomeado substituto de Randolph como 

Delegado da Virgínia e que sua primeira função nesse cargo foi preparar uma resposta às 

Proposições Conciliatórias e apresentá-la ao Congresso. Em seguida a isso, narra sua inserção 

como parte da Comissão responsável por escrever uma Declaração sobre as causas de se 

pegar em armas, e conta como seu esboço
68

 foi considerado agressivo demais por Sr. 

Dickinson (outro membro da Comissão). Jefferson acrescentou, nesse trecho, que Dickinson 

ainda mantinha esperança na reconciliação com a Pátria Mãe e, por isso, a Declaração de 

Jefferson soava para ele muito ofensiva à Metrópole. Por esse motivo, Jefferson afirmou que 

ele e os outros membros da comissão delegaram essa função ao próprio Sr. Dickinson, que 

modificou todo o texto originalmente escrito por Jefferson. O descontentamento de Jefferson 

pela modificação de seu rascunho fica evidente nas linhas seguintes, quando destacou o 

“desgosto geral” por esse novo posicionamento de submissão diante da Coroa.
69

 

Em 15 de maio de 1776 a Convenção da Virgínia instruiu seus delegados no 

Congresso a propor àquele corpo que fossem declaradas as colônias independentes da Grã-

Bretanha, e indicaram uma comissão para preparar uma declaração de seus direitos e seu 

plano de governo. Nesse trecho do manuscrito original segundo nota presente nas edições de 

Randolph e Ford, Jefferson inseriu folhas de papel contendo “notas” tomadas por ele na 

medida em que as coisas foram acontecendo, no ano de 1776. Nessa mesma nota, ambos os 
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editores pontuam que tais folhas são facilmente distinguíveis do corpo do manuscrito da 

autobiografia por serem de papel muito diferente em tamanho, qualidade e cor.
70

 A inserção 

desses documentos é sintomática, pois demonstra a ideia de comprovação pelo escrito, e o uso 

dos documentos como ferramenta de precaução à possíveis falhas da memória, característica 

explícita dos homens do século de Jefferson.  

O texto, que segue por algumas páginas, se assemelha ao formato de textos-atas; estão 

registradas nesses papéis as diversas reuniões, assembleias e discussões acerca da 

independência das colônias, e os posicionamentos apresentados nas falas de outros membros, 

como Wilson, Robert Livingston, E. Rutledge, Dickinson, J. Adams, Lee, Wythe, e alguns 

outros. A essência dessas discussões girou em torno da, ainda muito forte, ligação entre as 

colônias médias e a Metrópole, sobre a importância da união geral das treze colônias, para que 

pudessem se declarar independentes, da necessidade de conseguir apoio estrangeiro ou boas 

relações com outras nações – este dependendo diretamente da união da nação, para que não 

fossem feitas alianças divergentes sobre territórios próximos - e sobre as consequências 

hipoteticamente colocadas, negativas e benéficas, que esse ato acarretaria. O documento 

tratou, basicamente, do mês de junho do ano de 1776, mês que precedeu a famosa Declaração.  

Jefferson contou que foi nomeado, juntamente com John Adams, Dr. Franklin, Roger 

Sherman e Robert R. Livingston para compor a Comissão responsável por preparar um 

rascunho da declaração de Independência
71

. Concomitante a essa, outra comissão foi montada 

com a função de preparar um plano da confederação. Nesse trecho Jefferson afirmou que, 

dentro da sua comissão, ele foi o designado para rascunhar o texto e, tendo feito e recebido 

aprovação dos outros membros da sua Comissão, ele reportou à Casa na sexta feira dia 28 de 

junho. A Declaração esperou, ainda, alguns dias para que pudesse ser apreciada e aprovada 

por todos os delegados, devido à algumas negociações e permissões não autorizadas das 

colônias mais resistentes à questão do desligamento com a metrópole, segundo ele (estão 

citadas, na autobiografia, as colônias da Carolina do Sul e Pensilvânia).  

Nesse trecho do documento, o editor Ford fez uma ressalva bastante consistente sobre 

como teria ocorrido esse processo de escritura da Declaração. Na versão dos acontecimentos 

apresentada por Jefferson, a sua responsabilidade pelo texto é quase total, e o processo de 

escrita é narrado de forma a parecer um trabalho solitário. Em sua nota, todavia, Ford 
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 Não tivemos acesso as folhas citadas como anexas no corpo do texto autobiográfico. O fragmento do 
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apresentou o conteúdo da Autobiografia de John Adams, de 1822, contrapondo essa 

afirmação de Jefferson. Segundo os trechos do documento elencados por Ford, Adams narrou 

que a comissão se reuniu diversas vezes e discutiu propostas de artigos nos quais deveria 

consistir o texto da declaração e, só depois dessas reuniões, Jefferson e Adams haviam sido 

designados para rascunhá-la. As atas das reuniões de discussões teriam sido usadas por ambos 

para discutirem sobre o conteúdo do rascunho, até que finalmente definiram entre eles que 

Jefferson seria o responsável por redigir o texto – não sem antes Jefferson pedir para que 

Adams o fizesse e tentado resistir à contra proposta de Adams.  

 A mesma perspectiva foi relatada por Adams em uma carta de 22 de agosto de 1822 a 

Timothy Pickering. Em uma carta de Jefferson à Madison, em 1823, inserida por Ford ainda 

nessa nota, Jefferson comentou sobre as “observações feitas por Timothy sobre o 4 de julho e 

sobre a Declaração de Independência” a partir de uma missiva “que diz ter recebido do Sr. 

Adams” (que agora sabemos ter realmente existido), e refutou as possíveis informações 

errôneas passadas por Adams. Jefferson comentou sobre os possíveis erros de memória que 

acometem pessoas da idade de Adams, aos 88 anos, e ele mesmo aos 80, e afirmou que 

discordava das afirmações de seu amigo com base em suas notas escritas, documentadas, 

tomadas por ele na ocasião dos eventos. Citou também o papel rascunhado da declaração e a 

presença de sua caligrafia, como forma de comprovar que simples modificações teriam sido 

feitas pelos outros membros da comissão. Dess forma, em 1822 ele reafirmou na missiva a 

perspectiva narrada no seu texto autobiográfico.  

É interessante notar, nesse comentário de Jefferson, a relação estabelecida por ele e 

seus documentos. O uso que fez deles como ferramenta de comprovação de sua perspectiva, e 

a noção apresentada da insuficiência da memória sendo redimida pelo recurso documental, 

demonstra a relação do homem moderno com seus documentos escritos, perspectiva 

apresentada anteriormente na introdução. Nesse sentido, é demonstrativo de uma prática 

adquirida pelos homens letrados dos séculos XVII e XVIII, que é o hábito de arquivar sua 

própria vida, guardando cartas, anotações, documentos e rascunhos que julgava importantes 

para respaldar a história de sua vida e seus feitos. 

De volta à narrativa de Jefferson, após esse trecho sobre a formação da Comissão, o 

conteúdo se encaminha para o momento em que o Congresso apresentou seu texto para uma 

comissão ‘de todos’ (ou geral). Sua Declaração teve cerca de ¼ de sua estrutura original 

modificada, e antes de anexar o seu rascunho com as modificações feitas pelo Congresso, ele 

apresenta o que entende terem sido os motivos que fundamentaram os cortes e modificações 

feitas em seu texto: 
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The pusillanimous idea that we had friends in England Worth keeping terms 

with, still haunted the minds of many. For this reason those passages which 

conveyed censures on the people of England were struck out, lest they should 

give them offence. The clause too, reprobating the enslaving the inhabitants 

of Africa, was struck out in complaisance to South Carolina and Georgia, 

who had never attempted to restrain the importation of slaves, and who on 

the contrary still wished to continue it. Our northern brethren also I believe 

felt a little tender under those censures; […] 72 

  

Linhas antes de anexar o rascunho ao corpo do texto, no qual o seu leitor poderia 

verificar as peças inutilizadas pelo Congresso, Jefferson comentou a importância de tal ato: 

“As the sentiments of men are known not only by what they receive, but what they reject also, 

I will state the form of the declaration as originally reported”
73

 .  

O Rascunho original da Declaração
74

, apresentado nesse trecho da narrativa, é o 

mesmo apresentado ao Congresso, e conta com diversos trechos modificados – de forma a 

amenizar termos ‘agressivos’ utilizados por Jefferson. São exemplos deles termos como 

“direito inalienáveis e inerentes”, ‘“expurgar” sistemas de governo’, ‘obstruir “totalmente” a 

justiça’, ‘denunciar nossa “eterna” separação’ entre outros. Frases completas foram retiradas, 

principalmente aquelas em que se referiu ao caráter e a tirania do Rei Ingles, ou mesmo 

aquelas em que regozijou a coragem dos colonos em romper com “tão ampla e indisfarçável 

tirania” da metrópole.  

As mudanças mais significativas e notórias foram feitas nos últimos parágrafos da 

Declaração. Nesses trechos, os posicionamentos de Jefferson em relação à tirania da 

metrópole e às ações crueis contra “a própria natureza”, às quais submeteram os povos 

africanos com a prática da escravidão foram completamente cortados do texto final. O 

parágrafo do excerto abaixo, relativo à escravização desses povos, por exemplo, foi 

integralmente riscado: 
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 FORD, Vol.1, p. 31. Tradução: A ideia pusilânime de que tínhamos amigos em território inglês ainda 

assombrava a mente de muitos. Por essa razão as passagens nas quais transmitiam censuras ao povo da 

Inglaterra foram eliminadas, para que não lhes ofendesse.  A cláusula que também reprova a escravidão dos 
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tentaram restringir a importação de escravos e que ao contrário desejavam continuar com isso. Nossos irmãos 

do Norte, eu acredito, sentiam-se pouco sensíveis a essa censura.       
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He has waged cruel war against human nature itself, violating it’s most 

sacred rights of life and liberty in the persons of a distant people who never 

offended him, captivating & carrying them into slavery in another 

hemisphere, or to incur miserable death in their transportation thither. This 

piratical warfare, the opprobium of infidel powers, is the warfare of the 

christian king of Great Britain. Determined to keep open a market where 

men should be bought & sold, he has prostituted his negative for suppressing 

every legislative attempt to prohibit or to restrain  this execrable commerce. 

And that this assemblage of horrors might want no fact of distinguished die, 

he is now exciting those very people to rise in arms among us, and to 

purchase that liberty of which he has deprived them, by murdering the 

people on whom he also obtruded them: thus paying off former crimes 

committed against the liberties of one people, with crimes which he urges 

them to commit against the lives of another.
75

 

    

Outros tantos trechos, estes se referindo a crueldade de colocar em confronto soldados 

de sangue comum (ingleses x colonos), contratar mercenários, e romper definitivamente com 

os angustiantes laços de irmandade moribundos entre eles foram também cortados e 

substituídos.   

Ao fim da Declaração, logo abaixo, Jefferson inseriu um bilhete/pedaço de papel 

“costurado” ao corpo do texto autobiográfico. Como já foi citado anteriormente, esse bilhete 

aparece no corpo do texto, nas edições de Randolph e naquelas baseadas em sua organização, 

e em nota de rodapé na edição de Ford. De qualquer forma, esse papel anexado data de um 

período posterior a 1819, uma vez que faz referência a uma carta escrita nesse ano; nesse 

anexo Jefferson comentou que algumas explicações sobre os trabalhos da declaração da 

Independência foram pedidos a ele pelo Sr. Samuel Adams A. Wells e passada em uma carta 

referida. Além disso, no mesmo papel ele afirmou que, a partir desse trecho da autobiografia, 

ele iria inserir folhas originais do ano de 1776 e, depois, alguns escritos baseados em 

anotações sobre os debates da Confederação, que ele tomou tal como os manuscritos 

anexados na íntegra, ou seja, no momento em que as coisas iam acontecendo. Em nota mais 

adiante, ao fim dos manuscritos, Ford comentou que a “originalidade” de tais folhas pode ser 

questionada, visto que parecem anotações feitas, embora naquele tempo, posteriormente aos 

acontecimentos, e entrelinhadas com anotações e comentários posteriores.  
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Em sequência à Declaração, portanto, estão presentes ainda algumas páginas 

relacionadas aos artigos da Confederação. Nas páginas seguintes a narrativa focou nas 

discussões sobre a fixação de uma taxa para arrecadação de cada estado para o tesouro 

comum da união, e sobre o peso de voto de cada um desses novos estados independentes. 

Jefferson apresentou argumentos de ambos os lados sobre problemáticas relativas ao número 

de habitantes, ao tamanho territorial e a contagem de habitantes, levando em consideração os 

escravos ou não, ou a estimativa da riqueza de cada estado. Cabe pontuar que Ford sinalizou, 

em notas, os trechos do manuscrito em que Jefferson teria feito alterações. Com o fim dos 

manuscritos termina também essa segunda subdivisão da autobiografia. Desse momento em 

diante as questões politicas que serão narradas se referem às questões relativas aos Estados 

Unidos da América, e não mais as 13 colônias.  

Ainda, sobre essa segunda parte, cabe algumas considerações. A preocupação 

demonstrada por Jefferson quando delineou as modificações feitas em seu texto, parece-nos 

demonstrar mais do que uma necessidade de reconhecimento de sua autoria. A preocupação 

aqui consiste, para nós, em se distanciar dos textos resultantes dessas modificações, ou do 

posicionamento tomando a partir do momento em que os trechos citados foram omitidos. 

Parece que Jefferson tomou para si a sua própria frase, destacada por nós alguns parágrafos 

acima, na qual se referiu aos sentimentos dos homens se tornarem perceptíveis não apenas por 

aquilo que aceitam, mas também por aquilo que rejeitam.   

Assim, Jefferson parece avisar ao seu futuro leitor que sua participação foi efetiva, 

porém resguarda-se do mal uso de suas palavras, ou mesmo do não aproveitamento integral 

delas. Fica clara, durante a narrativa, uma categorização das situações vividas/presenciadas 

por ele com base em uma ideia de “maturidade” do pensamento revolucionário e liberal 

daqueles que participavam dos movimentos; este argumento foi usado algumas vezes por 

Jefferson para justificar a opção de alguns Estados, ou membros do mesmo corpo político, 

pela ação mais sutil em relação à Inglaterra.  

Apesar dessas ressalvas Jefferson pareceu cuidar para que sua narrativa não 

apresentasse críticas diretas e duras ao processo seguido pelas colônias até a formação dos 

Estados Unidos da América, enquanto país. É muito provável que esse cuidado estivesse 

ligado, justamente, ao reconhecimento que ele tinha sobre a fragilidade em que a configuração 

da unidade de seu país estava respaldada
76

. Thomas Jefferson, parece-nos, entendia já em 

1821, que ocuparia um destacado posto no imaginário político de seu país, sendo então 
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imprudente criticar negativamente, com muita ênfase, os momentos formativos de sua nação. 

Essa forma de agir foi bastante característica de Jefferson, considerada uma das principais 

características responsáveis por fazê-lo ser considerado um dos perfis mais estadistas de seu 

período.  

O terceiro momento da autobiografia de Jefferson foi reservado à seus trabalhos na 

legislatura de seu Estado, Virgínia. Nesse trecho da autobiografia Jefferson descreveu com 

bastante precisão os motivos de sua saída do Congresso e sua ida à Virgínia - por acreditar 

que, findadas as questões da Independência, seria mais útil nesse outro trabalho. Ele 

apresentou, portanto, uma sequência de projetos de lei propostos por ele naquela época: a lei 

para instituir Tribunais de Justiça e a Lei da Hereditariedade (relativo às concessões da coroa) 

que permitira a divisão das terras pelo atual detentor igualmente entre seus filhos, que 

segundo Jefferson promoveria o fim de uma Aristocracia de privilégios; em seguida citou o 

seu projeto de lei para impedir a importação de escravos, e outro pela revogação da lei que 

obrigava o pagamento de impostos a Igreja (anglicana); propôs também uma mudança na sede 

do governo do estado para Williamsburg, pois considerava seu lugar original (a península de 

Jamestown) um lugar de fácil domínio, principalmente em tempos de guerra
77

. Outro feito 

narrado por ele foi o projeto de lei que preparou em maio de 1779 sobre a questão da 

cidadania e o direito natural de expatriação, no qual, inclusive, prescrevia o modo de exercer 

tal direito. 

Em determinado momento da narrativa, Jefferson pontuou que sua “explicação” sobre 

as leis das quais ele era o movimentador e o relator não haviam sido inseridas no texto com o 

intuito de obter mérito pessoal por suas ratificações. Após essa modesta declaração, algumas 

linhas foram dedicadas a citar, e elogiar, ocasionais e árduos assistentes de debate, que o 

ajudaram em tais feitos. Assim, apresentou brevemente as características de George Mason, 

Sr. Wythe (citado no inicio da sua autobiografia) e Sr. Madison.  

Após esse momento, Jefferson introduziu novamente os motivos de sua saída do 

Congresso em 1776, para então dar início ao trecho da narrativa referente aos trabalhos na 

comissão responsável por executar a revisão das leis. Essa revisão foi resultante de uma 

proposta de sua autoria, conforma afirmado por ele no trecho:  

 

When I left Congress, in 76. it was in the persuasion that our whole code 

must be reviewed, adapted to our republican form of government, and, now 

that we had no negatives of Councils, Governors & Kings to restrain us from 
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doing right, that it should be corrected, in all it’s parts, with a single eye to 

reason, & the good of those for whose government it was framed. 
78

     

 

Esse trecho ocupou algumas páginas da narrativa, e foi dedicado a algumas das 

questões encontradas por Jefferson e os outros membros da comissão sobre a reforma do 

sistema de leis existente até então. A primeira decisão, sobre a abolição ou não de todo o 

código, determinou os trabalhos que viriam a seguir; a opção por uma reforma, e não uma 

abolição completa do antigo código, defendida por Jefferson, Wythe e Mason, foi a que lhes 

pareceu mais coerente. A comissão (que permaneceu – houve uma renúncia, de Sr. Mason, e 

uma morte, do Sr. Lee), era formada por Jefferson, Sr. Wythe e Sr. Pendleton, e foi entre eles 

que os trabalhos foram distribuídos. Jefferson, em seguida, passou a narrar detalhadamente as 

atividades dos anos seguintes, até 1779, quando a comissão se reencontrou e examinou 

criticamente todas as partes “frase por frase”, até chegarem a um acordo e, finalmente, 

notificarem a Assembleia Geral. No final desse processo tinham uma legislatura de 126 leis, 

que passaram por algumas oposições e querelas até que fossem aprovadas apenas em 1785, 

pelos esforços de Madison.  

Alguns dos temas tratados nesse trecho da nossa fonte serão retomados nos capítulos 

seguintes, como é o caso dos projetos de Lei pelo fim da escravidão, pela liberdade religiosa, 

e pela educação pública. Nesses parágrafos, portanto, Jefferson citou a questão da Lei pela 

liberdade religiosa, que afirmou que incluiria, quando aprovada, dentro do manto de proteção 

da nação “the Jew and the Gentile, the Christian and Mahometan, the Hindoo, and infidel of 

every denomination”.
79

  

Outra questão que ocupou um relevante espaço neste momento da narrativa foi o 

projeto de lei que revisava as penas sobre determinados crimes, e modificava suas punições. 

Junto a narrativa desse projeto, Jefferson comentou sobre sua tendência a achar que as penas 

existentes naquele período (principalmente aquela que condenava o réu a trabalhos forçados 

públicos) eram humilhantes e produziam nos criminosos, no sentido inverso ao esperado, 

maior depravação de sua moral e caráter. Assim, nos contou sobre suas tentativas de propor a 

construção de uma cadeia, e de penas de trabalho solitário (e não públicos), que evitassem 

esse constrangimento depravador. Além disso, esse trecho conta com a narração de uma 
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sugestão feita por ele para a construção do Capitólio, que seria construído em Richmond; 

nesse trecho temos, portanto, a única referência de Jefferson sobre Arquitetura – com 

excessão da Note G.  

Os dois últimos projetos citados por ele nessa terceira parte da autobiografia dizem 

respeito, portanto, à educação e a escravidão. Sobre a educação, Jefferson discorreu a respeito 

de suas propostas de reformulação da forma como ela ocorria na américa-colonial. O que ele 

nos apresentou na autobiografia foi um resumo do seu projeto, que propunha a divisão em 3 

níveis educacionais para todas as classes sociais, sendo o primeiro deles (as escolas 

elementares) de acesso a ricos e pobres; o segundo (Colleges) para aqueles em circunstâncias 

financeiras mais estáveis e aos melhores alunos do primeiro nível, ricos ou pobres; e um 

terceiro, o mais alto grau, aos melhores estudantes selecionados nos outros dois níveis. 

Segundo ele, uma das disposições das leis era que as despesas dessas escolas devessem ser 

suportadas pelos habitantes das comarcas, o que lançaria sobre os mais ricos o fardo de 

financiar a educação dos pobres, “fardo” que Jefferson afirmou não acreditar que a classe 

mais rica estivesse disposta a incorrer.  

Na sequência, Jefferson dedicou um parágrafo ao polêmico assunto relacionado aos 

escravos. Nesse momento, ele mais uma vez demonstrou sua preocupação sobre as 

consequências da manutenção da instituição escravagista em seu país, e o medo de uma 

iminente guerra entre esses dois povos (negros x brancos). Segundo ele, a opinião pública não 

estava pronta para que os escravos fossem libertados e deportados ao seu território original, e 

afirmou que:  

 

Yet the day is not distant when it must bear and adopt it, or worse will 

follow. Nothing is more certainly written in the book of fate than that these 

people are to be free. Nor is it less certain that the two races, equally free, 

cannot live in the same government. Nature, habit, opinion has drawn 

indelible lines of distinction between them. It is still in our power to direct 

the process of emancipation and deportation peaceably and in such slow 

degree as that the evil will wear off insensibly, and their place be pari passu 

filled up by free White laborers. If on the contrary it is left to force itself on, 

human nature must shudder at the prospect held up. We should in vain look 

for an example in the Spanish deportation or deletion of the Moors. This 

precedent would fall far short of our case.
80    
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É interessante perceber nesse trecho que, além de seu evidente posicionamento pelo 

fim da prática da escravidão, Jefferson estabeleu uma relação de recuo às experiências 

passadas, aos ensinamentos da história, como forma de pautar suas atitudes no presente e 

futuro próximo e respaldar seus argumentos.  

No final dessa terceira parte, Jefferson sinalizou, dentre todos os citados, os quatro 

projetos que acreditou ser a base de um sistema que erradicaria “cada fibra da aristocracia 

antiga ou vindoura”, convertendo o novo país em um governo “verdadeiramente republicano”. 

São elas: a revogação das leis de vínculo, que impedirá a acumulação e perpetuação da 

riqueza em (apenas) algumas famílias; a abolição da primogenitura, sendo considerada por ele 

uma das melhores leis agrárias, pois permitira a divisão igualitária das terras entre os irmãos; 

a restauração dos direitos de consciência, se referindo ao fim dos tributos obrigatórios à igreja 

e a liberdade de execução da própria fé; e o projeto de lei pela educação geral, uma vez que  

este seria responsável por propiciar que os homens estivessem em condições de compreender 

seus direitos e mantê-los, bem como a exercer sua inteligência em autogoverno. Ele finalizou 

dizendo que tudo isso aconteceria sem que se violasse um único direito natural de qualquer 

cidadão.  

É na leitura dessa terceira parte que percebemos claramente senão todos, ao menos a 

maior parte dos ideais que eram caros a Jefferson e que parecem ser destacados 

intencionalmente por ele, para compor o projeto de si que criou na narrativa. Ao terminar a 

leitura desse momento do texto, os projetos de lei elaborados por ele parecem envolvê-lo no 

manto liberal que ele apresentou no começo da narrativa, quando critica duramente os 

resquícios da herança cultural-política absolutista de sua metrópole. Tais ideais, refletidos nos 

projetos de lei apresentados e seus posicionamentos escolhidos, se apresentam em sincronia 

com suas declarações narradas no segundo momento, e os trechos cortados de seu esboço da 

Declaração de Independência.   

Entre esse terceiro momento, e o próximo – em que se dedicou a contar os detalhes 

das relações externas dos Estados Unidos – a narrativa de Jefferson passou por um momento 

um pouco vago. Isso porque, durante alguns parágrafos Jefferson narrou (destacando-se a 

referencia ao seu Governo da Virgínia, e sua nova função de delegado no Congresso Geral) 

poucos acontecimentos em que ele não esteve protagonizando comissões ou propondo 

projetos de lei. Após comentar brevemente sobre sua administração como Governador de seu 

Estado, e sobre as três vezes em que sua nomeação para embaixador plenipotenciário foi 

frustrada – duas vezes por questões familiares e a terceira por inconveniências climáticas –, 



54 

 

ele narrou as dificuldades encontradas na própria administração das decisões do Congresso, 

até chegar finalmente ao momento em que assumiu o cargo de embaixador, indo à Paris, e 

iniciando o quarto momento da autobiografia.    

Um adendo sobre esses breves parágrafos deve ser considerado. O trecho referente a 

seu mandato no Governo da Virgínia é breve e incompleto. Segundo Roger Bruns, que tem 

um trabalho biográfico
81

 sobre Jefferson, esse pode ser considerado seu período de maior 

decadência política, no qual ele enfrentou frequentes críticas e forte oposição, até sua renúncia 

ao cargo. É possível que esse tenha sido motivo para Jefferson ter feito apenas uma breve 

referência a função que exerceu por dois anos. Nesse trecho ele afirmou que escrever sua 

“própria história” sobre os dois anos de sua administração, seria o mesmo que “escrever a 

história pública de parte da Revolução dentro desse Estado”
82

 o que, afirmou, já ter sido feito 

por outros.  

Jefferson, portanto, finaliza esse trecho citando um personagem que ele afirmou ter 

escrito sobre tais anos, Sr. Girardin. Sr. Girardin, sabemos agora, foi convidado por Jefferson 

para escrever sobre a história do Estado, nesses anos, com base em sua biblioteca e arquivos 

particulares. Então, quando afirmou em sua narrativa que “For this portion therefore of my 

own life, I refer altogether to his history”
83

 Jefferson tinha, nessa sugestão, um porto seguro 

para referenciar. A única explicação de Jefferson sobre sua reuúncia foi que, o momento 

enfrentado pelo estado, devido a guerra, fez com que o povo tivesse maior confiança em um 

chefe militar, e assim seu lugar fora ocupado pelo General Nelson após sua renúncia.   

É interessante observar que, na medida em que coloca que não cabe a ele falar sobre a 

“história pública”, Jefferson deixa a entender que a história que até então vem narrando não é 

“publica”, mesmo que consista majoritariamente sobre a sua vida política (e, portanto, 

pública) e sobre os trâmites da política em seu país. É possível, de maneira hipotética, tentar 

entender o que teria motivado esse silêncio sobre sua administração; e se partirmos da 

perspectiva de Bruns, podemos supor que Jefferson, percebendo a dificuldade em narrar seu 

próprio declínio, optou por uma narrativa que considerasse mais plausível – e que, feita por 

outra pessoa, fosse mais ‘neutra’ e talvez, quem sabe, mais “crível” -, eximindo-se, assim, da 

função de encontrar justificativas ou desculpas para essa sua própria falha.    

O quarto momento da Autobiografia trata do estabelecimento das relações entre os 

Estados Unidos e nações estrangeiras. No inicio desse trecho, Jefferson apresentou mais um 
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de seus escritos. As “Notas sobre a Virgínia”
84

 - que ele contou ter começado a organizar 

ainda sem intenção de publicá-lo como livro – começou a ser escrito no ano de 1781, a partir 

de alguns questionamentos feitos por Mr. Marbois, um francês que se encontrava na Filadélfia 

naquele ano.  

Como conta Jefferson, ele obteve 200 cópias deste livro, e distribuiu algumas poucas 

em Paris, mandando todo o restante para a América. Todavia, um livreiro Francês, chamado 

André Morellet, acabou adquirindo uma das cópias, com a qual publicou uma tradução 

apontada por Jefferson como “miserável”. Assim, quando um livreiro de Londres pediu para 

imprimi-la em Inglês, Jefferson contou-nos que pensou ser melhor aceitar, como uma forma 

de fazer o mundo ver que o livro não era tão ruim quanto sua versão francesa o tinha feito 

parecer. Jefferson finaliza a história desse documento com a frase “And this is the true history 

of that publication”
85

, o que faz parecer que o trecho foi, na realidade, uma resposta a uma 

História “não tão verdadeira assim” sobre as Notas. Esse documento foi de suma importância 

quando mapeamos as questões concernentes a questão da escravidão. 

O que se segue a isso é um longo relato sobre a inserção dos Estados Unidos nas 

relações com as outras nações. Entre esses acontecimentos ele comentou sobre as tentativas 

de tratado com a Coroa Inglesa e o estabelecimento de uma reunião de apoio mútuo entre as 

nações e contra os piratas/corsários. Em essência, sua narrativa, nesse trecho, foi destinada a 

apresentar algumas das perspectivas que Jefferson acreditou serem as corretas na nova relação 

estabelecida pelos Estados Unidos da América com as outras nações do mundo.  

Dito isso, Jefferson se encaminhou sua narrativa ao que consideramos o quinto 

momento, no qual ele se dedicou a narrar os acontecimentos pré-revolucionários franceses. O 

ponto que consideramos inserir esse assunto foi um trecho no qual Jefferson apresentou uma 

ligação ideológica entre a Revolução Americana e o despertar revolucionário francês. 

Segundo ele: 

 

Celebrated writers of France and England had already sketched good 

principles on the subject of government. Yet the American Revolution seems 

first to have awakened the thinking part of the French nation in general from 

the sleep of despotism in which they were sunk. The officers too who had 

been to America, were mostly young men, less shackled by habit and 

prejudice, and more ready to assent to the suggestions of common sense, and 
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feeling of common rights. They came back with new ideas & impressions. 

The press, not with standing it’s shackles, began to disseminate them.
86

   

 

Ele indicou, portanto, no contexto de formação do Partido Patriota francês - ao qual 

fez muitas referências durante os relatos dos momentos revolucionários que envolverão a 

França – referências a “sua” própria revolução. Esse trecho é de suma importância, e  

demonstra que Jefferson nunca esteve alheio as proporções que a Revolução Americana 

tomou no mundo, e em como ele, como um dos principais nomes do movimento, era um 

divulgador vivo dos ideias defendidos na década de 1770, na América. Durante algumas 

páginas, os momentos referindo-se às relações exteriores e à revolução Francesa revezarão, 

entre um parágrafo e outro.  

Jefferson interrompeu uma última vez essas duas narrativas para fazer uma digressão 

aos acontecimentos que estavam envolvendo seu país durante os anos que viveu na França. 

Ele introduziu o tema das discussões que se seguirão sobre a Constituição, comentando sobre 

a fragilidade existente quando os americanos tentaram estabelecer um primeiro governo 

federativo em seu país. Segundo ele, a pressão de um inimigo em comum tinha-os mantido 

juntos, suprindo a Confederação; na medida em que esse perigo foi desaparecendo, no 

entanto, o Congresso passou a ser gradativamente entorpecido pelas negativas das legislaturas 

estaduais, tornando-o um órgão ineficaz. Para Jefferson, esse estado das coisas significou um 

feliz presságio a seu país, pois despertou o bom senso e a disposição das pessoas a evitarem 

que essa fragilidade os levassem a uma guerra civil. Assim, em concordância geral, ele narrou 

que foram eleitos deputados para uma Convenção Geral, na qual chegariam a um consenso 

sobre uma Constituição para o bem estar geral.  

Por estar na França Jefferson afirmou que, embora não tenha participado dos trabalhos 

legislativos para a confecção de uma Constituição da união, ele leu com grande satisfação as 

propostas e, ressaltou em sua narrativa alguns trechos sobre os quais esteve inseguro à época 

da aprovação (em 1787):  

 

The absence of express declarations ensuring freedom of religion, freedom 

of the press, freedom of the person under the uninterrupted protection of the 

Habeas corpus, & trial by jury in civil as well as in criminal cases excited 
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my jealousy; and the re-eligibility of the President for life, I quite 

disapproved.
87

  

 

Tais objeções se encaixam perfeitamente no “perfil legislador” apresentado por 

Jefferson enquanto ocupou cargos da legislatura, e são coerentes com seus ideais apresentados 

em outros momentos dessa narrativa. Ele comentou, ainda, que algumas mudanças foram 

propostas pelos Estados (inclusive delineou a questão da reelegibilidade do Presidente), e que 

embora algumas não tenham sido mudadas na forma, foram mudadas na prática. Um exemplo 

disso foi apresentado por ele mesmo, quando se referiu à aposentadoria voluntária dos 

presidentes após oito anos de mandato que, apesar de não estar previsto em lei, deu 

precedência ao fato, tornando-o um costume. Percebe-se que, nesse trecho, Jefferson mais 

uma vez recorreu ao conhecimento obtido em uma época posterior àquela que narrava, 

transferindo uma informação de seu tempo presente, e a inserindo como recurso de 

reafirmação do que apresentou como algo pensado já aquele período (em 1787).  

Após divagar sobre as questões administrativas postas de seu país, no momento 

concomitante a fixação da Constituição, Jefferson retomou sua narrativa dos acontecimentos 

na França. Jefferson ocupou, portanto, cerca de um terço de seu texto autobiográfico com os 

complexos acontecimentos revolucionários franceses. Nas páginas seguintes Jefferson narrou 

as diversas tentativas de negociações, os diversos confrontos e dissoluções de formações 

políticas, e teceu alguns breves comentários sobre seu entendimento diante de determinadas  

resoluções dos revolucionários e do Rei Francês.  

Em alguns desses trechos Jefferson narrou os acontecimentos praticamente de dentro 

deles, como foi o caso da reunião de patriotas, sediada em sua casa, sem que ele soubesse 

previamente o que viria a acontecer. Em outros momentos, ainda, ele se posicionou sobre as 

opções (errôneas, segundo ele) escolhidas pelos dois lados da Revolução e como elas teriam 

consequências para o restante do mundo. 

Ele nos contou que, sendo ele representante de um país que havia a pouco passado por 

uma reforma semelhante à ansiada pelos patriotas, os franceses estavam bem receptivos ao 

seu conhecimento, e tinham nele alguma confiança
88

. Narrou, inclusive, que em determinada 

ocasião de negociação com o Rei, pediram-lhe a opinião, pedido que respondeu com uma 
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Op. cit., p. 66. Tradução: A ausência de declarações expressas que garantissem a Liberdade religiosa, a 

Liberdade de impresa, a Liberdade da pessoa sob a proteção ininterrupta do Habeas Corpus, e o julgamento 

por júri em processos civis e criminais despertou meu ressentimento; e a re-elegibilidade do presidente por toda 

a vida, eu desaprovei.   
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 Cf. FORD, Vol.1, p. 44. 
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sugestão de um compromisso com o governo, que abarcava nove pontos, mas que foi 

descartado pelos patriotas. Em sua opinião, essa decisão se provou um lamentável erro: 

 
They were unconscious of (for who could  foresee?) the melancholy sequel of 

their well meant perseverance; that their physical force would be usurped by 

a first tyrant to trample on the independance, and even the existence, of 

other nations: that this would afford fatal example for the atrocious 

conspiracy of Kings against their people; would generate their unholy and 

homicide alliance to make common cause among themselves, and to crush, 

by the power of the whole, the efforts of any part, to moderate their abuses 

and oppressions
89

. 

 

Mais para o final do quinto momento da autobiografia, Jefferson apresentou 

novamente sua opinião sobre os “errôneos” rumos seguidos por aqueles que estavam no 

controle do movimento francês. Para ele, no final da parte mais agressiva da Revolução 

Francesa (o que inclui a tomada da Bastilha), o Rei já havia perdido seu apoio, a bastilha 

havia sido derrubada e o monarca encontrava-se sozinho e vulnerável, estando assim nas 

mãos da Assembleia para a efetivação de uma reforma real da nação. Em sua descrição 

Jefferson pareceu estar preocupado em apontar os ‘culpados’ e os ‘motivos’ responsáveis pelo 

encaminhamento da Revolução tal como ocorreu, principalmente quando se referiu aos 

resultados negativos dos procedimentos daquele evento para o restante do mundo. Neste 

momento da narrativa, por exemplo, ele depositou na Rainha a responsabilidade por levar 

ambos, o rei e ela própria, à guilhotina (em determinado trecho chega a afirmar que “I have 

ever believed that had there been no queen, there would have been no revolution.”
90

). Em sua 

interpretação, ela foi a mentora das ações pouco dialogáveis do Rei, que levaram os 

revolucionários a atos que Jefferson reprovou veementemente
91

.  

No momento em que narra sua despedida da França, Jefferson justificou a minúcia 

desproporcional dos detalhes dados a esse período. A sua justificativa foi ter pensado no 

interesse que o mundo inteiro deve tomar sobre essa Revolução. Assim, ao afirmar que estava 

inserindo informações sobre algo que “o mundo inteiro gostaria de saber” em sua 

autobiografia, previamente assinalada como privada e familiar, nos leva a refletir sobre a 

consciência de Jefferson de que sua narrativa seria tornada pública em algum momento, 

mesmo que não por suas mãos. Segundo Hayles,  
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 FORD, Vol. 1, p. 75. Tradução: Eles não tinham consciência (mas quem poderia prever?) da melancólica 

sequela de que seu bem significava perseverança. Que sua força física seria usurpada pelo primeiro tirano à 

pisotear na independência e até na existência de outras nações: que isso proporcionaria um fatal exemplo para 

a atroz conspiração dos reis contra seu povo; obrigando a uma aliança profana e homicida de causa comum 

entre eles, esmagando com todo poder os esforços de qualquer parte de moderar seus abusos e opressões.   
90

 Ibid., p. 79. Tradução: Eu sempre acreditei que se não houvesse rainha não teria existido revolução.  
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 Ibid., p. 79 
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Enquanto ele afirma estar escrevendo a história da sua vida exclusivamente 

para seu benefício e de sua família, Jefferson entendeu que alcançaria uma 

audiência muito maior depois da sua morte. O cuidado com o qual preservou 

seu papel público - e destruiu seus papéis privados mais íntimos - mostra sua 

compreensão de que qualquer documento que ele salvou seria lido, estudado 

e publicado.
92

  

 

Um sexto e último momento de sua narrativa, incluído por nós, diz respeito à própria 

noção de autobiografia. Ele parece-nos importante em um aspecto geral a que essa pesquisa se 

propõe, e se refere à parte na qual Jefferson relatou rapidamente sua visita à Benjamin 

Franklin, já moribundo. Nessas linhas, Jefferson fez a única menção sobre outra autobiografia 

em toda a sua narrativa, demonstrando preocupação com a integridade do conteúdo desse 

documento. Seus comentários acerca das alterações feitas na autobiografia de Franklin podem 

ser compreendidos como um aviso ou um pedido para que a integridade de seu próprio texto 

fosse preservada. Segundo Hayles, Jefferson já tinha tido contato com outras autobiografias 

antes da de Franklin, e seguiu, inclusive, uma das outras narrativas como modelo para a sua  

 
Além de Franklin, Jefferson conheceu outras autobiografias famosas da 

época, incluindo as Confissões de Rousseau. Com certeza ele não usou 

Rousseau como modelo. As memórias de Jean-François Mortmontel, das 

quais Jefferson conhecia o quarto volume das Oeuvres Posthume de 

Marmontel [Memórias Póstumas de Marmontel], ofereceu outro modelo 

possível para suas memórias.
93

 

 

Independentemente disso, a menção de Jefferson à autobiografia de Franklin importa-

nos na medida em que ele a incluiu em sua narrativa parecendo querer demonstrar seu 

desconforto com o possível descontrole do autobiógrafo sobre o conteúdo de sua narrativa, 

caso essa viesse a ser publicada postumamente, como foi o caso da narrativa de Franklin, e 

como seria o seu. Embora, como Hayles afirma, ele tivesse a certeza de sua publicação, ele 

também sabia que ela não seria feita por ele e, portanto, estava sujeita ao mesmo risco.  

Além disso, é possível pensar que a autobiografia de Franklin se aproxima da de 

Jefferson, se não no método de escrita, no papel compreendido ao autor. Ambos haviam 

ocupado, cada qual com suas especificidades, um papel público na sua sociedade, na 

construção política de seu país. Quando Jefferson narrou seu incômodo com a censura no 

documento de Franklin, ele se referiu não a um trecho pessoal da narrativa e sim a uma 

passagem em que o Franklin autobiografado relatava negociações políticas com a Inglaterra, e 
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isso parece ter incomodado profundamente Jefferson; “o homem público”, que teve sua 

imagem alterada com esses recortes não-permitidos, parece ter sido a maior preocupação de 

Jefferson. 

No trecho em que relata o epsódio, Jefferson contou que, ao chegar ao leito de 

Franklin foi imediatamente interpelado com entusiasmo sobre a França. Quando enfim, 

consegiu obter uma pausa do assíduo questionário, disse a Franklin que tinha sabido que, 

desde seu retorno a América, ele “had been occupied in preparing for the world the history of 

his own life”
94

. A resposta de Franklin foi que não poderia falar muito, mas que deixaria uma 

amostra do que vinha fazendo com Jefferson, sugerindo que ele o lesse. Jefferson, por sua 

vez, contou que aceitou a permissão para ler o manuscrito, entregue ali em suas mãos, 

afirmando uma primeira vez que o devolveria, obtendo a seguinte resposta: “não, guarde-o”. 

Contou ainda que, sem ter certeza se havia entendido corretamente, repetiu que pretendia 

devolver o documento após a leitura, a que Franklin respondeu novamente “não, guarde-o”. 

 Esse diálogo narrado por Jefferson foi relembrado por ele mais adiante ainda no texto 

da narrativa autobiográfica, e tomou um significado diferente nesse trecho em específico. O 

que foi narrado por Jefferson é que, em ocasião da morte de Franklin, em 17 de maio 

seguinte, ele teria avisado ao herdeiro, William Temple Franklin, que tinha em sua posse tal 

documento. Sabendo disso, William viajou imediatamente a Nova York para buscá-lo com 

Jefferson. Jefferson contou que, enquanto guardava o documento, William disse que tinha 

outra versão igual do documento, o que fez com que Jefferson se questionasse sobre o intuito 

de Franklin em dar o documento a ele e insistir para que ele o guardasse: 

 

As he put it into his pocket, he said carelessly he had either the original, or 

another copy of it, I do not recollect which. This last expression struck my 

attention forcibly, and for the first time suggested to me the thought that Dr. 

Franklin had meant it as a confidential deposit in my hands, and that I had 

done wrong in parting from it.
95

  

       

Ele comentou, então, que embora ainda não tivesse visto a edição dos escritos de 

Franklin e não pudesse afirmar se o conteúdo do documento que esteve em sua posse estava 

entre as publicações, já haviam lhe dito que não. Foi nesse momento que as preocupações das 

quais falamos apareceram. Ele demonstrou-se bastante incomodado com a possibilidade de 
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 FORD, P. Vol.1, p. 83. Tradução: [ele] tinha estado ocupado preparando para o mundo a história de sua 

própria vida.  
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 FORD, P., p. 84. Tradução: Quando ele colocou o em seu bolso, ele disse descuidadosamente que ele tinha o 

original ou outra cópia deste, eu não me recordo qual. Essa última expressão tomou minha atenção 

forçosamente, e pela primeira vez me sugeriu o pensamento de que Dr. Franklin intencionalmente o depositou 

em minhas mãos, e que eu tinha feito errado em me separar dele.   
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que o neto de Franklin tivesse sido cumplice de tal “parricide of the memory of his immortal 

grandfather”
96

 e se questionou sobre quais motivos o teriam levado a isso. Foi com esse tom 

de preocupação e incômodo que Jefferson encerrou o seu próprio documento autobiográfico, 

no dia 29 de julho de 1821, conforme assinalado no manuscrito.  

A narrativa de Jefferson foi algumas vezes tomada por incompleta devido a esse final 

abrupto e pouco conclusivo sobre sua própria história. A data limite do documento, o ano de 

1790, sugere a alguns, como Randolph e Washington, que a grande movimentação que sua 

vida após esse ano - nos cargos de Secretario de Estado, Vice-presidente e Presidente dos 

EUA – teria tornado a escrita cansativa. Ou ainda, é possível pensar na hipótese de que, desse 

momento em diante, Jefferson considerou que a sua “história pessoal” tinha sido 

completamente fundida à “história pública” de seu país, como no trecho sobre seu governo na 

Virgínia.  

Independente dos motivos que fizeram Jefferson optar pelo recorte apresentado, 

característica bastante comum em documentos semelhantes, vemos como mais importante 

como ele finaliza tal recorte. Parece-nos, portanto, que esse final tenha sido propositalmente 

deixado como um aviso; ficou claro, nesse trecho, sua opinião sobre as modificações e 

censuras ao texto de Franklin. Deste modo, o recado àquele que fosse manusear seus 

documentos estava ali, claro, como uma ‘instrução’ sobre o que deveria ser evitado, sobre sua 

recusa à censura, sobre sua preocupação com a integridade do texto.    
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CAPÍTULO 2 - “WOLF BY THE EAR”  

 

 

“[...] we have the wolf by the ears and feel the danger of either holding or letting him loose”. 

(Thomas Jefferson Thomas Jefferson to Lydia Howard Huntley Sigourney, 18 July 1824)
1
. 

 

 

“But as it is, we have the wolf by the ears, and we can neither hold him, nor safely let him go. Justice 

is in one scale, and self-preservation in the other.” 

(Thomas Jefferson to John Holmes, April 22, 1820)
2 
 

 “Jefferson era leitor cuidadoso dos clássicos”, afirmou certa vez Barnard Bailyn, em 

seu livro intitulado As Origens ideológicas da Revolução Americana
3
. Nessa obra, em um 

capítulo direcionado ao estudo das fontes e tradições do pensamento revolucionário norte-

americano, o autor se aprofundou em uma discussão sobre as influências dos escritos da 

Antiguidade Clássica nos pensamentos e discursos dos homens públicos e políticos daquele 

período. É dentro desse contexto que o autor irá delinear essa característica que destaca 

Jefferson – e alguns outros poucos – da onda superficial de (mal) uso dos clássicos, que 

atingiu a América nos anos pré-revolucionários. Um leitor atento de Jefferson pode perceber 

que ele não apenas leu tais clássicos, como também os utilizou em diversas referências em 

discursos proferidos ou escritos durante sua longa carreira política.  

 Em seu texto autobiográfico, em seus discursos ou cartas, é possível observar a 

presença de referências que retomam aos clássicos, ou mesmo outras fontes de informações 

históricas ou científicas. Não raro, Jefferson se referiu à política com termos sobre as práticas 

democráticas da Grécia antiga, ou sobre a tirania dos imperadores romanos. Essa 

característica da escrita de Jefferson – sempre preocupado com suas referências, e em fundi-

las com habilidosa arte lexical – atribuiu a ele elogios e reconhecimento, sendo muitas vezes 

referido como um homem muito “talentoso com as palavras” por diversos de seus 

contemporâneos. Foi esse inclusive, um dos argumentos utilizados por John Adams na 

ocasião da escrita da Declaração de Independência – na qual defendeu o protagonismo de 
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 From Thomas Jefferson to Lydia Howard Huntley Sigourney, 18 July 1824. Disponível em Founders Early 

Access, The University of Virginia Press: <http://rotunda.upress.virginia.edu/founders/default.xqy?keys=FOEA-

print-04-02-02-4419>. Acesso em 20/02/2017. Tradução: Nós seguramos um lobo pela orelha, e sentimos o 

perígo de prendê-lo ou deixá-lo ir.  
2
 From Thomas Jefferson to John Holmes, Monticello, April 22, 1820. Disponível em FORD, vol. 12. Tradução: 

Mas é assim que é, nós temos um lobo pelas orelhas, e não podemos segurá-lo ou deixa-lo ir de maneira segura. 

A justiça está em uma escala e a autopreservação em outra.  
3
 BAILYN, Bernard. As origens ideológicas da Revolução Americana. Bauru, SP: EDUSC, 2003, p. 43. 
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Jefferson na redação do documento –, texto considerado por muitos o responsável por 

eternizar a figura de Jefferson na história da fundação dos Estados Unidos.     

 A frase “Wolf by the ear” [do original em latim “auribus teneo lupum”, e que em 

tradução literal para o português significa “tenho um lobo pela orelha”] é uma expressão 

atribuída a Tibério [Tiberius Claudius Nero Cæsar], segundo Imperador de Roma, pelo 

biografo romano Suetônio, em seu livro A Vida dos Doze Césares
4
.
 
Segundo a narrativa de 

Suetônio, Tibério usou essa expressão em um momento de hesitação sobre a decisão de 

assumir o governo Impérial – agora na função máxima, de Imperador –, uma vez que 

reconhecia as dificuldades que o aguardavam no ato de governar: “A causa de sua hesitação 

era o modo dos perigos os quais o ameaçavam por todos os lados, e que frequentemente o 

levavam a dizer que ele ‘estava segurando um lobo pelas orelhas”.
5
 Antes ainda, em meados 

de 161 a.C, o dramaturgo Roman Terence usou a expressão em falas de personagens da sua 

peça denominada Phormio
6
, com significado semelhante ao utilizado por Tibério. Centenas de 

anos depois chegou a vez de Thomas Jefferson.  

 Anna Berkers, em texto explicativo produzido para a Fundação Monticello, afirma que 

Jefferson tinha, em seu acervo pessoal de livros, uma edição do ano de 1718 dos escritos de 

Suetônio. Verificando os registros do acervo da biblioteca pessoal de Jefferson, é possível 

encontrar as negociações para a aquisição dessas obras, o que nos permite estabelecer, a partir 

dessa informação, os rastros deixados sobre o contato de Jefferson com a famosa expressão
7
.   

 Jefferson utilizou essa expressão em, ao menos, dois momentos relacionados à 

escravidão, já em seus últimos anos de vida. Em 22 de abril de 1820 – quase um ano antes de 

dar início à escrita da autobiografia - Jefferson escreveu uma carta a John Holmes, a fim de 

discutir assuntos relacionados à escravidão e a questão Missouri
8
. Alguns anos depois, 
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 SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius. The Lives of the Twelve Caesars. Loeb Classical Library, 1913. 

Informações baseadas no livro “Wolf by the ears: The Missouri Crisis, 1919 -1921”, de John Roberts Van Atta 

(ver nota explicativa n. 52 referente ao capítulo 4), e no site da Fundação Monticello (disponível em: < 

https://www.monticello.org/site/jefferson/wolf-ear-quotation>), texto de autoria de Anna Berkers, 2007. Acesso 

em: 20/02/2017. 
5
 SUETONIUS TRANQUILLUS., Op.Cit., p. 333. 
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 Cf. a edição da transcrição da peça feita por John Bond e Arthur Summer Walpole, em 1900: 

<https://archive.org/details/phormioofterence00tererich>.  
7
 Existe um website, da Fundação Monticello, denominado como “Biblioteca de Jefferson” que permite que 

sejam feitas pesquisas sobre os livros que compuseram o acervo particular de Jefferson. A maioria dos livros 

possuem especificações e informação da situação de compra e/ou catalogação deixadas por Jefferson. Cf: 

<http://tjlibraries.monticello.org/index.html>.   
8
 A Questão Missouri, ou o Compromisso Missouri, de 1820, surgiu em decorrência do processo de expansão 

territorial que os EUA estavam passando desde o início do século XIX. A discussão que chegou ao Congresso 

tinha como objetivo determinar as regras dos novos territórios em relação à prática escravidão. Como se sabe, os 

Estados do Norte não possuíam grande contingente de mão de obra escrava e, portanto, temiam o aumento do 

poder dos estados escravistas e a perpetuação de seus interesses no Congresso. Para tanto, foi firmado um 

Compromisso que determinava uma espécie de regulamentação do trabalho escravos nos novos territórios 
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Jefferson utilizou novamente a expressão em outra carta, agora destinada a Lydia Huntley 

Sigourney, em julho de 1824.   

 O conteúdo das cartas apresenta um Jefferson inegavelmente preocupado com a 

problemática da escravidão, mas, principalmente com os caminhos para a libertação desses 

escravos e as consequências que derivariam desse processo. Nessas cartas, como em outras 

sobre as quais faremos referência no decorrer desse capítulo, Jefferson apresentou-se 

alarmado com os riscos da manutenção da escravidão, insistindo no que enxergou como 

possibilidade de resolução para o problema: a expatriação. As preocupações apresentadas em 

suas cartas se assemelham, em muito, ao conteúdo que apresentou em seu texto 

autobiográfico - embora nesse último elas apareçam diluídas entre os outros assuntos da 

narrativa.  

É interessante pontuar que, embora sejam as mesmas preocupações, na narrativa 

autobiográfica esse tema se apresentou de maneira mais sutil, de modo que é necessário 

voltar-se com atenção ao assunto para percebê-lo claramente dentro da narrativa. Isso talvez 

tenha sido uma abundante fonte de questionamento aos historiadores e biógrafos que iremos 

consultar no decorrer do capítulo, já que o silêncio ou a omissão abre espaço para as mais 

diversas interpretações. Voltaremos a essa questão, mas antes trataremos dos conteúdos 

presentes nas referidas cartas. 

 Na primeira missiva, enviada a John Holmes em 1820, Jefferson fez referência ao seu 

plano de expatriação e ao seu posicionamento pessoal favorável ao fim da prática da 

escravidão. O conteúdo dessa missiva apresentou, portanto, propício ponto de partida quando 

tentamos entender como a questão da escravidão era posta para Jefferson, discutida por ele e 

qual imagem seus documentos deixaram sobre o assunto. Tanto seu plano de expatriar os 

negros libertos – e que é brevemente citado por ele em sua narrativa autobiográfica –, quanto 

seu posicionamento pro-abolicionismo foram frequentemente retomados por biógrafos e 

críticos de Jefferson, e lhe renderam as mais diversas interpretações.    

 No conteúdo de seu texto da carta, Jefferson não deixou dúvidas sobre a posição que 

queria representar ali. Se referindo diretamente ao fim da escravidão em terras norte-

americanas, ele afirmou: 

I can say, with conscious truth, that there is not a man on earth who would 

sacrifice more than I would to relieve us from this heavy reproach, in 

any practicable way. The cession of that kind of property, for so it is 

misnamed, is a bagatelle which would not cost me a second thought, if, in 

                                                                                                                                                                                     

anexados. Ver mais em: SHAW, Lemuel. Slavery and the Missouri Question. In North American Review, vol. 

10, pp. 137 -168, 1820. Disponível em: 

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo.31924057517363;view=1up;seq=168>. 
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that way, a general emancipation and expatriation could be effected; and 

gradually, and with due sacrifices, I think it might be. [grifo nosso]
9
  

   

 

 Embora a declaração tenha sido feita com bastante veemência, Jefferson assumiu, logo 

em seguida, a inviabilidade de se colocar em prática o que considerou como o plano ideal para 

evitar a eclosão do conflito inter-racial que previra algumas vezes antes. Previsão semelhante 

apareceu em sua autobiografia, e em outras cartas datadas desde a última década do século 

anterior, 1790, trinta anos antes do momento que escreve para John Holmes. Ele afirmou 

ainda: “But as it is, we have the wolf by the ears, and we can neither hold him, nor safely let 

him go. Justice is in one scale, and self-preservation in the other.”
10

 [grifo nosso]   

 Em 1824, como já dito, Jefferson se correspondeu com Lydia Howard Huntley 

Sigourney, poetisa norte americana nascida no ano de 1791. Embora Lydia fosse muito mais 

jovem que ele, Jefferson assumiu um tom respeitoso e encorajador na carta de 18 de julho de 

1824, na qual elogiou os interesses anti-escravistas e pró-indígenas de Lydia.  

 Sobre sua interlocutora, cabe destacar algumas informações relevantes. Lydia, 

enquanto poetisa, publicou durante muitos anos seus escritos e poemas de forma anônima, a 

pedido de seu esposo. Porém, a partir da década de 1830, é possível encontrar suas obras 

assinadas, o que passou a fazer para solucionar problemas financeiros familiares. É possível 

mapear, depois que seus escritos passaram a ser assinados, que tais poemas alcançaram 

significativo sucesso enquanto Lydia estava viva, o que demonstra o interesse da sociedade 

pelas temáticas tratadas por ela. É uma característica muito importante de seus poemas que, 

embora eles possuíssem temática de fundo religiosa foram dedicados, majoritariamente, às 

questões concernentes aos índios e escravos de seu país.  

 O conteúdo da referida carta apresenta-nos um Jefferson cansado, porém ainda 

esperançoso. Jefferson assumiu confiar nas próximas gerações para que fosse efetivado o 

plano de libertação da sua sociedade dos males que tanto rejeitava, e entre eles, é claro, a 

escravidão. Assim, assumiu e reafirmou mais uma vez sua oposição à instituição; além disso, 

a esperança que afirmou depositar no futuro, mais uma vez, é demonstrativa da necessidade 

                                                           
9
 FORD, Vol. 12. Jefferson to John Holmes, Monticello, April 22, 1820.  Tradução: Eu posso dizer, 

verdadeiramente consciente, de que não há nenhum homem na terra que sacrificaria mais que eu para aliviar-

nos da pesada censura, de qualquer forma possível. A cessão desse tipo de propriedade, que sí mesma é maldita, 

é um bagatela da qual não me faria pensar duas vezes, se, desta maneira, uma emancipação geral e a 

expatriação pudesse ser gerada; e gradualmente, com os devidos sacrifícios, eu penso que poderia ser efetivada.       
10

 FORD, op. cit. Tradução: Mas como nós temos o lobo pela orelha, não podemos segurá-lo ou deixa-lo ir de 

maneira segura. A justiça está em uma escala e a autopreservação em outra. 



66 

 

que Jefferson tinha em justificar, talvez, a sua – e de sua geração - inconclusão sobre a 

problemática da escravidão. Ele afirmou: 

 

I wish that was the only blot in our moral history, and that no other race had 

higher charges to bring against us. I am not apt to despair; yet I see not how 

we are to disengage ourselves from that deplorable entanglement, we have 

the wolf by the ears and feel the danger of either holding or letting him 

loose. I shall not live to see it but those who come after us will be wiser than 

we are, for light is spreading and man improving. to that advancement I 

look, and to the dispensations of an all-wise and all-powerful providence to 

devise the means of effecting what is right. I pray you to accept assurances 

of my high and respectful consideration
11

. [grifo nosso]  

 

 Ambas as cartas possuem alguns pontos do perfil de Jefferson que foram 

exaustivamente explorados na historiografia norte-americana. Seus receios, suas angústias e 

suas manifestações fervorosas pelo fim do cárcere forçado dos negros – sem, todavia, 

apresentar atitudes condizentes com sua ânsia pelo fim do sistema -, seu tom cansado de um 

senhor de escravos herdeiro atado à sua impúdica sorte de compor um sistema que 

desprezava; sua preocupação com o futuro da nação; suas teorias pseudocientíficas sobre raça 

e sobre a necessidade de expatriação dos ex-escravos; sua fé em um futuro plenamente 

republicano. De homem benevolente a personagem racista, definir o que Jefferson pensava 

sobre a escravidão parece ser decifrar o enigma da esfinge, sem que a esfinge esteja presente. 

Mas nossa esfinge, Jefferson, está presente na autobiografia, e é nessa narrativa que ele 

apresentou as respostas que considerava relevante para as perguntas que imaginou que seriam 

feitas sobre ele próprio e suas convicções.  

 

 

2.1. A "função" do mito 'Founding Father' na construção do imaginário político dos EUA 

  

 Das diversas temáticas que direcionam as discussões entorno da imagem que se 

formou de Thomas Jefferson, a escravidão parece ser, até hoje, a mais complexa. Isso porque 

essa temática engloba não apenas as relações pessoais que Jefferson estabeleceu com os 
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 Thomas Jefferson to Lydia Howard Huntley Sigourney, 18 July 1824. Op. Cit. Tradução: Eu gostaria que 

fosse a única mancha na nossa história moral, e que nenhuma outra raça tenha acusações mais graves para 

trazer contra nós. Não estou disposto a me desesperar; No entanto, não vejo como devemos desprender-nos 

desse enrolamento deplorável, temos o lobo pelas orelhas e sentimos o perigo de segurar ou deixá-lo ir. Não 

vou viver para vê-lo, mas aqueles que vierem depois de nós serão mais sábios do que nós, porque a luz está se 

espalhando e o homem melhorando. para esse avanço, eu olho, e para as dispensações de uma providência toda 

sábia e toda poderosa para conceber os meios de executar o que é certo. Rogo que aceite a garantia da minha 

elevada e  respeitosa consideração .  
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negros escravizados que tinha em sua posse – suas ações ou sua inércia sobre as condições a 

que estavam submetidos – na condição hereditariamente atribuída a ele de Slaveholder, mas 

também sua relação com a Instituição da escravidão, seu entendimento – ou, ao menos, suas 

proposições pseudocientíficas – e opiniões sobre as questões de raça, ou sobre a complexa 

influência que considerou ter sido promovida pela ‘Instituição escravidão’ na depravação de 

valores morais de sua sociedade – principalmente ao grupo formado por homens brancos, e 

que viria compor a sociedade norte-americana idealizada por Jefferson. 

 A Thomas Jefferson, como se sabe, foi dada a responsabilidade por diversos fatores 

formativos da sociedade norte-americana. Assim, a análise de suas cartas e outros escritos foi 

feita exaustivamente pelos quase 200 anos subsequentes a sua morte. Em cada época é 

possível observar o que norteia cada uma delas: o intuito de mapear seus, possíveis, 

ensinamentos – seja pelo que deveria vir a ser feito ou o que deveria ser evitado. Conforme 

bem lembra Gordon Wood, em seu livro The Revolutionary Characters
12

, Jefferson ocupou 

historicamente o papel de consciência moral dos Estados Unidos. Assim, inevitavelmente, 

durante o processo de construção dessa imagem surgiram diversas correntes de interpretação 

sobre as questões deixadas por ele; nestas, em pouquíssimas oportunidades, a temática da 

escravidão foi deixada de lado.  

 A demanda social-política-ideológica de cada época norte-americana moldou um 

Thomas Jefferson diferente; algumas vezes aparecendo como um indiscutível senhor de 

escravos branco e racista, outras vezes “apenas um homem de seu tempo, aprisionado a uma 

instituição que não concordava”, Jefferson parece manter-se como fonte inesgotável de 

interpretações. Ambíguo e complexo demais para ser decifrado e, também por esses motivos, 

difícil de ser deixado para trás.     

 Sabe-se que Jefferson tinha um plano, ou melhor, vários planos que convergiam em 

um ideal de nação para a consolidação de seu país. As ideias-base de uma sociedade 

republicana ideal – que ele esperava que viesse a se estabelecer, de fato, na América do Norte 

– eram incompatíveis com a condição e prática imoral que era a de privar a liberdade de 

outros seres humanos. Foram os seus discursos, acusando tal “imoralidade” da escravidão, os 

responsáveis pelas mais complexas interpretações, acusações e defesas sobre seu real 

posicionamento frente às condições que os negros eram submetidos na realidade escravocrata. 

A questão é: de todas essas interpretações, qual aquela que é possível mapear em sua 

autobiografia? 
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 WOOD, Gordon. Revolutionary Characters: What Made the Founders Different. New York: Penguin Press, 

2006 (versão Kindle). 
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  Sua lápide, projetada e decorada de acordo com especificações claras de seu futuro 

hóspede, anuncia ao observador esperado aqueles que, sem dúvidas, foram os principais feitos 

de sua vida. Ao menos, foram esses os escolhidos por Jefferson como dignos de registro, os 

‘memoráveis’. Entre eles, todavia, nenhuma referência à escravidão. Nenhuma auto-

intitulação de “liderança proto-abolicionista”.  

 Em sua Autobiografia, podemos perceber breves aparições sobre o tema; poucas, se 

comparadas em proporção quantitativa ao conjunto das outras temáticas trabalhadas no texto. 

Na maioria dessas poucas aparições, a escravidão esteve disposta de maneira tímida, embora 

também carregasse um tom de preocupada urgência. Exceção a isso, talvez, sejam os trechos 

contidos no documento do rascunho original da Declaração de Independência das treze 

colônias, anexado ao texto autobiográfico.  

 De qualquer forma, Jefferson não chama para si o título de abolicionista, até porque 

ele não o foi. O que nos apresentou, sempre de maneira geral, foi uma modesta referência à 

autoria de alguns projetos de lei pelo fim da escravidão ou do tráfico de escravos. Essas 

aparições, como dissemos, foram sempre bastante breves.  

 Em determinado momento da história americana, no entanto, Jefferson teve sua 

imagem de Pai Fundador proto-abolicionista esculpida. As frágeis bases dessa imagem 

idealizada reservaram-no, por anos, o papel de réu no tribunal da história. Historiadores e 

biógrafos vem, há anos, ocupando-se de trabalhos de pesquisas que buscam acusar ou 

defender Jefferson, seu posicionamento – ou total desprezo – e suas atitudes sobre as 

condições dos negros escravizados. Muitas vezes, todavia, o “testemunho de Jefferson”, em 

sua autobiografia, foi deixado de lado.      

 A questão é que, em determinado momento a referência surgiu e encontrou morada no 

imaginário estadunidense. De ‘autor da Declaração da Independência e fundador da 

Universidade da Virgínia’, Thomas Jefferson, começou a ser entendido, e referido, também 

como um símbolo da luta em defesa do fim da escravidão. É difícil delimitar exatamente 

quando isso passou a acontecer de maneira efetiva, mas Gordon Wood, supracitado, conta que 

Lincoln, em discurso durante a a presidência, no contexto da Guerra de Secessão se referiu a 

Jefferson nesse sentido; segundo o autor, Lincoln teria afirmado que (os nortistas) estavam 

trabalhando para concretizar aquilo que Jefferson havia começado/sonhado: garantir o acesso 

a todo os homens aos seus direitos naturais.
13
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 A guerra civil norte-americana aconteceu quatro décadas após a morte de Jefferson e 

envolveu, entre os claros interesses financeiros da burguesia industrial nortista e dos agro-

produtores sulistas, as complexas questões escravistas evitadas desde a independência do país. 

Não cabe aqui definir o quanto de interesse estritamente econômico e político estiveram 

envolvidos nos posicionamentos nortistas desse conflito; importa saber que a imagem de 

Jefferson foi associada ao lado pro-abolicionismo, em um contexto em que as questões raciais 

no país chegaram a seu extremo
14

.  

 Em outro momento, esse bem mais preciso, os historiadores e estudiosos da política 

estadunidense na Era Revolucionária, ou do período denominado por eles de Early America, 

começaram a questionar as atribuições proto-abolicionistas delegadas a Jefferson. Em 

contrapartida a esse movimento que buscou (e ainda busca) descontruir as afirmações acerca 

da imagem de um ‘Jefferson ativo na luta abolicionista’, assistimos à permanência e a 

consolidação das principais biografias de Jefferson que defendem, quase sumariamente, o 

movimento contrário. Tais biografias – como Thomas Jefferson: the art of Power, de Jon 

Meacham, Jefferson and His Time, de Dumas Malone, Thomas Jefferson: Author of America, 

de Christopher Hitchens, Thomas Jefferson and the New Nation, de Merrill Peterson, entre 

outras - apresentam uma postura bem mais compreensiva sobre as chamadas “incoerências” 

ou “paradoxos” das atitudes cotidianas ou políticas de Jefferson que os outros autores irão nos 

apresentar.  

 Esse momento, datado de meados da década de 1970 e 1980, comportou um cenário 

de instabilidade e mudanças políticas dos EUA, o que deu origem a um movimento que 

buscava revisitar a história do início do país e o surgimento de seus mitos formativos, 

culturais e políticos.
15

 Como afirma Leslie Berlowitz, responsável pelo texto que nos introduz 

ao livro América em Teoria
16

, essa identidade originária da nação vem desde o início do 

século XIX sendo construída, e cumpre um papel imprescindível para a caracterização e a 

unidade política e cultural das nações do mundo. O surgimento do nacionalismo é uma 

realidade da qual a nação estadunidente não esteve desvinculada.  

                                                           
14

 Cabe ressaltar que resulta desse conflito diversas questões relacionadas à raça, tais como: a 13ª Emenda, que 

aboliu a prática da escravidão nos EUA concomitante ao surgimento das Leis de segregação racial abolidas 

apenas na década de 1960. Além disso, como resultado da 13ª Emenda, surgiram em alguns estados do Sul 

grupos de perseguição aos negros, ficando mais conhecido deles a Ku Klus Klan (KKK). Essas questões, 

exaustivamente discutidas na década de 1960, período em que os movimentos sociais dos negros ganhou força 

nos Estados Unidos, estiveram fortemente ligadas aos novos olhares que a historiografia estadunidense passou a 

dar a esse aspecto da sua história nacional.    
15

 BERTLOWITZ, Leslie; Introdução. In: A América em Teoria. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993.   
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 Essa busca pela origem dos EUA, segundo Berlowitz, foi marcada por diversos 

momentos de incertezas e receios sobre a construção de um “passado em comum plausível”, 

que justificasse a união e a cooperação entre seus estados, originalmente resultantes das 

díspares 13 colônias e de territórios posteriormente anexados. Sabemos que o início a nação 

estadunidense é caracterizada pela incompatibilidade de interesses e objetivos entre as 

colônias que se tornariam os estados norte-americanos, e que a autonomia política individual 

foi, por um longo período, colocada como prioridade frente aos interesses comuns da nação. 

 Como resposta a essa fragmentação cultural e política da origem do país – após a 

Revolução de Independência – os EUA passaram, no século XIX, por uma rígida recuperação 

(ou uma “re-criação”) de mitos e símbolos da fundação. É nesse contexto que a essência 

moral da América foi criada, e seria continuamente reforçada nos discursos políticos como 

Lincoln, Roosevelt, e outros. John Patrick Diggins, no mesmo livro, América em Teoria-, 

dedicou-se, portanto, a tratar do que ele intitula A Teoria e a Fundação da América
17

.  Nesse 

capítulo ele nos apresentou três questões essenciais para entender os ‘mitos de formação’ da 

república americana; a conclusão que chegou é a de que foi preciso definir limites e padrões a 

serem seguidos por todos os componentes da nação para que fosse estabelecida uma unidade; 

entre esses padrões estava a exaltação da nação e sua diferenciação (no sentido de vê-la como 

superior às outras) latente em relação às outras nações do mundo. Assim, o surgimento (ou 

invenção?) de líderes que acumulam qualidades diversas - quase sobre-humanas – encontra 

um direcionamento teórico e prático. 

 Evidentemente os Pais Fundadores, políticos e líderes indispensáveis nesse processo 

formativo dos EUA, são até hoje ponto de convergência de discursos políticos, crenças de 

conduta e estudos político-comportamentais do país. Mais evidente ainda é que tais 

personalidades não poderiam, e não foram a princípio, apresentados como seres humanos 

frágeis ou suscetíveis a erros. Criou-se, portanto, a ideia de que a formação da nação havia 

sido pensada e efetivada por homens de razão, princípios e objetivos bem delimitados e, de 

preferência, incorruptíveis. Tamanha a força dessa ideia que é possível encontrar afirmações 

como a destacada por Gordon Wood:  

 

Nenhuma figura em nossa história incorporou tanto da nossa herança e tantas 

das nossas esperanças. A maioria dos americanos pensam em Jefferson como  

o primeiro biógrafo profissional, tal como pensa James Parton. "Se 
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Jefferson estava errado", escreveu Parton em 1874, "a América está 

errada. Se a América está certa, Jefferson estava certo.”
18

 [grifo nosso] 

 

  Um pouco mais adiante do texto, Wood retoma a temática da escravidão, no contexto 

da afirmação acima: “Na verdade, sua opinião sobre os negros americanos e a escravidão 

tornaram Jefferson mais vulnerável à censura moderna. Se a América acabou por estar 

errada em suas relações raciais, Jefferson também teve que estar errado.”
19

 Uma oração 

simples, mas determinante, e que talvez nos dê a noção da dimensão significativa da imagem 

de Jefferson como Pai Fundador. Serve também para dimensionar a complexidade do 

processo de desconstrução de tais mitos pelo qual os historiadores e estudiosos passaram no 

fim do século XX.   

 Desta feita, Mary Junqueira, em seu livro Estados Unidos - A consolidação da Nação
 

20
, nos apresentou um paralelo entre determinados traços de exaltação e idealização da origem 

do país frente a história formativa dos outros países do mundo: “A perspectiva dominante é 

conservadora e reserva um lugar central para os Estados Unidos não só no mundo da política, 

mas na História da humanidade [...]”.
21

 Essa ‘origem’, portanto, construída em cima do que a 

autora chama de “cultura de ganhadores vs. perdedores”, reproduzida em massa em sua 

indústria cinematográfica ou na literatura, não teria como comportar líderes fundadores falhos 

ou mesmo incoerentes com os ideais republicanos e liberais defendidos tão largamente por 

eles no período revolucionário. Na cultura formativa dos EUA “o passado serve para explicar 

o êxito do presente”, e não um ‘ponto obscuro’ do qual se quer fugir, se diferenciar, se superar 

– que, segundo a autora, é comum em diversas outras histórias formativas de países do 

mundo.  

Por conta disso, Mary Junqueira ainda afirma que 

 

Os norte-americanos acabaram por criar uma versão da própria História, na 

qual alguns temas foram selecionados e valorizados ao extremo. Por outro 

lado, certos temas que também deram origem ao moderno Estados Unidos 

foram esquecidos.
22
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 WOOD, Gordon. Op. cit. 1993.  
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 A ideia dessa excepcionalidade estadunidense, segundo Philip John Davies
23

, traz, 

consequentemente, o juízo equivocado da inferioridade de outras cultura ou políticas de 

outros países. Essa noção de excepcionalidade tem, talvez, origem ainda no período vivido 

por Jefferson, uma vez que discursos nesse sentido – de inferioridade frente aos Estados 

Unidos – lembram bastante a forma com que Jefferson se referiu a Revolução Francesa 

durante sua narrativa autobiográfica
24

.  

 De maneira breve, vale destacar que Jefferson reservou diversas páginas de sua 

autobiografia para tratar da temática da Revolução Francesa, chegando a ser de certa forma 

desproporcional o número de páginas reservadas a essa questão frente a outras temáticas 

levantadas no texto
25

. Nesses trechos Jefferson, por diversas vezes, apresentou opinião sobre 

as falhas de estratégia dos revolucionários franceses e as consequências desses atos para a 

própria França e para o restante do mundo; a comparação com a estratégia adotada por seus 

compatriotas estadunidenses foi inevitável a Jefferson. Tal ponto parece-nos característica 

bastante determinante desse caráter de excepcionalidade estadunidense sobre o qual Junqueira 

e Davies falam. 

 Conforme já foi comentado brevemente acima, entre as diversas questões identitárias 

que envolvem a fundação dos EUA - como país efetivamente unificado - temos a presença 

contínua e marcante da diversidade nada unificadora entre as “ex treze colônias”, agora 

transformadas em estados. Essa falta de “afinidade” cultural, ideológica e mesmo de 

interesses econômicos entre os estados foi fonte de grande preocupação entre políticos como 

Jefferson, e será referida por diversos autores na defesa de Jefferson.  

 Isso porque, ideias como “o fim da escravidão” eram, à época, de suma delicadeza aos 

estados do Sul. Jefferson, juntamente com outros políticos da época, apresentou diversas 

vezes, em seus discursos ou escritos, indícios de ter consciência da sensibilidade dessa 

questão. Esse receio apareceu em diversos momentos da narrativa autobiográfica de Jefferson, 

como nos trechos de “transcrição/ata” das falas de outros políticos sobre a questão da 

tributação dos escravos; nas frases retiradas da Declaração de Independência e presentes no 

rascunho original; ou mesmo nas previsões catastróficas sobre a manutenção da prática da 

escravidão em seu país.
26
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 JUNQUEIRA, 2001, p. 38.   
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 As relações de Jefferson com a Revolução Francesa e as comparações com a Revolução americana estão 

apresentadas no terceiro capítulo. 
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 Cf. eixos temáticos apresentados na autobiografia no capítulo 1.  
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 Superado o período da Confederação – que vai de 1776 até 1789 – líderes políticos, 

como Jefferson, passaram a se questionar: como governar um país com população e 

lideranças políticas tão distintas? Para Mary Junqueira o próprio nome escolhido para o país 

explicita essa “necessidade de negociação” entre os estados. Findada a guerra contra a ex-

metrópole, as latentes diferenças inevitavelmente se manifestaram. Elas ficam claras em 

diversos acontecimentos sociais, como o surgimento de dois partidos políticos com planos 

opostos de “nação”, e das disputas lideradas por seus membros em jornais e folhetins da 

época. Jefferson, obviamente, participou de tais acontecimentos. A questão é que a ideia de 

“bem comum” demorou a se firmar, pois antes de tudo era preciso definir o que se entendia 

por “comum”.
27

   

A busca por essa identidade em um passado em comum, que de alguma maneira 

unisse os Estados ao conceito de nação que se almejou formar, foi um processo contínuo e 

trabalhoso para o país, segundo esses autores. É completamente plausível, nesse sentido, 

identificar a importância do trabalho de ‘polimento’ da imagem desses líderes fundadores, que 

são base da moralidade e do sentido de sociedade norte-americana. Os Pais Fundadores, entre 

os quais Jefferson ocupa lugar de destaque, são parte essencial dessa mitologia de origem, e 

serão, portanto, exemplos a serem seguidos por seus concidadão vindouros. Emprestando a 

definição de Junqueira,  

 

“Os mitos são representações da realidade, construções culturais que evocam 

memória, a nostalgia e reavivam crenças, além de oferecerem modelos de 

conduta. Os mitos fornecem acima de tudo um sentimento de unidade, 

criando assim uma atmosfera de identidade nacional”.
28

 [grifo nosso]  

     

 Em seu texto, no tópico “A identidade Nacional”, a autora relembra que aqueles que 

estiveram preocupados com a formação da identidade desses líderes fundadores tinham 

consciência da complexa e heterogênea composição étnica e religiosa dos imigrantes que 

chegaram aos EUA. Afirma que: 

 

“Num primeiro momento foi se criando o sentimento de que não eram mais 

súditos do rei, nem ingleses no Novo Mundo. Aos poucos, foi construída 

uma identidade norte-americana. Criava-se, portanto, uma unidade 

política, mas havia também a necessidade de se criar uma identidade 
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cultural norte americana. Algo que fizesse com que todos se sentissem 

pertencentes uma mesma comunidade”.
29

 [grifo nosso] 

   

Poucas páginas adiante Junqueira conclui a ideia da seguinte forma: 

 

“O mito dos pais fundadores serviu a determinados fins, ao longo do tempo. 

Ajudou a consolidar o projeto dominante (foram escolhidos), como heróis, 

protagonistas do projeto vencedor norte-americano; ajudou também a criar 

uma atmosfera de unidade nacional e a minimizar conflitos existentes na 

sociedade.”
30

 

 

 Entendendo as questões referentes à construção dessa mitologia dos Founding 

Fathers, passamos ao ponto seguinte: a desconstrução dessas imagens. A excepcionalidade 

dos pais fundadores é um ponto determinante para que entendamos a demora para que tais 

personagens passassem a ser descontruídos nos estudos do universo acadêmico. Jefferson, 

todavia, parece ser o personagem que mais atraiu estudiosos incomodados com sua suposta 

“máscara” ou seus “falsos atributos” protoabolicionistas. Pelo menos é o que afirmam 

diversos autores, como Bernard Bailyn, em Jefferson and the Ambiguities of Freedom
31

.  Uma 

vez confiantes de que seria seguro retirar tal “máscara mitológica” de líder eleito para a 

fundação de uma sociedade-sem-igual, os estudiosos se dedicaram a isso intensamente.  

 Bailyn, no texto supracitado, apresenta-nos uma metáfora de espelhos. O autor faz uso 

dessa metáfora em busca de explicar como os símbolos escolhidos por uma sociedade, em 

determinado momento de sua existência, são demonstrativos das expectativas ou, muitas 

vezes, demandas políticas daqueles que a compuseram. Nesse sentido, o autor destaca a não-

neutralidade das narrativas, pressuposto sobre o qual concordamos tanto na análise da 

autobiografia quando das bibliografias trabalhadas. Emprestando uma referência de Marc 

Bloch a um provérbio árabe, em Apologia da História
32

, “os homens se parecem mais com 

sua época do que com seus pais”, e as representações que fazem do seu passado dizem tanto 

sobre seu presente quanto sobre o passado que se intencionou rememorar.   

 Assim, o que Bailyn nos diz é que a figura de Jefferson foi moldada, através dos anos, 

e age como um espelho de cada época da sociedade norte-americana. Sendo assim, sua 

imagem foi adaptada e readequada às expectativas que cada época carregou, cumprindo sua 

função de Pai Fundador e referência moral e política. Como afirma o autor, nenhum outro Pai 

Fundador foi tão moldado como Jefferson. As estratégias da rememoração e do esquecimento 
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estiveram muitas vezes presentes nesse processo de retomada da figura de Jefferson; as 

formas como essas interpretações de tais representações foram feitas permitiram - e ainda 

permitem - grande margem de discussão, favoráveis e contrárias, às faces que foram criadas 

do nosso personagem. 

  O processo de desconstrução dessa imagem de Jefferson é – no presente, pois esse 

processo ainda ocorre – conflituosa o suficiente para que muitos trabalhos sobre o 

personagem sejam bastante incisivos em suas críticas. Apesar disso, essa margem 

interpretativa da figura de Jefferson parece, muitas vezes, deixar indecisos até mesmo aqueles 

que buscam desconstruir o estereótipo de Jefferson como (proto)abolicionista. Os 

“paradoxos” – como Edmund Morgan
33

 denomina a questão da Liberdade e da Escravidão na 

América Revolucionária - apresentados por esses autores em relação a Jefferson e a 

escravidão são muitos. É indispensável, portanto, um breve percurso sobre os topos das 

discussões sobre Jefferson-raça-escravidão, e sobre os silêncios e possíveis ‘defesas’ nas 

quais Jefferson se aventurou em sua autobiografia. 

 Sobre essa discussão Bailyn afirmou: 

 

Os historiadores nunca absorverão completamente a versatilidade protetora 

de Jefferson, nem resolverão completamente os paradoxos em sua carreira e 

as aparentes contradições em seu carácter. Mas há alguns poucos sinais ao 

longo do caminho para ajudar a entender, pelo menos, alguns dos elementos 

básicos em sua personalidade pública e, talvez, avaliar um pouco mais 

precisamente a complexidade de sua conquista.
34

 

   

 Sabe-se que Jefferson colecionou, em vida, opositores e admiradores na mesma 

proporção. Tais opositores, críticos ferrenhos, podem ter sido responsáveis por apresentar a 

Jefferson, embora obviamente a intenção não fosse de auxiliá-lo em sua autodefesa, seus 

pontos fracos ou as pontas soltas de sua imagem; é possível que isso tenha dado a Jefferson o 

lembrete de cuidar dela de forma que, ao menos, possibilitasse interpretações alternativas 

àquilo que ele já podia pressupor que seria falado sobre ele.  

 Para Junqueira, a construção imagética feita ao entorno dos pais fundadores esteve tão 

arraigada que, ainda hoje, existe uma grande dificuldade em admitir que Jefferson foi um 

grande aristocrata, proprietário de escravos, e (comprovado por testes de DNA, na década de 
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1990)
35

 pai dos filhos de Sally Hemings, uma de suas escravas.
36

 A dificuldade, no entanto, 

não foi impeditiva aos infinitos estudos sobre a relação de Jefferson com a escravidão ou a 

questão da raça fossem feitos. 

 O processo de restruturação da trajetória e da relação de Jefferson com a escravidão 

foi, majoritariamente, feito por historiadores e estudiosos que revisitaram os vários âmbitos 

das suas relações pessoais e profissionais. Recorrendo muitas vezes a análises psicológicas, 

ou mesmo bastante preocupadas com subjetividades como os ‘sentimentos’ ou/e as ‘crenças 

pessoais’ de nosso personagem, muitos autores buscaram criar mecanismos de análise para 

entender como Jefferson se relacionou com a causa pela qual recebeu tamanho 

reconhecimento póstumo.  

  Nas duas linhas interpretativas, aquela com viés idealizador e a outra com viés 

desconstrutivista, a imagem de proto-abolicionista de Jefferson se apresentou complexa e 

flexível. A autobiografia, no entanto, apresenta mais silêncios que posicionamentos sobre o 

tema, pois os trechos relativos ao tema são simples, mas trazem um sentido complexo quando 

colocados dentro do perfil de uma personalidade que busca se reafirmar – ou talvez se 

retratar? – nesse documento. Entender as críticas que foram feitas a Jefferson, e as lacunas de 

sua conduta, expostas por estudiosos, nos ajuda a mapear as possibilidades interpretativas de 

perfil de si que o autor-personagem quis preservar no texto para seus futuros leitores.    

 Nesse sentido, o que a análise propõe nos próximos dois tópicos é resgatar algumas 

das discussões historiográficas sobre essa relação de Jefferson com a escravidão, para em 

seguida explorar quais as possibilidades a própria escrita de si comportou sobre o tema.  

   

 

2.2. De um benevolente Senhor de escravos a racista: Jefferson e a escravidão na 

historiografia. 

 

 O processo de análise de uma autobiografia, ou qualquer documento pessoal/íntimo, 

parece demandar do leitor uma (tentativa, ilusória, de) neutralidade sobre-humana. Se 

tratando de uma personalidade como Jefferson, isso parece possível apenas àqueles que 

nunca, ou poucas vezes, ouviram falar sobre o autor da Declaração de Independência. Sendo 
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meramente informado sobre o personagem, o leitor muito provavelmente também terá sido 

informado a respeito da relação de Jefferson com a escravidão, tamanha a recorrência do 

tema. Esse segundo tópico, portanto, dedicar-se-á desenhar, brevemente, os principais pontos 

de discussão que se levantou sobre a temática.  

 Comprometidos firmemente com o projeto de decifração do enigma da ‘esfinge 

Jefferson’, autores percorreram dos mais complexos aos mais singelos acontecimentos que 

envolveram a Instituição escravidão, os escravos, e Jefferson. Em meio a todos esses 

trabalhos, algumas problemáticas parecem ter conquistado indiscutivelmente espaço de 

destaque.  

  Desde o dia em que atingiu a maioridade legal Jefferson tornou-se um rico fazendeiro, 

proprietário de uma média constante de mais de cem escravos, condição que não conseguiu 

manter até o fim de sua vida. Sua condição originou-se na herança deixada por seu pai e, 

complementou-se com a renda adquirida na ocasião de seu matrimônio com Martha Wayles. 

Acostumado ao conforto, todavia, Jefferson morreu deixando grandes dívidas para sua 

família, a maioria delas geradas por seus hábitos e gastos extravagantes. 

 Documentos mostram que, de todos os escravos que possuiu em vida, um número 

insignificante conquistou a liberdade por iniciativa de Jefferson. Nem mesmo no momento de 

sua morte, em seu testamento, eles foram libertados, como foram os escravos de George 

Washington. Para alguns autores, a dívida adquirida por ele é uma explicação plausível para 

tal feito (a não libertação de seus escravos); para outros, a justificativa não é válida, uma vez 

que Jefferson não abriu mão de seus gastos recorrentes com obras de arte ou grandes 

recepções em Monticello, mesmo quando já se encontrava irremediavelmente endividado.   

 A esse primeiro ponto, liga-se outra problemática. Quase todos (senão todos) os 

escravos libertados por Jefferson pertenciam à família de sobrenome “Hemings”, da qual uma 

personagem merece destaque
37

. Sally Hemings, escrava da casa e meia irmã de Martha
38

, 

viveu, após a morte de sua meia irmã, um relacionamento amoroso com Jefferson. A 

importância dada ao caso, dentro da discussão historiográfica, se relaciona com o fato de que 

a relação foi conhecida e usada por opositores de Jefferson, em vida, durante sua campanha 

eleitoral para presidente; além disso, como os escravos libertados por Jefferson seriam todos 

da família de Sally, algumas interpretações sobre as motivações para tais alforrias consideram 
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que elas não contaram com um posicionamento político efetivo pelo fim da escravidão, 

podendo estar relacionadas apenas a motivações estritamente pessoais. 

  Outra grande problemática diz respeito às concepções de Jefferson sobre raça e sobre o 

lugar do ex-escravo negro na sociedade estadunidense. Em suas Notas sobre a Virgínia, e em 

diversas correspondências, Jefferson apresentou conclusões sobre a inferioridade biológica 

dos negros em diversos aspectos considerados, por ele, como essenciais para uma sociedade – 

a sua sociedade. Essas conclusões foram baseadas, quase majoritariamente, em teorias 

pseudocientíficas de análise criadas por ele próprio
39

. 

 As teorias de raça desenvolvidas por Jefferson, principalmente no texto das Notas, 

apresentam uma incompatibilidade na manutenção da escravidão com a sociedade branca, 

almejada por ele. A despeito de algumas discussões sobre tais teorias com outros intelectuais 

de seu tempo, Jefferson não considerou plausíveis as explicações sobre a influência do meio e 

das condições sociais a que foram submetidos os escravos para a formação desses sujeitos; 

apesar de se manter aberto às discussões, seguiu defendendo as conclusões biológico-

científicas que descreveu no texto das Notas.  

 Para Jefferson, o negro possuía determinados hábitos por natureza, independentes da 

socialização, de forma que sua inserção na sociedade branca, mesmo a longo prazo, lhe 

pareceu demasiadamente complicada. Jefferson defendeu, ainda, a dificuldade de coexistência 

das duas raças – brancos e negros – em uma só nação, uma vez que considerava improvável 

que os negros esquecessem todos os anos de subjugação e humilhação a que foram 

submetidos. A solução encontrada por Jefferson frente à problemática do ‘ex-escravo’, 

embora nunca tenha sido efetivamente posta em prática, foi a expatriação. 

 A ideia de Expatriação defendida por Jefferson consistia na retirada dos negros de 

terras norte-americanas, caso a abolição da escravidão acontecesse efetivamente, como 

esperava. Jefferson, como já foi dito, acreditava que, por terem sido submetidos tanto tempo à 

exploração, humilhações, e desumanização, os negros não poderiam viver em paz entre os 

brancos, uma vez que sempre enxergariam nos brancos a lembrança de seus anos de opressão. 

Eles deveriam, então, ser transferidos para um novo território – ou seu antigo continente - no 

qual pudessem formar sua própria sociedade, longe dos seus ex-senhores brancos. Essa 

transição da condição do negro deveria, no entanto, acontecer vagarosamente e sempre 
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tutorada pelos brancos, de forma que o ex-escravo negro readquirisse algumas características 

consideradas por Jefferson essenciais para a vivência como um homem livre.
40

 

 Evidentemente, efetivar a prática da proposta de expatriação de Jefferson se mostrou 

inviável. Em diversas cartas, e em determinado momento da vida – referência que aparece 

discretamente na autobiografia – Jefferson assumiu a derrota e a impraticabilidade do plano, 

devido principalmente a impeditivos financeiros. Após calcular as despesas financeiras 

necessárias para a efetivação do plano Jefferson concluiu que seria impossível efetuar o 

reembolso dos senhores, futuramente ex-donos de escravos, e a readequação dos negros para 

o convívio em sociedade, agora como homens livres. Ainda assim, a conclusão frustrada do 

plano foi acompanhada pelo consolo da esperança nas gerações vindouras, como pudemos ver 

na carta a Lydia Howard Huntley. 

 Existem, ainda, outras problemáticas mais desconhecidas, mas que também embalam 

muitos trabalhos sobre a relação de Jefferson com a escravidão. No livro “Negro President”: 

Jefferson and the Slave Power
41

, Garry Wills trabalhou a ocasião da vitória de Jefferson na 

corrida presidencialista de 1800, na qual Jefferson conquistou não só a vitória sobre John 

Adam como também o apelido de “Negro President”. Isso porque, a vitória de Jefferson só 

foi possível graças a Three-Fifths Clause, de 1787, que estabelecia que os escravos fossem 

contabilizados para determinar a população total de um Estado na representação legislativa 

(“valendo” o equivalente a 3/5 de um cidadão comum) o que deu grande margem de 

vantagem aos estados do Sul, escravistas.    

 Jefferson não participou das reuniões destinadas a criar a constituição do seu país, uma 

vez que estava cumprindo seu cargo de embaixador na França. Porém, em ocasião anterior, na 

reformulação da constituição do seu Estado, Jefferson teve participação efetiva. Alguns 

autores que trabalharemos adiante - entre eles Finkelman, Schwabach e Cohen – comentam 

que, nessa função, Jefferson teria tratado de enrijecer ainda mais a condição do escravo em 

seu Estado, contrariando a perspectiva de benevolência sobre sua figura. Essa atuação de 

Jefferson na reformulação das Leis da Virgínia apareceu na sua narrativa autobiográfica, e 

trataremos desse aspecto no próximo tópico.  

 Em diversas ocasiões, portanto, autores interpretaram essas manifestações de Jefferson 

como simples expressões de um racismo institucionalizado, embora alguns de defensores 
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argumentem em favor da compatibilidade de tais ideias com o contexto que, como um 

aristocrata branco, Jefferson habitou. Partindo dessa definição, toda a análise de sua trajetória 

pública pela aprovação de leis que proibissem o tráfico de escravos na Virgínia foi 

interpretada por seus críticos como incompatível ou, muitas vezes, demagoga.  

 Seus biógrafos, em contrapartida, buscaram muitas vezes, com base nas mesmas 

fontes, respaldo para recuperar a imagem de um Jefferson preocupado com as questões da 

raça ou a própria condição do negro na sociedade norte-americana, apesar de toda e qualquer 

opinião de superioridade racial que tivesse.  Entre as interpretações para o questionamento 

sobre os motivos que levaram Jefferson optar por não libertar seus escravos é possível 

encontrar algumas mais favoráveis a Jefferson, interpretadas de maneiras diferentes – quase 

opostas – por seus críticos e admiradores.  

 É o caso da ‘visão paternalista’ de Jefferson sobre seus cativos, trabalhada por 

Schwabach, em Slavery and Slaves
42

. Para o autor, é possível perceber na forma como 

Jefferson entendia os escravos uma visão paternalista; o autor afirma que Jefferson agiu, 

muitas vezes, como se acreditasse que os negros tivessem perdido sua autonomia ao serem 

submetidos à condição de escravos e, portanto, era sua incumbência cuidar do bem estar 

deles
43

.  

 Nesse sentido, a responsabilidade do senhor de escravos de cuidar dos atos cometidos 

por seus escravos era também consequência dessa relação. Essa questão é bastante 

significativa uma vez que Jefferson acreditou efetivamente na impossibilidade de uma 

existência pacífica entre as duas raças e, portanto, alforriar seus escravos sem efetiva 

alternativa para esse problema estava fora de questão. Schawabach afirma  

 

Jefferson aparentemente acreditava que seus escravos estavam mais seguros 

sob sua tutela do que teriam estado por conta própria. A falha nesta 

abordagem paternalista, é claro, era que a segurança dos escravos em 

Monticello dependia da prosperidade de seu mestre.
44

.  

 

 Apesar de considerar essa visão paternalista de Jefferson, o autor não refutou as 

críticas sobre a noção de superioridade branca e não intencionou sair em sua defesa, tal como 

fizeram seus biógrafos.  
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 William Cohen, em Thomas Jefferson e problema da Escravidão
45

, compilou essas 

principais problemáticas, citadas acima, explanando sobre os principais pontos considerados 

paradoxais em Jefferson. Sua intenção foi, claramente, desmistificar a imagem de senhor-de-

escravos benevolente, que foi atribuída a Jefferson. Assim, somos apresentados a uma ideia 

de “identidade paradoxal” de Jefferson, que comparou em diversos momentos suas posturas e 

os silêncios sobre o problema da escravidão. O incômodo de Cohen fica claro no 

questionamento com que abre seu texto: teria Jefferson, ao menos uma vez na vida, lutado 

pelo direito à liberdade desses negros efetivamente?  

 Essa ideia de “identidade paradoxal” esteve presente em outros autores, uma vez que é 

bastante comum mesmo entre os críticos a recusa em definir, categoricamente, Jefferson com 

um simples perfil “escravocrata” ou “racista”. As declarações públicas de repúdio a 

escravidão, e os diversos projetos de lei com esse mesmo fim dificultaram essa categorização 

mesmo para os críticos menos simpáticos a Jefferson.   

 Ainda assim, para o Cohen, e outros críticos de Jefferson ou estudiosos da temática 

escravidão - como Paul Finkelman
46

, David Brion Davis
47

, Winthrop D. Jordan
48

, Peter S. 

Onuf
49

 - essa isenção de responsabilidade de Jefferson - dentro do sistema escravocrata do 

qual fazia parte - é um erro historiográfico que eles buscam corrigir. Em contrapartida a esse 

movimento, vemos alguns biógrafos, como o Dumas Malone
50

 ou Merril D. Peterson, e 

historiadores, como Edmund Morgan
51

 e Mark McGarvie, preocupados com as possibilidades 

interpretativas que essa relação de Jefferson com a escravidão comporta. 

 O principal ponto de incômodo que se coloca para os críticos é que a maioria dos 

biógrafos e estudiosos de Jefferson trataram as ambiguidades dessa relação de Jefferson com a 

escravidão de maneira tendenciosamente amena. Para Cohen, por exemplo, a recuperação 

dessa face de Jefferson se deu quase sem questionamentos; e afirma que quando os 

questionamentos se tornaram inevitáveis, Jefferson foi colocado como vítima circunstancial 

de um sistema muito maior que ele. 
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 Peter S. Onuf
52

, nesse sentido, questiona alguns métodos que considerou recorrentes 

nos textos da grande maioria dos biógrafos de Jefferson. Segundo ele, o argumento-chave 

para desqualificar os trabalhos críticos sobre a relação Jefferson-escravidão é que esses 

autores incorreriam sempre no “presentismo” - tentando ajustar os posicionamentos de 

Jefferson a conceitos e entendimentos modernos sobre a prática da escravidão. Para ele, esse 

questionamento é falho, uma vez que é possível encontrar, contemporâneas a Jefferson, 

discussões sobre a raça e a liberdade que repudiavam ideias como a inferioridade biológica 

dos negros e a condição da escravidão de maneira bastante veemente.   

  Cohen, por sua vez, faz uma abordagem crítica à ideia corrente de que Jefferson 

repudiava a Instituição da escravidão e que teria tentado amenizar seus males sendo um 

senhor benevolente. A ideia de benevolência e manutenção da condição de senhor de escravos 

é incompatível para o autor, e para comprovar seu argumento Cohen recorre a duas ocasiões, 

uma delas bastante rotineira nos argumentos dos críticos de Jefferson: a primeira trata-se de 

um anúncio feito por Jefferson no jornal local apregoando a fuga de um de seus escravos; a 

segunda se refere a resposta dada por Jefferson a Edward Coles
53

, um vizinho que o 

interpolava por apoio ao movimento de alforria de seus escravos.  

 A primeira, que diz respeito a um anúncio de jornal em que Jefferson denuncia a fuga 

de um de seus escravos, simboliza para o autor uma clara demonstração de objetificação 

daquele cativo. Nesse anúncio Jefferson ofereceu recompensa pela captura do fugitivo, o que 

para Cohen contraria a ideia de benevolência de Jefferson, uma vez que o tratamento dado aos 

escravos fugitivos de seu estado, Virgínia, poderia ser considerado, em suma, deveras cruel
54

. 

Além disso, a preocupação de Jefferson é interpretada pelo autor, não como cuidado com o 

humano-escravo – como poderia ser interpretada por aqueles que compartilham da visão 

paternalista –, e sim como uma tentativa de recuperar um bem.   

 A segunda situação, que se refere à carta de seu vizinho Edward Coles, foi alvo de 

diversas interpretações, além da feita por Cohen, e serviram para respaldar ambas as 

perspectivas de análise sobre Jefferson, como veremos. Nessas correspondências – uma vez 

que a carta usada por Cohen é apenas a resposta de Jefferson – seu vizinho, Coles, clamou a 

Jefferson para que, junto dele, começassem um movimento de libertação de seus escravos; 
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além disso, conta sobre sua intenção de se mudar de Estado (uma vez que as leis da Virgínia 

eram muito rígidas, ainda em 1814) para assim libertar seus escravos, dando a eles um pedaço 

de terra.
55

 

 O plano de Edward Coles parecia atender, ao menos, parte dos critérios anteriormente 

estabelecidos por Jefferson
56

, uma vez que não deixava os libertos desamparados após a 

alforria. Todavia, Jefferson respondeu a Coles concordando com a causa, mas se abstendo da 

participação efetiva dela. Acrescentou, em sua resposta, um breve relato de seus esforços em 

prol da libertação dos escravos, narrando não só seus ideais, mas também seus projetos de lei 

feitos com esse propósito. Reforçou também a ideia de imaturidade dos seus concidadãos 

frente ao tema, e sua persistente fé na expatriação, que entende como melhor solução para o 

problema: 

 

[...] 

your solitary but welcome voice is the first which has brought this sound to 

my ear; and I have considered the general silence which prevails on this 

subject as indicating an apathy unfavorable to every hope. yet the hour of 

emancipation is advancing in the march of time. it will come; and whether 

brought on by the generous energy of our own minds, or by the bloody 

process of S
t
Domingo, excited and conducted by the power of our present 

enemy, if once stationed permanently within our country, & offering asylum 

& arms to the oppressed, is a leaf of our history not yet turned over. 

[...] 

I am sensible of the partialities with which you have looked towards me as 

the person who should undertake this salutary but arduous work. but this, 

my dear Sir, is like bidding old Priam to buckle the armour of Hector 

‘trementibus aevo humeris et inutile ferrum cingi.’ no. I have overlived 

the generation with which mutual labors and perils begat mutual 

confidence and influence. this enterprise is for the young; for those who 

can follow it up, and bear it through to it’s consummation. it shall have all 

my prayers, and these are the only weapons of an old man. [grifo nosso] 
57
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Coles efetivamente colocou seu plano em prática.  
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 Ver: KATZ, Cláudio J. Thomas Jefferson's Liberal Anticapitalism. In. American Journal of Political Science, 

Vol. 47, No. 1 (Jan., 2003), pp. 1-17. Segundo o autor, Jefferson acreditava que o homem não seria totalmente 

livre enquanto precisasse vender seu trabalho a outrem. O autor considera que Jefferson, em seu plano ideal de 

sociedade, pressupunha a posse individual de terras, para que cada indivíduo fosse seu próprio senhor. Em 

alguns momentos, nas Notas sobre a Virgínia, Jefferson direcionou suas criticas à escravidão com intenção de 

demonstrar como a existência da Instituição “piorava os homens brancos”, e impedia que o perfil ideal de 

“americano (branco)” existisse. 
57 

Cf. Letter from Thomas Jefferson to Edward Coles (Aug. 25, 1814), In. Thomas Jefferson: Writings 1343, 

1345–46 (Merrill D. Peterson ed., 1984). Tradução: sua solitária, mas bem-vinda, voz é a primeira que trouxe 

esse som ao meu ouvido; e considerei o silêncio comum que prevalece sobre este assunto como indicação de 

uma apatia desfavorável a toda esperança. Ainda assim, a hora da emancipação está avançando na marcha do 

tempo. Virá; e quer seja trazido pela energia generosa de nossas próprias mentes, ou pelo processo sangrento 

de St. Domingo, animado e conduzido pelo poder do nosso inimigo atual, se uma vez estabelecida 
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feche a armadura do Hector ‘trementibus de aevo humeris e inutile ferrum cingi'. Não. Eu tenho sobrevivido a 
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 Cohen não se comover com as palavras de Jefferson, interpretando a resposta como 

evasiva e insuficiente. Para o autor, a carta evidencia a sua imobilidade, além de uma clara 

tentativa de autopreservação frente ao tema. Em outros trechos da carta, Jefferson apresentou 

possibilidades de tornar a vida desses cativos “mais tolerável” até que o dia da libertação 

total, o que reforçaria a imagem de senhor benevolente tão fortemente rebatida pelo autor.  

 Mark McGarvie, ao contrário de Cohen, nos apresenta outra perspectiva sobre esse 

mesmo diálogo nas correspondências de Jefferson com seu vizinho Coles. Seu artigo 

intitulado “In perfect accordance woth his character”: Thomas Jefferson, Slavery, and the 

Law
58

, faz referência a um comentário de Edward Coles sobre a resposta de Jefferson. 

Segundo o autor, Coles teria afirmado que Jefferson agiu ‘em perfeita harmonia com seu 

caráter’, o que para ele demonstra que até para um contemporâneo de Jefferson, disposto a 

romper bruscamente com a instituição, o político parecia coerente em seus argumentos sobre 

o tema. McGarvie afirma:  

  

Coles descreveu a posição de Jefferson como "em perfeita concordância com 

seu caráter, em boa harmonia com o seu republicanismo filantrópico e, em 

todos os aspectos, digno do renomado autor da Declaração de 

Independência". Aparentemente, em 1814, mesmo os abolicionistas mais 

assertivos reconheceram mais de um meio para alcançar seus objetivos.
59

 

  

 A perspectiva de McGarvie sobre a relação de Jefferson com a escravidão é um pouco 

mais amena que a apresentada por Cohen. O autor interpreta a complexa relação de Jefferson 

com a escravidão como uma “terrível ironia”. A ironia, para ele, está no fato de que toda a 

vida pública de Jefferson foi de alguma maneira voltada a defender um projeto de nação – 

governo do povo, limitado em sua autoridade, com leis que garantiam os direitos naturais, 

vida, felicidade e propriedade – que acabou por restringir suas ações ofensivas a Instituição da 

escravidão
60

. Desta feita, McGarvie argumenta que os críticos de Jefferson, pós 1960, 

estiveram direcionados por novos modelos que estruturaram a imaginação do historiador, e 

isso fez com que tentassem, muitas vezes, reinventar uma verdade histórica sobre o 

personagem.  

                                                                                                                                                                                     

geração com a qual os trabalhos e perigos mútuos geraram confiança e influência mútua. Este empreendimento 

é para os jovens; para aqueles que podem acompanhá-lo e suportar a sua consumação. Isto terá todas as 

minhas orações, e estas são as únicas armas de um velho homem. 

58 
MCGARVIE, Mark D. “In perfect accordance with his character”: Thomas Jefferson, Slavery, and the Law. 

Indiana Magazine of History, [S.l.], june 1999.  
59

 Ibid., p. 168.  
60 
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 No mesmo texto, o autor argumenta ainda que alguns dos principais críticos de 

Jefferson se esqueceram de considerar a crença de Jefferson em uma democracia dentro de 

um Estado de Direito. Isso quer dizer que, para o autor, Jefferson não foi contraditório 

ideologicamente, como Finkelman ou Cohen afirmam, e sim um notável estadista, que 

entendia a necessidade de sacrificar determinadas bandeiras para assegurar outras que 

considerava mais urgentes ou mesmo mais importantes. Ele afirma ainda, que Jefferson 

acreditava na lei, e em seu importante papel para restringir as paixões individuais dos homens: 

“A confiança de Jefferson no Estado de Direito para resolver os problemas da sociedade 

impedia soluções radicais inconsistentes com o direito substantivo existente.’’
61

 

 O autor argumenta que, independente do objetivo daquele que se dedicou a escrever 

sobre esse tema – críticos ou defensores de Jefferson – todos concordam irrefutavelmente em 

um ponto: Jefferson repudiou a escravidão. Não há dúvidas sobre essa afirmação do autor; 

uma breve leitura dos principais críticos pode demonstrar isso. O que os opõe, muitas vezes, 

são as teorias sobre os motivos pelos quais Jefferson se manteve um escravocrata, uma vez 

que publicamente se posicionou contra a Instituição.  

 A linha que separa esses dois grupos de estudiosos de Jefferson é tênue, uma vez que 

ambos os lados tendem a convergir em alguns pontos. Por conta disso, McGarvie acrescenta, 

inclusive, que mesmo os historiadores recentes que 

 

são mais simpáticos com Jefferson afastaram a atenção da ideologia ao tentar 

entender a tolerância do sujeito à escravidão. Considerações psicológicas ou 

sociais, políticas e economia são usadas para explicar a reticência de 

Jefferson sobre esta questão. Merrill Peterson escreve que "nem ele nem 

nenhum outro virginiano proeminente estava disposto a arriscar amigos, 

posições e influências para lutar por isso.”
62

 

  

 Exemplo disso é que Edmund Morgan, em Slavery and Freedom,
63

, tal como 

McGarvie ou Aaron Schwabach
64

, concordam que a formação do estado da Virgínia, e de 

outros estados do Sul, influenciou de maneira decisiva a forma como que seus cidadãos 

encararam a escravidão.
65

 Schwabach, embora não tenha como objetivo defender a face proto-
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 Cabe, ainda, relembrar dois acontecimentos que podem ser interpretados como decisivos na relação dos 
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virginianos sobre o risco iminente de que seus escravos se virariam contra os próprios senhores. Alguns anos 



86 

 

abolicionista de Jefferson, apresenta dados sobre a legislação da Virgínia bastante 

contundentes nesse sentido. Para tanto, preocupou-se em recuperar parte da trajetória de 

Jefferson frente à problemática da escravidão, apresentando ao leitor as complexidades de se 

criar uma definição concreta sobre o tema. Segundo o autor, essa complexidade de Jefferson 

era tamanha que, ao mesmo tempo em que defendeu teorias pseudocientíficas buscando 

legitimar a superioridade da raça branca, Jefferson também atuou como advogado de um 

escravo em um processo legal no qual ele tentava provar – e reconquistar - sua liberdade
66

. Os 

argumentos utilizados por Jefferson, nesse processo, foram totalmente respaldados na crença 

do Direito Natural, também abordado por McGarvie e citados acima.  

  Sobre isso, Winthrop Jordan, estudioso das relações de raça na formação dos EUA, 

concorda com a ideia de que Jefferson repudiava a escravidão, mas acrescenta que, ainda 

assim, Jefferson julgava os negros inferiores aos brancos. Para o autor, as declarações de 

Jefferson sobre raça "constituiam, para todas as suas qualificações, a formulação mais 

intensa, extensa e extrema do “pensamento’’ anti-negro oferecido por qualquer americano 

nos trinta anos após a Revolução."
67

. Exemplificando isso, Jordan se aprofunda nos escritos e 

planos de Jefferson sobre a expatriação dos negros pós-alforria. Assim, tanto Jefferson, 

quanto outros que viveram o período pós-revolucionário de 1776, viram-se envoltos de uma 

atmosfera de medo. A incompatibilidade das ideias divulgadas e fortemente defendidas frente 

o julgo da metrópole – liberdade religiosa, direitos naturais, soberania do povo – colocou os 

proprietários de escravos, muitos deles líderes do movimento revolucionário, em uma 

condição instável. 

 Para o autor, o medo que envolveu esses homens não decorreu apenas da instabilidade 

econômica que adquiririam caso a instituição-escravidão fosse derrubada, e sim de toda a 

possibilidade de desestruturação política (até mesmo da nação) que esse acontecimento 

poderia gerar no status quo ao qual estavam acostumados. A preocupação com a segurança 

dos brancos – ex senhores – também era presente, uma vez que a ideia de um movimento de 

retaliação dos escravos não era completamente improvável e muito menos exclusividade dos 

pesadelos de Jefferson.    

 Segundo Jordan, Jefferson acreditava veementemente em uma Lei Natural que, a 

priori, dava aos negros direitos naturais – uma vez que eles faziam parte da espécie humana. 

                                                                                                                                                                                     

depois, em 1800, uma tentativa fracassada de rebelião liderada por um escravo chamado Gabriel Prosser, 

também no estado da Virgínia, acentuou ainda mais esses temores dos donos de escravos sobre possíveis 

levantes. 
66

 SCHWABACH, 2010, p. 34. 
67
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Acrescenta que, ainda assim, a noção de inferioridade racial era também plausível para o 

político, inclusive considerada passível de comprovação. Essa crença, porém, colocou 

Jefferson em um dilema: ele defendeu a inferioridade biológica e, portanto, natural dos 

negros; ao mesmo tempo respaldou suas crenças em um direito dos homens que também 

considerava natural.  

 Como então, contra argumentar com aqueles que defendiam a escravidão com base na 

inferioridade e submissão do negro aos brancos como uma condição natural? – argumenta o 

autor. Evidentemente essa era uma emboscada teórica da qual Jefferson não conseguiu 

escapar com maestria. Em seu texto autobiográfico, Jefferson referiu-se aos negros como 

pessoas privadas de seus direitos, mas deixou de lado a discussão sobre a hierarquia das raças, 

ou os problemas de comportamento que enxergava nos negros e que expressou nas Notas 

Sobre a Virgínia. 

 Cohen, referindo-se ao trabalho de Jordan, considera-o essencial na medida em que 

nos apresenta a confusão intelectual e teórica na qual a discussão da escravidão para Jefferson 

estava inserida. Na prática, para o autor, Jefferson era um senhor de escravos como outros de 

sua época, na teoria acreditava na inferioridade racial negra, porém politicamente enxergava o 

sistema como uma praga que se alastraria até adoentar toda a nação. Cohen afirma 

 

Esse relacionamento é importante porque o envolvimento prático com o 

sistema da servidão negra indica que, enquanto suas crenças racistas eram 

em geral congruentes com suas ações, os pontos de vista libertários sobre 

esse sistema tendiam a ser meras abstrações intelectuais.”
68

    

 

 Por conta disso, diversos autores, entre eles Paul Finkelman, enxergam a preocupação 

de Jefferson com a escravidão restrita a um plano de bem estar dos brancos. Para o autor, uma 

breve análise dos documentos permite perceber que os principais esforços empreendidos por 

Jefferson pelo fim da escravidão ou pelo fim do tráfico de escravos, sempre estiveram 

relacionados à integridade – ou a corrupção da integridade – dos brancos. Nas Notas sobre a 

Virgínia Jefferson afirmou  

 

The whole commerce between master and slave is a perpetual exercise of... 

the most unremitting despotism on one part, and degrading submissions on 

the other. Our children see this and learn to imitate it ... and thus nursed, 

educated, and daily exercised in tyranny, cannot but be stamped by it with 
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odious peculiarities.  The man must be a prodigy who can retain  his 

manners and morals undepraved by such circumstances. [grifo nosso] 
69

 

 

 Finkelman interpreta essa passagem como uma prova evidente de que a preocupação 

de Jefferson com a escravidão se resumia ao bem estar ou a recuperação moral dos brancos de 

sua sociedade. Algumas vezes, como já foi dito, Jefferson referiu-se a escravidão chamando-a 

de prática imoral; no rascunho da Declaração de Independência Jefferson se referiu aos negros 

escravizados como “semelhantes”, e criticou fortemente o tráfico de escravos introduzido pela 

Inglaterra nas treze colônias.  

 Concordando com Jordan, Finkelman afirma que o pensamento de Jefferson sobre a 

raça, quando afirmou a inferioridade biológica do negro, é embaraçoso não só para o 

pensamento do século XX, mas também para sua própria época. O autor afirma:  

 

Seria "presentista" esperar que Jefferson tivesse tido as mesmas opiniões 

raciais que os americanos esclarecidos e educados têm hoje. Mas não é 

presentista pensar que Jefferson deveria ter sido capaz de se juntar a 

Franklin, Benjamin Rush e muitos de seus amigos europeus que atribuíram a 

condição de negros - escravos e livres – a fatores sociais ao invés de fatores 

raciais.
70

 

  

 Mais adiante, completa que,  

  

Além disso, suas proclamações pseudocientíficas ajudaram a promover o 

desenvolvimento subsequente da ciência pro escravagista, que levou ao 

racismo científico. Jefferson ajudou a inventar o racismo como um ponto de 

vista intelectualmente crível.  

[...] 

O racismo pode ter se desenvolvido sem o seu apoio nas publicações*, mas 

é, no entanto, um legado de Jefferson. 
71

 [grifo nosso]
 
 

 

 De senhor benevolente a racista, a discussão parece, muitas vezes, presa a um looping 

infinito. Na medida em que Gordon Wood e outros afirmam que Jefferson odiou a escravidão, 

Finkelman deslegitima tal afirmação sobre o ‘suposto ódio’ ao dizer que ele não fez com que 

Jefferson tenha criado efetivamente ações ofensivas contra a Instituição. Peter Onuf, 

concordando com Finkelman, questiona a veracidade desse sentimento de repúdio à 
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escravidão, enquanto John Chester Miller, no meio termo, afirma que Jefferson tinha 

consciência de toda a problemática que envolvia sua postura frente ao tema, e que considerava 

a temática da escravidão um “Wolf by the ear”, mas ainda assim balançou as bases da 

sociedade escravocrata com sua Declaração de Independência. Merril D. Peterson, 

representando os biógrafos, responde a todos que esses paradoxos só existem, pois os 

historiadores estão presos a uma “obrigação” com o símbolo que é a imagem de Jefferson.  

 Resta-nos, como alternativa a esse looping, perguntar diretamente ao documento qual 

relação de Jefferson-escravidão-escravos o autor da Declaração de Independência achou 

propício registrar na “história de sua vida”, em seu “projeto de si”.    

 

 

2.3.  Escravidão em actu: o papel destinado à escravidão na narrativa autobiográfica de 

Jefferson.  

   

‘As the sentiments of men are known not only by what they receive, 

but what they reject also[...].”
72

 

(Thomas Jefferson – trecho da Declaração de Independência, 1776) 

  

 O documento autobiográfico de Jefferson aglomera uma considerável diversidade de 

temas, agraciados com um ponto de vista privilegiado sobre a história. Consciente disso, ou 

não, Jefferson nos apresentou uma rica fonte histórica, na qual expôs de maneira bastante 

detalhada os acontecimentos dos quais participou – e que se tornaram parte da história 

nacional dos EUA e da história mundial dos século XVIII.   

 Como já foi dito, o recorte da autobiografia de Jefferson vai de seu nascimento até a 

década de 1790. Deixando de lado, portanto, diversos anos marcados por acontecimentos 

significativos de sua biografia, entre eles seus anos na presidência do país, ou mesmo a 

fundação da Universidade da Virgínia. Como esses assuntos aconteceram fora do recorte 

temporal estabelecido por Jefferson, sua ausência é, ao menos, plausível. Mas como explicar a 

relativa ausência da temática “escravidão”? 

 Uma questão que se coloca sobre o conteúdo da autobiografia, todavia, parece ser 

inevitável. Qual o papel reservado por Jefferson sobre a temática da escravidão na narrativa 

de sua vida? Embora a relação Jefferson-escravidão-escravos apareça de maneira 
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determinante na trajetória da imagem do personagem, desde o início da sua carreira como 

advogado ou membro da Casa dos Burgueses, o tema não parece ter sido considerado por 

Jefferson como um dos que demandavam maiores aprofundamentos em seu texto. Suas 

aparições, com exceção dos trechos do anexo do rascunho original da Declaração de 

Independência e a última referência ao tema foram breves e pontuais. Não por isso, menos 

significativas na formação desse projeto de si.    

   Seus outros documentos, como cartas, a Declaração de Independência, ou as Notas 

sobre a Virgínia, foram exaustivamente exploradas por esses estudiosos na incansável 

tentativa de mapear “a escravidão para Jefferson” e criar um perfil ou postura do personagem 

sobre o tema. Alguns aspectos levantados por essa historiografia foram abordados de maneira 

sucinta anteriormente.   

 Cabe destacar que a principal fonte Jeffersoniana a apresentar discussões referentes às 

temáticas de escravidão e raça foi seu livro, “Notas sobre a Virginia”
73

. Diferentemente do 

rascunho original da Declaração de Independência, as Notas não foram anexadas por 

Jefferson ao corpo do texto autobiográfico, nem o autor deu indícios de que essa teria sido sua 

intenção. O texto das Notas, como já foi dito, apresenta um aglomerado de comentários e 

reflexões de Jefferson sobre a raça, sobre a escravidão e sobre seus impactos na sociedade 

branca. Foi com base nessas Notas que diversos críticos de Jefferson respaldaram seus 

argumentos contrários à imagem benevolente e proto-abolicionista do personagem.    

 Diferentemente das referências que fez a alguns outros documentos e reminiscências – 

sobre os quais ele orientou/indicou ao leitor onde procurar mais informações sobre o assunto 

–, Jefferson apresentou as Notas explicando, exclusivamente, o contexto no qual elas foram 

escritas. A preocupação que demonstrou nesse trecho da autobiografia se referiu “And this is 

the true history of that publication”
74

. Evidentemente, podemos considerar questões práticas, 

como o tamanho e a inviabilidade de anexar o texto das Notas à autobiografia, ou mesmo a 

incompatibilidade temática das Notas com a proposta declarada no início do texto: a narrativa 

de fatos concernentes a sua própria vida.   

 Independente dessas possibilidades dedutivas, uma coisa parece certa: Jefferson se 

preocupou em demarcar o processo de criação, edição e tradução das Notas na história de sua 

vida e, portanto, indicou a possibilidade de não se tratar de um texto que, por algum motivo, 

repudiou – ou se arrependeu de ter escrito. A importância disso se apresenta, pois, como um 
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contraponto a algumas perspectivas bibliográficas
75

 que afirmam o receio de Jefferson sobre a 

publicação desse texto.  

 Se, como afirmam alguns autores, tal obra fosse ‘ponto de vergonha’ ou ‘insegurança’ 

para Jefferson, seria completamente possível que, de alguma forma, ele tivesse ignorado o 

acontecimento da escrita e publicação na narrativa autobiográfica. A opção por não narrar a 

totalidade de suas vivências já é evidente quando percebemos a ausência, na narrativa, de 

acontecimentos da sua vida pessoal ou mesmo política, como foi o caso do período em que 

ocupou o cargo de Governador da Virgínia.  

 É possível interpretar a presença das Notas como um indicativo de que, em 1821, ano 

em que escreveu a autobiografia, revisitar as ideias referentes à raça-escravidão contidas no 

documento, não era tão incompatível com o Jefferson que ele próprio intencionava 

representar.  

 A narrativa autobiográfica de Jefferson se referiu a temática da ‘escravidão’ ou 

‘escravos’ em alguns poucos momentos. Há também alguns ‘silêncios’, sobre os quais 

consideramos pertinente acrescentar algumas informações. A esses ‘silêncios’ nos referimos a 

determinados momentos em que Jefferson optou por não se manifestar, ou preteriu 

exclusivamente a questão da escravidão, dando ênfase a outros temas – como as reformas 

religiosas, monetárias ou de herança que narrou quando fez parte da revisão da Legislatura da 

Virgínia.  

 A primeira referência à escravidão contida na autobiografia remonta 1769, logo nas 

primeiras páginas do documento. Jefferson afirmou que, enquanto membro da legislatura de 

seu estado, buscou conseguir apoio do corpo para viabilizar a emancipação dos escravos. 

Nesse mesmo trecho, Jefferson apresenta-nos suas primeiras críticas aos obstáculos que a luta 

pelo fim da escravidão enfrentou antes mesmo da Revolução: 

 

I made one effort in that body for the permission of the emancipation of 

slaves, which was rejected: and indeed, during the regal government, 

nothing liberal could expect success. Our minds were circumscribed within 

narrow limits by an habitual belief that it was our duty to be subordinate to 

the mother country in all matters of government, to direct all our labors in 

subservience to her interests, and even to observe a bigoted intolerance for 

all religions but hers.
 76

 [grifo nosso]  
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v. 14, n. 38, p. 151-180, Apr.  2000. / SCHWABACH, Aaron. Thomas Jefferson, Slavery, and Slaves (June 17, 

2011). In. Thomas Jefferson Law Review, Vol. 33, 2010. 
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 FORD, Vol. 1. , p.21. Tradução:  Eu fiz esforço naquele corpo para a permissão da emancipação dos 

escravos, no qual eu fui rejeitado: e, de fato, durante o governo régio, nada liberal poderia esperar sucesso. 

Nossas mentes estavam circunscritas dentro do limite de uma crença habitual de que era nosso dever ser 

subordinado à pátria mãe em todos os assuntos de governo, e direcionar todos os nossos trabalhos em 
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 É interessante perceber que, nesse mesmo trecho, Jefferson fez uma crítica à censura 

religiosa sofrida pelos colonos por sua metrópole. Sabe-se que Jefferson empreendeu grandes 

esforços para modificar a realidade religiosa em seu país, conseguindo algumas vitórias 

significativas. Outro ponto de destaque da passagem é que, nessas breves linhas, Jefferson 

parece resumir suas principais oposições à condição de subserviência que os colonos se 

encontravam, às quais retomou adiante separadamente.  

 Sua demonstração de irritação para com um governo real que não permitia que “nada 

liberal” obtivesse sucesso completa-se com uma breve citação de muito daquilo que 

considerava “antiliberal”. Sua preocupação com as limitações da mente e das crenças, ligadas 

um projeto de emancipação negra cria a ideia de que todas essas ‘liberdades’ seriam resultado 

de um mesmo objetivo de mudança. De qualquer forma, Jefferson demarcou nesse trecho a 

sua precoce preocupação com a questão da escravidão em seu país. Vale ressaltar que, em 

1769, Jefferson tinha 26 anos, e já tinha tido acesso a herança deixada por seu pai, sendo, 

portanto, um senhor de escravos.  

 A próxima referência direta a temática da escravidão na narrativa é o rascunho da 

própria Declaração de Independência, anexado ao texto. Todavia, é importante pontuar outro 

momento da narrativa, antes desse, que guarda sua importância sobre o tema, mas pode passar 

despercebido ao leitor. Algumas páginas após a primeira referência, Jefferson citou a ocasião 

da escritura do seu documento chamado “A Summary view of the rights of British America”. 

Tal como as Notas, o documento não foi anexado por Jefferson ao texto, porém Jefferson 

pareceu preocupado com os acontecimentos que cercaram a criação desse documento 

também.  

 Jefferson narrou que preparou um esboço de um texto com instruções a serem 

passadas aos delegados de seu Estado no Congresso Continental – nesse contexto as 

movimentações revolucionárias já tinham tomado toda a nação. Nesse texto, uma prévia do 

que viria a ser o Summary View, Jefferson criticou categoricamente a coroa por suas 

interferências nas legislações do país, incluindo o impedimento na criação da lei pela 

emancipação dos escravos, anteriormente citadas. Um trecho do texto do Summary View 

ilustra bem seu posicionamento nesse documento: 

 

                                                                                                                                                                                     

subserviência a seus interesses e até mesmo observar uma intolerância enorme para todas as religiões exceto a 

a dela.  
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For the most trifling reasons ... his majesty has rejected laws of the most 

salutary tendency. The abolition of domestic slavery is the great object of 

desire in those colonies where it was unhappily introduced in their infant 

state. But previous to the infranchisement of the slaves we have, it is 

necessary to exclude all further importations from Africa. Yet our repeated 

attempts to effect this by prohibitions... have been hitherto defeated by his 

majesty’s negative [...] 
77

 

 

  Na autobiografia, apesar de não se referir ao trecho que fala especificamente da 

escravidão, Jefferson apresentou as dificuldades e oposições que enfrentou para que esse texto 

chegasse a ser lido na convenção. Depois de lido, temos um exemplo, dentre vários outros 

momentos da narrativa autobiográfica, em que Jefferson demonstrou resignação frente ao 

despreparo de seus concidadãos à necessidade de rompimento com a antiga ordem, 

estabelecida por um governo monárquico. Ele afirmou: “It was read generally by the 

members, approved by many, but thought too bold for the presente state of things; but they 

printed it in pamphlet form under the title of A Summary view of the rights of British 

America”
 78

 [grifo nosso].  

 A semelhança do conteúdo do Summary View com o texto da Declaração de 

Independência merece ser destacado. Isso porque, alguns anos depois Jefferson foi acusado de 

não ter sido original em sua escrita da declaração, alegação que responde afirmando que 

nunca pretendeu escrever um texto inédito, e sim um texto que abordasse os diversos motivos 

que envolveriam a necessidade de separação das treze colônias da pátria-mãe.  

  Dito isso, voltamos a segunda referência direta a escravidão, que está contida no 

anexo do rascunho da Declaração de Independência. Apesar das teorias controversas
79

 que 

rondam a autoria solo de Jefferson sobre a Declaração, esse feito é, até hoje, um dos mais 

memoráveis associados à imagem do político.   
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 JEFFERSON, Thomas. A Summary View of the Rights of British America. Disponivel em: 

<http://cdn.constitutionreader.com/files/pdf/constitution/ch13.pdf>. Tradução: Pelas razões mais fúteis... sua 

majestade rejeitou leis da tendência mais salutar. A abolição da escravidão doméstica é o grande objetivo 

desejado destas colônias onde ela foi, infelizmente, introduzida em seu estágio inicial. Mas, antes de libertar os 

escravos que possuímos, é necessário excluir quaisquer outras importações da África. Todavia, nossas repetidas 

tentativas de efetuar essa tarefa [...] foram até agora derrotadas pela negativa de sua majestade.  
78

 FORD, V.1., p. 24. Tradução: Foi lido pelos membros em geral, aprovado por muitos, mas acharam muito 

ousado para o presente estado das coisas; porém eles o imprimiram sob forma de panfleto, com o título de Uma 

Visão Resumida dos Direitos da América Britânica. 
79

 Em uma nota, Ford irá trazer à tona a discussão que existiu, quando Jefferson ainda era vivo, referente a 

autoria do documento. Ford apresenta cartas de John Adams a Timothy Pickering e trechos da autobiografia de 

Adams nos quais ele argumenta que Jefferson for orientado por todo o comitê escolhido para redigir a declaração 

– do qual Adams fez parte –. Jefferson comenta sobre essa polêmica em carta a J Madison, questionando a 

veracidade do relato de Adams. Ver mais em: FORD, Vol. 1, p. 241, nota [3] e p. 245, nota [1] - “This is na 

interineation...”. 
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 Na autobiografia, Jefferson narrou como foi nomeado para uma comissão de cinco 

membros, responsáveis por redigir o texto da Declaração. Entre os membros desse subcomitê, 

Jefferson foi o escolhido para escrever integralmente o texto – que depois seria aprovado 

entre os outros membros. É desse primeiro momento, em que Jefferson se dedicou a solitária 

escrita, que resulta o rascunho da declaração. A diferença entre o rascunho original e a 

Declaração aprovada pelo Congresso e divulgada publicamente no país consiste, 

essencialmente, na retirada de trechos que se referiam criticamente à escravidão e ao tráfico 

de escravos. Hoje, como se sabe, essas modificações foram necessárias para um acordo de 

união com estados do sul, escravistas.
80

 

 O trecho referente à escravidão retirado do texto final é demonstrativo do receio dos 

estados escravistas com o posicionamento que Jefferson assumiu no documento. Nele, o autor 

ataca o Rei da Inglaterra ao dizer que 

 

He has waged cruel war against human nature itself, violating it’s most 

sacred rights of life and liberty in the persons of a distant people who 

never offended him, captivating & carrying them into slavery in another 

hemisphere, or to incur miserable death in their transportation thither. This 

piratical warfare, the opprobium of infidel powers, is the warfare of the 

christian king of Great Britain. Determined to keep open a market where 

men should be bought & sold, he has prostituted his negative for suppressing 

every legislative attempt to prohibit or to restrain this execrable commerce. 

And that this assemblage of horrors might want no fact of distinguished die, 

he is now exciting those very people to rise in arms among us, and to 

purchase that liberty of which he has deprived them, by murdering the 

people on whom he also obtruded them: thus paying off former crimes 

committed against the liberties of one people, with crimes which he urges 

them to commit against the lives of another.
81

 [grifo nosso] 

 

 É possível identificar nesse trecho uma intenção explícita de responsabilizar a 

metrópole, na figura do Rei George III, sobre as condições que os negros haviam sido 

submetidos. Embora tenha sido originalmente escrito em 1776, Jefferson pareceu preocupado 

                                                           
80

 Vale ressaltar que a Virgínia, estado de Jefferson, era não só escravista como também autossuficiente em 

escravos – ou seja, caso o tráfico fosse suspenso, o estado não sofreria em demasia. Jefferson, a princípio, 

dedicou-se a combater diretamente o tráfico de escravos, e não a escravidão propriamente dita.    
81

 FORD, Vol. 1, p. 33-34. Tradução: Ele travou uma guerra cruel contra a própria natureza humana, violando 

os mais sagrados direitos a vida e à liberdade de povos distantes que nunca o ofenderam, capturando-os e 

conduzindo-osà escravidão em outro hemisfério, ou sujeitamdo-osa uma morte deplorável no transporte para 

cá. Essa guerra pirata, opróbio de poderes infiéis, é a guerra do rei CRISTÃO da Grã-Bretanha. Determinado a 

manter aberto um merdado onde HOMENS são comprados e vendidos, aviltou sua negação ao anular todas as 

tentativas do Legislativo de proibir ou reprimir esse comércio execrável; e para que a essa coelção de horrores 

não faltassem fatos de cunho distintivo, ele agora está instigando esses mesmo indivíduos a levantar armas entre 

nós e a comprar a liberdade da qual ele os privou, assassinando o povo sobre o qual ele também se impôs; 

assim, paga os crimes antes cometidos contra as liberdades de um povo com crimes que ele o encoraja a 

cometer contra a vida de outros. 
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em expor o rascunho original em sua autobiografia justamente pelos trechos relativos à 

escravidão, uma vez que foram esses os principais excertos modificados ou retirados pelo 

Congresso. Assim posto, é plausível pensar que em 1821, quarenta e cinco anos depois, o 

tema ainda permanecesse essencial para Jefferson, tal como era em 1776. Essa escolha por 

quebrar o silêncio sobre as modificações em tais trechos parece-nos uma tentativa de 

esclarecer sua intentona em expor os abusos da escravidão. Uma tentativa falha, mas ainda 

assim presente.  

 Logo em seguida a esse trecho da narrativa, Jefferson dedicou-se aos momentos 

subsequentes a Declaração de Independência que trataram, necessariamente, do deflagrar da 

guerra com a Inglaterra e das consequências dela dentro do novo país. São nessas páginas que 

teremos a terceira referência direta, dessa vez, aos próprios escravos e ao lugar reservado a 

eles na sociedade que surgia - durante e após a guerra de Independência. Cabe ressaltar, que 

essas páginas são notas/anotações, feitas por Jefferson no ano em que os acontecimentos 

ocorreram, sendo anexadas ao texto da narrativa autobiográfica pelo próprio autor, em 1821. 

 O conteúdo desse trecho tratou das negociações dos representantes dos novos Estados 

sobre a cobrança de taxas e impostos para a manutenção dos gastos da guerra com a 

Inglaterra. Nas várias páginas que se seguem, Jefferson praticamente se ausentou da narrativa, 

apresentando-nos falas de outros políticos sobre as discussões que diziam respeito aos 

escravos e as problemáticas entorno de considera-los habitantes (na contagem dos impostos) 

ou propriedade (tal como o gado dos fazendeiros das ex-colônias do Norte)
82

.  

 A escolha dessas anotações não foi, todavia, totalmente desprovida de critérios. Essas 

anotações, inseridas logo depois da apresentação do rascunho original da Declaração são um 

ponto a ser considerado. Tenha sido intencionalmente inserido por Jefferson com o intuito de 

contextualizar ou não o leitor, essas páginas permitem um vislumbre de como a questão 

escravista e a presença dos negros era passível de diversos posicionamentos, já naquela época. 

Poucas delas, no entanto, seriam consideradas aceitáveis hoje, dentro de um contexto em que, 

ao menos em teoria, a prática da escravidão é considerada imoral e legalmente impraticável.  

 O ponto é que, em diversas dessas falas transcritas por Jefferson é possível perceber 

como o papel do negro escravo – e consequentemente a escravidão – habitava o imaginário da 

sociedade branca, letrada e política da época. Esses trechos tirariam qualquer sombra de 

dúvida, caso ainda existisse alguma, de que na década de 1770 já era claro para os 
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 A característica do “narrador ausente” desse trecho se deve ao fato de que, segundo Jefferson e o próprio 

editor, Ford, as páginas que contém essas discussões são anotações tomadas nos dias que tais acontecimentos 

ocorriam e, portanto, anexadas ao corpo do texto em 1821. Jefferson optou por anexá-las em uma tentativa clara 

de ser o mais fiel possível aos fatos narrados.   
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representantes dos Estados que a questão escravista seria de complexa resolução no projeto de 

unidade de sua nação.  

 Além disso, nas falas é possível identificar um tom de normalidade a determinados 

tratamentos dados aos escravos – como compará-los a bens inanimados ou animais - e/ou a 

neutralidade sobre alguns comportamentos deferidos a eles, que foram duramente 

identificados em cartas ou outros escritos de Jefferson, e usados para criticá-lo e defini-lo 

dentro de alcunhas como a de ‘racista’, como foi apresentado anteriormente.  

 À fala de Mr. Chase, proferida entre os dias 30 e 31 de julho
83

, segundo o próprio 

documento, daremos destaque especial
84

. Nela podemos encontrar resumidos os medos de 

cisão decorrente dos diferentes posicionamentos e interesses dos Estados sobre a questão dos 

negros, e a linha tênue que ligava os novos estados a uma federação. Tal fala resume o medo 

evidente em outras falas anotadas por Jefferson – que citaremos adiante. Jefferson anotou: 

 

Mr. Chase observed that this article was the most likely to divide us of any 

one proposed in the draught then under consideration. [...] That it was of the 

utmost consequence to bring the parties together, as should we sever from 

each other, either no foreign power will ally with us at all, or the different 

states will form different alliances, and thus increase the horrors of those 

scenes of civil war and bloodshed which in such a state of separation & 

independance would render us a miserable people. That our importance, 

our interests, our peace required that we should confederate, and that 

mutual sacrifices should be made to effect a compromise of this difficult 

question. [...]
85

.[grifo nosso] 

 

 Apesar de anexar tais falas, Jefferson não emitiu nenhum comentário sobre como se 

posicionava frente a essas questões. Sabe-se que essa discussão precedeu outra ainda maior, 

ocorrida em 1786-87, na qual os estados firmaram a Three-Fifths Clause, responsável por 

possibilitar a eleição de Jefferson como presidente em 1800. Quando se referiu ao documento 

da prévia da Constituição, que recebeu na França, Jefferson também não emitiu comentários 

sobre essa característica da Constituição. Isso é interessante, pois apesar de não comentar 

sobre esse ponto específico – e que foi de suma importância para sua vida política posterior – 
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 Pelo manuscrito não é possível verificar, com certeza, a data.  
84

 FORD. Vol. 1., p. 38. 
85

 FORD, Vol.1, p. 38. Tradução: O Sr. Chase observou que este artigo era o mais provável de dividir-nos do 

que qualquer outro proposto no rascunho em consideração. [...] Que era da maior importância reunir as partes, 

assim como deveríamos nos separar uns dos outros, ou nenhum poder estrangeiro se aliaria a nós, ou os 

diferentes estados formarão alianças diferentes e, assim, aumentarão os horrores das cenas de guerra civil e 

derramamento de sangue que em tal estado de separação e independência nos tornariam pessoas miseráveis. 

Que nossa importância, nossos interesses, nossa paz exigiram que devemos confederar, e que fossem feitos 

sacrifícios mútuos para efetuar um compromisso dessa difícil questão. 
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ele dissertou sobre alguns outros aspectos da Constituição dos quais discordou, concordou ou 

mesmo percebeu falhas. 

 Findado esse primeiro momento da Revolução Americana, Jefferson se retirou do 

Congresso para voltar a atuar na Legislatura da Virginia. Foi durante as páginas em que narra 

o seu papel na reformulação das leis de seu Estado que a “escravidão” apareceu novamente na 

autobiografia de Jefferson. Trata-se da formulação do projeto de lei que proibiria a 

importação de escravos para seu Estado. Nesse trecho Jefferson fez, inclusive, uma breve 

retrospectiva sobre os primeiros escravos que chegaram a seu estado: 

    

The first establishment in Virginia which became permanent was made in 

1607. I have found no mention of negroes in the colony until about 1650. 

The first brought here as slaves were by a Dutch ship; after which the 

English commenced the trade and continued it until the revolutionary war. 

That suspended, ipso facto, their further importation for the present, and the 

business of the war pressing constantly on the legislature, this subject was 

not acted on finally until the year 78. when I brought in a bill to prevent 

their further importation. This passed without opposition, and stopped the 

increase of the evil by importation, leaving to future efforts its final 

eradication.
 86

 [grifo nosso] 

 

 Essa referência merece destaque em dois aspectos. O primeiro deles, e mais simples, é 

que mais uma vez Jefferson delegou ao “futuro” a responsabilidade de concretizar a efetiva 

emancipação dos negros. Essa lembrança, sempre presente, de que cabia ao futuro resolver as 

pontas abertas por sua geração parece ser reconfortante a Jefferson frente a um assunto tão 

polêmico, e sobre o qual suas ações não acarretaram em efetivas soluções.  

 O outro aspecto a ser considerado é que a veracidade de sua autoria no projeto referido 

foi questionada tanto por Ford, organizador dos escritos, quanto por Cohen, crítico de 

Jefferson. Ford indicou o erro em uma nota, em sua edição da autobiografia, refazendo com 

documentos e atas a verdadeira origem da autoria do projeto.
87

 Cohen, por sua vez, irá apontar 
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 FORD, Vol.1, p 42. Tradução: O primeiro estabelecimento na Virgínia que se tornou permanente foi feito em 

1607. Não encontrei nenhuma menção de negros na colônia até cerca de 1650. Os primeiros trazidos aqui como 

escravos chegaram  por um navio holandês; Depois disso, os ingleses começaram o comércio e continuaram até 

a guerra revolucionária. Isso suspendeu, ipso facto, novas  importação para o presente (atualmente), e, com os 

negócios de guerra pressionando constantemente a legislatura, este assunto não foi mais mencionado,  até o ano 

de 1778. Quando trouxe um projeto de lei para impedir a sua importação. Isso passou sem oposição, e parou o 

aumento da devassa importação, deixando para os esforços futuros sua erradicação final. 
87

 Em nota, Ford afirmou: This is erroneously stated. The earliest step towards this limitation was the permission 

of the House of Delegates, Nov. 8, 1777, to John Henry and Starke to introduce a bill “to prohibit the 

importation of slaves.” On Nov. 22d, Henry introduced a bill which was read for a first and second time on that 

day, and then postponed from time to time till the end of the session. In the next session, the matter was taken up 

de novo, on Oct. 15, 1778, by the House of Delegates ordering the committee of trade to prepare a new bill. It 

was introduced by Kella as chairman of the committee on Oct. 15th, passed on Oct. 22d, amended by the Senate 

on the 23d and finally concurred in by the House, Oct. 27, 1778. Jefferson thus clearly had nothing to do with the 
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que ‘não há provas de que Jefferson tenha participado diretamente para garantir a aprovação 

dessa lei’
88

.  

 Acreditamos que existem duas possibilidades interpretativas sobre esse “erro” de 

Jefferson. A primeira delas é simples: supõe que Jefferson tenha se confundido e informado 

erroneamente a autoria do projeto. A outra interpretação plausível é de que, independente de 

ser um erro intencional ou não, Jefferson escolheu citar esse projeto de Lei como de sua 

autoria. Dentro do projeto que criou de si na narrativa autobiográfica essa lei, para encerrar as 

permissões do tráfico de escravos, era parte essencial da face “Jefferson legislador 

preocupado com a questão da escravidão no país”. Cabe dizer ainda que, apesar dessa 

discussão, as biografias supracitadas, de autoria de Malone e Meacham, dizem que esse 

projeto realmente existiu. 

 Ainda no período em que trabalhou na Legislatura da Virgínia, Jefferson narrou a sua 

participação em uma comissão especial para revisar e modificar as antigas Leis – coloniais – 

de seu Estado. Aqui, encontramos outra referência aos escravos. Como já foi dito, as leis da 

Virgínia eram extremamente rígidas às penalidades dos negros. Assim posto, a presença de 

Jefferson – político publicamente favorável ao fim da escravidão – nos trabalhos de revisão 

poderia pressupor a possibilidade de flexibilização dessas leis. Isso, todavia, não aconteceu.  

 Ao que se sabe, Jefferson ficou responsável por diversos subgrupos legislativos, dos 

quais um deles tratava das leis referentes aos negros. Aaron Schwabach conta que Jefferson 

foi responsável por enrijecer desproporcionalmente diversas dessas leis, tornando ainda mais 

dura a vida do negro escravo ou liberto em seu Estado
89

. Na autobiografia, porém, Jefferson 

não se referiu a essas modificações efetivadas por ele. O que afirmou foi apenas que  

 

On the subject of the Criminal law, all were agreed that the punishment of 

death should be abolished, except for treason and murder; and that, for other 

felonies should be substituted hard labor in the public works, and in some 

cases, the Lex talionis. How this last revolting principle came to obtain our 

approbation, I do not remember. There remained indeed in our laws a vestige 

of it in a single case of a slave. it was the English law in the time of the 

Anglo-Saxons, copied probably from the Hebrew law of “an eye for an eye, 

                                                                                                                                                                                     

first bill, and, as he did not take his seat at the second session till Nov. 30th, it is equally certain he had nothing 

to do with the one which was Online Library of Liberty: The Works, vol. 1 (Autobiography, Anas, 1760-1770) 

PLL v6.0 (generated September, 2011) 246 http://oll.libertyfund.org/title/800 adopted.—See Journal of the 

House of Delegates for 1777, pp. 17, 40; for 1778, pp. 11, 13, 19, 23. The original draft of the bill, now in the 

Virginia State Archives, is not in Jefferson’s handwriting. 
88

 COHEN, 2000, p. 155.  
89

 Cf. SCHWABACH, 2010, p. 13-14. 
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a tooth for a tooth,” and it was the law of several antient people. But the 

modern mind had left it far in the rear of it’s advances.
90

[grifo nosso] 

 

 Os silêncios e as ausências sobre o tema são também indicativos das coisas sobre as 

quais Jefferson não intencionou ser lembrado. Tal como a referência errônea a autoria do 

projeto de Lei pela emancipação dos escravos, não consideramos essa ausência um simples 

esquecimento. Tenha sido voluntário ou involuntário esse esquecimento é indicativo de quais 

memórias Jefferson gostaria de afastar da imagem que ficaria registrada de sua trajetória 

política. 

 A última aparição direta que temos sobre a escravidão na narrativa é bastante 

contundente, e não menos importante que as outras citadas. Mesmo tendo sido feita após 

todas as outras referências ao tema, ela marcou o primeiro e único momento da escrita em que 

Jefferson fez referência a seu plano de remoção dos negros de seu país – a expatriação. É 

importante ressaltar, todavia, que a alusão ao plano foi breve. Nesse mesmo trecho, Jefferson 

manifestou todo o receio que tinha sobre os males gerados pela Instituição e as trágicas 

consequências que temia da relação entre negros e brancos: 

     

The bill on the subject of slaves was a mere digest of the existing laws 

respecting them, without any intimation of a plan for a future & general 

emancipation. It was thought better that this should be kept back, and 

attempted only by way of amendment whenever the bill should be brought 

on. The principles of the amendment however were agreed on, that is to say, 

the freedom of all born after a certain day, and deportation at a proper age. 

But it was found that the public mind would not yet bear the proposition, nor 

will it bear it even at this day. Yet the day is not distant when it must bear 

and adopt it, or worse will follow. Nothing is more certainly written in the 

book of fate than that these people are to be free. Nor is it less certain that 

the two races, equally free, cannot live in the same government. Nature, 

habit, opinion has drawn indelible lines of distinction between them. It is 

still in our power to direct the process of emancipation and deportation 

peaceably and in such slow degree as that the evil will wear off insensibly, 

and their place be pari passu filled up by free White laborers. If on the 

contrary it is left to force itself on, human nature must shudder at the 

prospect held up.
 91

 [grifo nosso]   
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 FORD, Vol.1, p. 45. Tradução: Sobre o assunto da lei penal, todos concordaram que a punição da morte 

deveria ser abolida, exceto por traição e homicídio; e que, para outros crimes, seria substituída pelo trabalho 

duro em obras públicas e, em alguns casos, pela Lex Talionis. Como este último princípio revoltante veio a 

obter nossa aprovação, não me lembro. Permaneceu de fato em nossas leis o vestígio de um único caso de 

escravidão. Era a lei inglesa da época dos anglo-saxões, copiada provavelmente da lei hebraica de "olho por 

olho, dente por dente", e era a lei de várias pessoas antigas. Mas a mente moderna deixou isso para trás com os 

avanços. 
91

 FORD, Vol.1, p. 48. Tradução:  O projeto de lei sobre o assunto dos escravos era um simples resumo das leis 

existentes sobre eles, sem qualquer indicação de um plano para uma futura  emancipação geral. Após pensar 

melhor, achou-se que isso devesse serem mantidas [as leis] e tentar apenas  alterar  o projeto de lei sempre que 

o mesmo viesse à tona. No entanto, os princípios da emenda foram acordados, isto é, a liberdade de todos 
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 Essa passagem é bastante importante, pois se apresentou como um manifesto, ao 

mesmo tempo em que explicitou um angustiado pedido de apoio a causa. Jefferson 

(re)afirmou ao leitor sua crença no fato de que os negros devem ser livres, tal como os 

brancos. Sua afirmação aqui não deixa grande margem para interpretações contrárias. 

Reafirmou também, a crença na impossibilidade de coexistência entre ambas as raças, embora 

nessa passagem tenha se referido a incompatibilidades de “natureza, hábito e opinião”. Além 

desses novos pontos Jefferson, mais uma vez, apresentou sua resignação à opinião pública – 

seus concidadãos – que ainda não estavam preparados para tal movimento de emancipação. 

Dessa vez, todavia, Jefferson foi mais contundente sobre as consequências que essa 

imobilidade provavelmente geraria. 

   Seguindo a ordem estabelecida por Jefferson em sua autobiografia, o último aspecto 

que poderia se ligar a temática da escravidão/escravos é a referência a criação das Notas sobre 

a Virgínia, trabalhada no início do tópico. Apesar de não tão extensas quantitativamente, as 

referências feitas por Jefferson sobre as questões relacionadas à escravidão nos permitem 

desenhar um perfil do autor. Evidentemente, considerando as intenções de cada leitor sobre o 

uso que será feito dessas manifestações sobre o tema na autobiografia, existe ainda uma 

flexibilidade interpretativa. Diversos autores recorreram à autobiografia para fundamentar 

suas críticas sobre a insuficiência de Jefferson nessa luta. Contudo, a leitura, se restrita à 

autobiografia, nos apresenta um perfil favorável à imagem proto-abolicionista que se criou de 

Jefferson.  

 Os trechos da Declaração se completam com o conteúdo do último excerto citado, 

delimitando ao leitor em que Jefferson – segundo ele próprio – acreditava. Pelas suas 

palavras, o repúdio a escravidão e a crença no Direito Natural à liberdade dos negros são 

indubitáveis a ele. Ao responsabilizar a coroa inglesa pela condição do negro como escravo, e 

do colono branco como senhor de escravos, Jefferson isentou seus iguais do crime de tirania – 

uma vez que eles teriam sido também submetidos ao mesmo opressor original dos negros, o 

Rei da Inglaterra.  

                                                                                                                                                                                     

nascidos depois de um certo dia e a deportação em uma idade adequada. Mas descobriu-se que a opinião 

pública ainda não suportaria aquela proposição, nem a suportaria por aqueles tempos Não está distante o dia 

em que isso será tolerado e adotado, ou o pior virá. Nada está mais certamente escrito no livro do destino de 

que esse povo deve ser livre. Nem é menos certo que as duas raças igualmente livres não podem viver sob o 

mesmo governo. Natureza, habito, opiniões têm delineado algumas linhas de distinção entre ambos. Ainda está 

em nosso poder direcionar o processo de emancipação e deportação pacificamene e gradualmente de maneira 

que o perigo se desprenderá vagarosamente, e seus lugares serão preenchidos pari passu  por trabalhadores 

brancos livres. Se, ao contrário, isso for feito a força, a natureza humana irá estremecer diante dessa 

perspectiva perdida.  
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 Ao retroceder aos primeiros anos de sua carreira como membro da Casa dos 

Burgueses, Jefferson induziu a ideia de que o tema da escravidão foi uma bandeira – entre 

tantas outras - carregada por ele em toda a sua trajetória política. A referência aos projetos de 

lei aparece como a base de sustentação dessa bandeira, uma vez que em alguns momentos – 

na medida em que foi possível – Jefferson teria, efetivamente, tentado colocar em prática 

aquilo que apregoava em seus discursos. As suas teorias de raça não aparecem nem referidas 

brevemente como o plano de expatriação, de forma que o texto não permite deduzir as 

possíveis percepções racistas apresentadas por alguns autores.  

 Se Jefferson estava consciente ou não do tamanho da controvérsia que se formaria em 

torno da sua imagem e da temática da escravidão é algo que jamais poderá ser respondido 

plenamente. Todavia, de alguma forma podemos deduzir que a questão teve sua importância 

para o autor, uma vez que ele se dedicou a escrever sobre o tema em tantos momentos de sua 

vida. Sabemos também que, em alguma medida, ele queria que sua imagem fosse associada a 

algumas perspectivas sobre a escravidão – sobre as quais nos arriscamos a interpretar nos 

parágrafos acima – e por isso se referiu ao tema em seu texto. A questão da escravidão 

importava a Jefferson e, podemos dizer que a imagem que busca passar em sua narrativa 

autobiográfica era de apoio a emancipação do negro e de crítica severa àquela Instituição. 

 As questões relacionadas à crença no direito natural e inerente a todos os homens, 

utilizada por ele em seus posicionamentos pró-fim da escravidão foram mais abrangentes. Sua 

preocupação com a cincurscrição da mente dos colonos não se limitou à prática da escravidão, 

que tanto abominou, mas também a outras limitações da mente e do espírito. Portanto, o 

capitulo seguinte trabalha as temáticas da relação Jefferson religião, educação e revolução, 

partindo do mesmo pressuposto de (re)contrução da sociedade americana a partir de ideais 

negligenciados nos anos de domínio britânico.   
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CAPÍTULO 3 – “TAKE CARE OF ME WHEN DEAD” 

 

“Take care Of Me when Dead...” 

(Thomas Jefferson to James Madison, 1826)
1
 

 

 No ano de 1826, ano de sua morte, Jefferson escreveu uma breve missiva a seu amigo 

longíncuo, James Madison. O conteúdo dessa correspondência, a princípio, apresentou-se 

como um despretensioso desabafo acerca das dificuldades financeiras pelas quais estava 

passando, como a hipoteca de sua propriedade, Monticello, e sua tentativa de recuperá-la. Nas 

últimas linhas desta, todavia, um breve agradecimento a Madison, por todo o companheirismo 

no processo longínquo de criação do novo governo é finalizado com um significativo pedido: 

“take care of me when dead, and be assured that I shall leave with you my last affections.”
2 

 

[grifo nosso].   

  O ‘cuidado’ ao qual Jefferson se referiu nesse trecho da missiva foi interpretado por 

diversas vezes e de diversas formas a posteriori. Em nossa percepção, naquele momento, sua 

preocupação era evidentemente com a imagem de si que ficaria após sua morte e aquilo que 

poderia ser falado sobre ela. A releitura dessa frase, baseando-nos na preocupação que 

Jefferson teve com sua imagem, poderia ser algo parecido com: cuide do que ficará/do que 

permanecerá de mim quando eu morrer e não puder mais cuidar eu mesmo – era esse o pedido 

de Jefferson.  

 Embora o pedido tenha sido feito a Madison, numerosos estudiosos se empenharam na 

tarefa: decifrar o melhor do complexo legado de Jefferson, e propagá-lo. Como afirma 

Bernstein, no epílogo de seu livro
3
, sucessivas gerações de americanos encontraram as mais 

diversas formas de cuidar da imagem do político. É possível afirmar, todavia, que poucos 

chegaram perto de obter tamanho êxito na propagação desse legado, quanto o próprio 

Jefferson chegou.  

 O cuidadoso trabalho efetuado por Jefferson em traçar os caminhos interpretativos que 

nós, leitores de sua história, teríamos de sua trajetória política já foi diversas vezes afirmado 

nos capítulos anteriores. Não é exagero relembrar que Jefferson se formou como um 

intelectual (quase) completo, e perpassou, em algum momento de sua longa vida, por diversas 

                                                           
1
 From Thomas Jefferson to James Madison, 17 Feb 1826. Library of Congress, Washington, D.C. 

<https://www.loc.gov/exhibits/jefferson/215.html>. Tradução: Cuide de mim quando eu estiver morto.  
2
 From Thomas Jefferson to James Madison, 17 Feb 1826. Tradução: Cuide de mim quando eu estiver morto,e se 

assegure de que eu tenha deixado com você as minhas últimas afeições.   
3
 BERNSTEIN, Richard B. Thomas Jefferson: The Revolution of Ideas. Oxford University Press, 4 de set de 

2003, p. 191.  
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áreas do conhecimento existentes no seu tempo. No entanto, alguns de seus feitos parecem ter 

conquistado dele um sentimento de orgulho ímpar. Se, em certa medida, a problemática da 

escravidão foi pouco tocada por Jefferson, a sua relação com a liberdade religiosa, a 

necessidade de formalização da educação e a prática correta de revolução obteve dele um 

destaque especial.     

 Esse destaque foi encomendado em um documento manuscrito
4
, sem data, no qual 

Jefferson estipulou os mínimos detalhes das características que deveriam compor sua 

sepultura. Embora já tenhamos citado algumas vezes nesse trabalho a inscrição escolhida por 

Jefferson voltamos a ela, agora de maneira mais aprofundada, para introduzir, brevemente as 

temáticas que serão trabalhadas nesse terceiro capítulo. 

 O referido manuscrito, apesar de possuir apenas uma página, comporta um conteúdo, 

de fato, complexo. Logo nas primeiras linhas encontramos uma característica bastante comum 

dos textos de Jefferson: a referência aos escritos e a cultura clássica greco-romana. Neste 

documento, portanto, encontramos um trecho de Anacreonte
5
, um poeta grego, e uma menção 

aos Manes, ancestrais falecidos, parte da mitologia romana.  

 O breve trecho de Anacreonte citado por Jefferson, e traduzido para o inglês pelos 

organizadores de seus documentos, se refere a uma alma verdadeiramente festiva, que parte 

sem sentir o temor que a inveja pode causar.
6
 Se considerarmos tudo o que já foi dito da 

conturbada vida política de Jefferson, é possível afirmar que a escolha desse poema não foi, 

absolutamente, aleatória.  

 Na linha seguinte a essa citação, Jefferson faz uma breve referência aos Manes, que 

dentro da mitologia romana, conforme citado acima, eram os ‘ancestrais ou entes queridos já 

falecidos’. Na frase “the following would be to my Manes the most gratifying”
7
, Jefferson 

afirmou que as palavras que seriam gravadas na pedra de sua lápide foram pensadas de modo 

a agradar – honrar - esses antepassados; é possível que os antepassados aqui referidos sejam, 

não apenas familiares, mas aqueles que antes de Jefferson compartilharam com ele o ideal de 

sociedade que ele ajudou a melhorar com os três feitos que escolheu para seu epitáfio.  

 Logo após descrever as características físicas e estruturais de sua lápide – “On the 

grave, a plain die or cube of 3.f without any mouldings, surmounted by an Obelisk of 6.f 
                                                           
4
 Disponível em <https://www.loc.gov/resource/mtj1.056_0247_0248/?sp=1>  

5
 Anacreon ou Anacreonte foi um poeta grego, que viveu em Teos, entre os anos de 563 a.C. - 478 a.C. 

6
 No manuscrito original Jefferson escreveu o trecho em Grego. Na transcrição do documento, na Biblioteca do 

Congresso, o trecho aparece traduzido para o inglês da seguinte forma: “My soul to festive feelings true/ One 

pang of envy never knew/ And little has it learn'd to dread/ The gall that Envy's tongue can shed”. Em tradução 

livre para o Português o trecho ficaria: Minha alma é verdadeiramente festiva/ Desconhece este sentimento 

doloroso de inveja/ E pouco aprendeu a temer/ O fel que a língua invejosa pode derramar. 
7
 Tradução: O que se segue seria aos meus Manes mais gratificante. 
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height, each of a single stone. On the faces of the Obelisk the following inscription, & not a 

word more”
8
 -, Jefferson nos apresentou a conhecida sentença, frequentemente resgatada por 

seus estudiosos:   

 Here was buried 

Thomas Jefferson 

Author of the Declaration of American Independance 

of the Statute of Virginia for religious freedom 

& Father of the University of Virginia.
9
 

 

  Essa sentença, finalizada com outra relevante frase “because by these, as testimonials 

that I have lived, I wish most to be remembered”
10

, sela a brevíssima “escrita de si” de sua 

lápide. São estes, segundo as suas próprias palavras, os feitos escolhidos como testemunha de 

sua passagem por esse mundo, de que aqui viveu e por esses quer ser lembrado.    

 Partindo do desejo demarcado por Jefferson, portanto, trabalhamos nesse capítulo 

como os três temas escolhidos por ele em seu epitáfio - a religião, a educação e a revolução – 

aparecem na autobiografia. Os temas, estritamente interligados, aparecem dispostos ao longo 

da narrativa, aproximando-se alternadamente, e compondo de maneira indissociável a imagem 

de Jefferson como um grande legislador e intelectual.  

  

 

3.1. A Religião para Jefferson: a autonomia religiosa - escolha e direito. 

 

 

“But it does me no injury for my neighbor to say there are twenty 

gods, or no god. It neither picks my pocket nor breaks my leg." 

(Thomas Jefferson - Notes on Virgínia)
11

 

 

                                                           
8
 Tradução: Em cada uma das sepulturas, na parte lisa ou no cubo de três pés sem nenhuma moldura, encimado 

por um Obelisco de seis pés de altura, cada qual de uma única pedra. Nas faces do Obelisco a seguinte 

inscrição, e nenhuma palavra a mais.  
9
 Tradução: Aqui foi enterrado/ Thomas Jefferson/ Autor da Declaração de Independência Americana/ do 

Estatuto da Virgínia para a liberdade religiosa/ & Pai da Universidade da Virgínia. 
10

 Tradução: Em razão disso, como testemunha de que eu vivi, eu gostaria mais de ser lembrado [por]... 
11

 [Thomas Jefferson, Notes on Virginia (Paris, 1782), in Ford, Works of Jefferson, IV, 78; William Linn, 

Serious Considerations on the Election of a President (New York, 1800)], 17-18. Tradução: Mas não me faz ferir 

meu vizinho dizer que há vinte deuses ou nenhum deus. Não mexe em meu bolso [expressão aproximada], nem 

quebra minha perna/me arrasaria [expressão aproximada]. 
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“I am in a sect. By myself, as far as i know”  

(Jefferson to Ezra Styles, June 25, 1819)
12

 

 

 Apesar de ser de longe a mais frequente, a polêmica da escravidão não foi a única na 

qual nosso personagem se envolveu – ou foi envolvido. Tal como seus posicionamentos sobre 

a escravidão e a raça, suas ideias religiosas – relativas à crença, aos dogmas das escrituras, ou 

às práticas das Instituições religiosas de seu país – foram terreno fértil para as mais diversas 

significações por parte de seus contemporâneos ou posteriores estudiosos. São relativamente 

poucos os documentos – se comparados ao significativo acervo deixado por Jefferson – que 

nos permitem explorar as opiniões que ele emitiu sobre o assunto.  

 Em seu texto autobiográfico a religião é abordada majoritariamente dentro do contexto 

das reformas legislativas de seu estado, a Virgínia. Ainda que as referências religiosas que 

aparecem no texto estejam, quase sempre, restritas a essa proposta é possível perceber 

algumas das suas principais ideias sobre a temática, que foram discutidas mais profundamente 

por ele em missivas pessoais. Por esse motivo, faremos, novamente, um breve recuo ao 

histórico da relação Jefferson com a temática, agora religiosa, antes de apresentar a 

perspectiva apresentada por ele para compor a narrativa de sua vida.  

  Embora tenha manifestado suas opiniões pessoais sobre o assunto de maneira 

discreta, a temática da religião conquistou lugar de destaque em seu epitáfio, em seus projetos 

de lei e em sua vida política. Para além do projeto de lei pela liberdade religiosa, apresentado 

por ele na ocasião da reforma legislativa do estado da Virgínia, Jefferson também 

desenvolveu contundentes críticas sobre a estrutura da fé cristã e sobre a função das 

Instituições religiosas e suas escrituras em seu país. Tais críticas são manifestadas no projeto 

de lei, posto que, este considerou suas principais preocupações sobre as restrições existentes 

até então.  

 Além das correspondências citadas anteriormente, outros dois documentos compõe o 

rol de registros que Jefferson fez sobre a temática. O primeiro deles, o Syllabus, foi na prática 

uma correspondência, na qual agrupou todas as suas ideias sobre religião manifestadas em 

ocasiões diversas. O segundo documento, esse bem mais conhecido, foi um compilado de 

trechos da Bíblia cristã denominado por Jefferson de The Life and Morals of Jesus of 

                                                           
12

 From Thomas Jefferson to Ezra Stiles Ely, June 25 1819. Disponível em: 

<https://www.encyclopediavirginia.org/Letter_from_Thomas_Jefferson_to_Ezra_Styles_June_25_1819>. 

Tradução: Eu estou em uma seita por mim mesmo/sozinho, até onde eu sei.  
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Nazareth ou, como ficou conhecida The Jefferson Bible – A Bíblia de Jefferson
13

. Em tempo, 

retomaremos algumas vezes ambos os documentos, quando eles forem pertinentes à questão.  

  De qualquer forma, a postura de Jefferson uma vez sendo ele um membro de destaque 

na sociedade, lhe rendeu irritados opositores e alguns tantos momentos de aborrecimento. 

Entre eles, podemos citar a ocasião da disputa pela presidência, empreendida por Jefferson no 

fim da década de 1790
14

. A religião, portanto, apesar de ter sido um tema tratado com bastante 

cuidado pelo político, teve função concreta em momentos decisivos de sua trajetória.  

 Elliot Wicks, estudioso da temática, buscou explicar a relutância do personagem em 

expor suas opiniões sobre o assunto, principalmente após sua candidatura a presidência. 

Segundo o autor, a relutância de Jefferson  

 

em revelar suas opiniões sobre Deus foi baseada em parte em praticidade 

política e em parte em convicção pessoal. A experiência lhe ensinou que 

suas opiniões religiosas pouco ortodoxas nas mãos de seus inimigos políticos 

poderiam ser usadas para sua desvantagem
15

. 

 

 Mais adiante, Wicks completa: “Numa época em que a heterodoxia religiosa era ainda 

menos tolerada em figuras públicas do que é agora, talvez não seria surpreendente que as 

crenças religiosas de Jefferson se tornassem um problema na campanha presidencial de 

1800.” 16  

 As acepções da face Jefferson-religião puseram-no nas mais diversas categorias 

compreendidas dentro do contexto de possibilidades do fim do século XVIII e início do XIX. 

Assim, apesar de ter sido apontado frequentemente como ateu e infiel, essas categorizações 

nem sempre buscavam excluí-lo ou ofendê-lo. Alguns grupos, como os “deístas”, os 

“unitários” e, até mesmo, os episcopais da Igreja de Charlottesville
17

, requereram Jefferson 

como representante de sua fé. Quase dois séculos se passaram desde suas últimas cartas 

discutindo as problemáticas da religião e a busca por defini-lo em algum grupo parece ainda 

não ter cessado.  

                                                           
13

 Denominada originalmente The Life and Teachings of Jesus Of Nazareth.   
14

 Cf. GOULD, William D. The religious opinions of Thomas Jefferson. In. The Mississippi Valley Historical 

Review Vol. 20, No. 2 (Sep., 1933), p. 191-208.  Nesse trabalho, o autor afirmou que a anti-propaganda 

federalista fez tamanho uso da questão da religião que chegou a convencer muitos de que Jefferson perseguiria 

cristãos caso fosse efetivamente eleito presidente. Conta-se, que na ocasião de sua posse, diversas pessoas 

esconderam e enterraram suas bíblias com base nesse medo. Evidentemente a perseguição nunca se provou  uma 

plano sequer cogitado por Jefferson.   
15

 WICKS, Elliot K. Thomas Jefferson – A Religious Man With a Passion for Religious Freedom. In Historical 

Magazine of the Protestant Episcopal Church, Vol. 36, No. 3 (1967), pp.271-283. p. 275. 
16

 WICKS, 1967, p. 275. 
17

 Ver mais: HALL, J. Leslie. The Religious Opinions of Thomas Jefferson. In: The Sewanee Review, Vol. 21, 

No. 2 (Apr., 1913), p. 164-176. 
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 Jefferson, apesar de optar por uma considerável neutralidade pública sobre o assunto, 

não ficou alheio às acusações consideradas por ele falaciosas. O que se pode dizer é que, sua 

postura, tal como em outros momentos de crise pessoal ou política, parece ter sido 

categoricamente moderada. Apesar de se demonstrar bastante incomodado com os discursos 

que o rotulavam como ateu, infiel ou descrente, o político reservou-se a reclamar das 

acusações no seguro-espaço de suas missivas pessoais. Entre os costumeiros correspondentes 

de Jefferson apenas alguns, que vez ou outra aparecem na narrativa autobiográfica - como 

Benjamin Rush, John Adams, and William Short -, foram eleitos para o restrito grupo em que 

confiou suas opiniões sobre o tema
18

.    

 Foi justamente um ‘membro’ desse restrito grupo o remetente a quem Jefferson 

preparou como resposta o documento que ficou conhecido como Syllabus. Em abril de 1803, 

Jefferson enviou uma missiva a Benjamin Rush
19

, contendo suas opiniões sobre Jesus e a 

religião cristã, a qual comparava os ensinamentos de Jesus com filósofos gregos e romanos, 

além da crença judia da época contemporânea a Jesus. O título dado por Jefferson ao 

documento foi Syllabus of an Estimate of the Merit of the Doctrines of Jesus, Compared with 

Those of Others.
20

 

 Com postura semelhante àquela tomada às críticas relativas à escravidão, ou seu falho 

governo do Estado da Virgínia, reafirmamos que Jefferson foi contido. A opção por uma 

postura não-ofensiva pode ser, parcialmente, explicada por uma de suas afirmativas feitas a 

James Monroe, em uma correspondência datada de 1800. Tal como afirmou Wicks, Jefferson 

apresentou aqui um grande receio ao uso que comumente era dado a suas declarações. Ele 

afirmou:  

 

[...] as to the calumny of atheism, I am so broken to calumnies of every kind, 

from every department of government Executive, Legislative, & Judiciary, & 

from every minion of theirs holding office or seeking it, that I entirely 

disregard it [...]. it has been so impossible to contradict all their lies, that I 

have determined to contradict none; for while I should be engaged with 

one, they would publish twenty new ones. thirty years of public life have 

enabled most of those who read newspapers to judge of me for 

themselves.[...]
 21

 [grifo nosso]  

                                                           
18

 GOULD, 1933, p. 195.  
19

 Benjamin Rush foi um político, intelectual e médico, e amigo de Jefferson. Participou, tal como Jefferson, dos 

momentos pré e pós revolucionários americano, como o Congresso Continental da Filadelfia. Na ocasião da 

expansão à Louisiana – expedição de Lewis e Clark – Rush foi convidado por Jefferson para tutelar seus líderes 

sobre questões relacionadas à saúde.   
20

 FORD, Paul Leicester. The writings of Thomas Jefferson, 1865-1902. Vol. 10, p. 379.  
21

 From Thomas Jefferson to James Monroe, 26 May 1800, Founders Online, National Archives. [Original 

source: The Papers of Thomas Jefferson, vol. 31, 1 February 1799 – 31. Princeton: Princeton University Press, 

2004, pp. 590–591.]. Tradução: Quanto à calúnia de ateísmo, estou tão cansado de calúnias de todos os tipos, 
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 A título de exemplificação dessas calúnias, podemos citar o autor Jon Butler
22

, quando 

comenta que, na ocasião da disputa presidencial de 1800, a proximidade de Jefferson com a 

Revolução Francesa e suas opiniões consideradas “anticlericais” lhe renderam denúncias de 

outros ministros que se referiam a ele como “um deísta do cabelo vermelho”, um agente 

“óbvio” do Diabo. 

 A frequência da temática em suas correspondências ou discursos pode parecer ao 

leitor, quantitativamente, incompatível com o lugar de destaque que o projeto pela liberdade 

religiosa tomou na breve epígrafe de sua sepultura. Outra justificativa, dada pelo próprio 

Jefferson, sobre seu relativo silêncio público sobre a temática pode ser encontrada em uma 

carta datada de 1803, destinada Edward Dowse
23

. Na carta, cujo conteúdo dizia respeito 

precisamente a sua perspectiva acerca da liberdade e autonomia religiosas, Jefferson afirmou: 

 

Every word which goes from me, whether verbally or in writing, becomes 

the subject of so much malignant distortion, & perverted construction, that 

I am obliged to caution my friends against admitting the possibility of my 

letters getting into the public papers [...].
24

 [grifo nosso]  

  

 Esse receio de que suas palavras seriam, em qualquer oportunidade, distorcidas não o 

impediu, no entanto, de discutir suas formulações sobre as questões religiosas com os amigos 

próximos, supracitados. Não impediram também que formulasse seus projetos de lei pela 

liberdade religiosa, nem que propusesse um plano de educação laica nas Escolas primárias ou 

mesmo na Universidade da Virgínia, que viria a fundar alguns anos depois dessa carta. 

Retomar suas formulações, deste modo, nos permite inferir sobre os motivos que definiram 

sua postura nesses momentos.   

 O que pensava Jefferson sobre a fé, a religião e os dogmas, destarte, foi assunto de 

acirradas discussões. Como já foi dito antes, muitos estudiosos direcionaram seus trabalhos no 

                                                                                                                                                                                     

de todos os departamentos de governo, Executivo, Legislativo e Judiciário, e de cada um dos seus ministros que 

ocupam algum cargo  ou o almejam, que eu ignoro inteiramente isso [... ] tem sido tão impossível contradizer 

todas as suas mentiras, que eu decidi não contradizer nenhuma; pois enquanto eu estivesse engajado em uma 

delas, eles publicariam vinte novas. Trinta anos de vida pública tem permitido à maioria daqueles que leem 

jornais me julgarem por eles mesmos[...] 
22

 BUTLER, Jon. Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People. Harvard University Press, 1992, 

Capítulo 7.  
23

 Foi político – e posteriormente capitão de um navio -, nascido em 1756.   
24

 Jefferson to Edward Dowse, April 19. Disponível no link: 

<https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-40-02-0168>. Acesso em 27/05/2017.  

Tradução: Toda palavra que parte de mim, seja verbalmente ou por escrito, torna-se assunto de tanta distorção 

maligna e construção perversa, que eu sou obrigado a prevenir meus amigos contra admitir a possibilidade de 

minhas cartas tornarem-se papéis públicos [...].   



109 

 

sentido de tentar definir Jefferson dentro de alguma categoria ou grupo religioso já posto; 

enquanto que outros apresentavam uma perspectiva apenas de delinear e descrever as 

características da fé defendida por Jefferson. A principal dificuldade que ambos os grupos 

encontraram foi que, como muitos outros aspectos da vida de Jefferson, seus posicionamentos 

religiosos muitas vezes se mostraram susceptíveis a uma diversidade significativa de 

interpretações.  

 Robert O’Neil
25

, ao trabalhar a questão, afirma que apesar das complexas discussões, é 

possível afirmar que mesmo os mais severos críticos de Jefferson não conseguiram deixar de 

dar a ele certo reconhecimento sobre a questão. Esse reconhecimento se deve, principalmente, 

aos avanços da discussão sobre a liberdade religiosa e a separação da Igreja com o Estado, 

movimentados por ele nos primeiros anos pós-independência.  

 É importante dizer que, dentro do contexto revolucionário no qual Jefferson escrevia – 

na ocasião do projeto -, a crença na liberdade religiosa já era um assunto amplamente 

debatido. Ainda que a definição de liberdade, nesse caso, ainda não fosse tão bem definida, 

foi considerável o número de panfletos e manifestações entre os dissidentes da religião oficial 

Anglicana, contrários ao estabelecimento desta nas até então colônias.
26

 

 O que muitos estudiosos conseguiram concordar é que Jefferson, definitivamente, 

acreditou em Deus. Ou, ao menos, ele se preocupou em afirmar, repetidamente, que 

acreditava – o que quer dizer, evidentemente, que era o que queria que fosse pensado dele. Na 

carta endereçada a Benjamin Rush, em 1803, ele afirmou: "I am a Christian in the only sense 

in which he wished anyone to be; sincerely attached to his doctrines in preference to all 

others; ascribing to himself  every human excellence; and believing he never claimed any 

other.”
27

  

 Em outros diversos momentos Jefferson aproveitou a ocasião para reafirmar sua face 

devota. A título de exemplificação, trechos de documentos como na Declaração de 

Independência, presente na autobiografia, em que faz menção a Deus logo nas primeiras 

linhas, colocando-o como criador e mentor de todo o universo, e origem de todos os direitos 

que Jefferson defende no decorrer do texto, reafirmam a perspectiva que defende a existência 

                                                           
25

 O’NEIL, Robert M. The “Wall of Separation” and Thomas Jefferson’s Views on Religious Liberty. In. The 

William and Mary Quarterly, Third Series, Vol. 56, No. 4 (Oct., 1999), p. 791-794. 
26

 Cf. BAILYN, Bernard. O Estabelecimento de uma Religião Oficial. In. Origens Ideológicas da Revolução 

Americana. Ed. Edusc, 2003. pp. 228 -  248.  
27

 From Jefferson to Benjamin Rush, 31 April 1803. Disponível em: < 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl153.php>. Tradução: Eu 

sou cristão no único sentido em que ele deseja que alguém seja. Sinceramente ligado ás doutrinas dele em 

detrimento a todas as outras; atribuindo a ele mesmo toda excelência humana;  e acreditando que ele nunca 

reinvindicou nenhuma outra.   
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de sua fé. Como só podemos saber dos sentimentos dos homens aquilo que eles deixaram 

registrado em alguma medida, não nos resta dúvida que Jefferson quis, indubitavelmente, que 

se concluísse que ele acreditou em Deus.  

 Segundo J. Leslie Hall
28

, os ataques sofridos por Jefferson por seus contemporâneos 

foram plausíveis, devido às constantes negativas que fez aos dogmas essenciais das 

instituições religiosas. O autor afirma, no entanto, que a leitura de suas cartas permite mostrar 

que são falsas as duas perspectivas de interpretações: aquela que exclui a possibilidade de 

Jefferson ser fiel/devoto e aquela que o categoriza dentro de alguma seita – deísta, unitário, 

anglicano, ou outras.  

 A partir da análise dos escritos de Jefferson, Hall enumerou algumas das principais 

discordâncias do político frente às crenças episcopais – predominantes nos EUA daquele 

tempo, e na religião que Jefferson assumiu pra si. Jefferson negou a divindade de Jesus, sua 

encarnação sem geração humana e sua ressurreição; esses três pontos eram, para ele, muito 

próximos às fábulas contadas, por exemplo, pelos antigos romanos sobre a geração de 

Minerva a partir do cérebro de Júpiter.  

 Além disso, Hall afirma que Jefferson acreditava na ideia de um Jesus humano, e um 

grande reformador e sábio. É plausível interpretar que essa concepção que Jefferson fez de 

Jesus lhe parecia mais confortável, uma vez que humanizando Jesus, ele criou a possibilidade 

de que outros pensadores e sábios pudessem chegar a tamanho grau de primazia que via em 

Cristo; com isso, a aproximação de si próprio com o hebreu que se destacou por suas ideias 

concretas e atípicas, e foi perseguido pelo seu ‘vanguardismo’, não seria um despropósito.  

 Além dos questionamentos referentes à divindade de Jesus e a tripartição do espírito, 

Jefferson nutriu profunda descrença sobre o caráter anunciador das escrituras bíblicas. Elliot 

Wicks, citado anteriormente, argumenta que a crença religiosa de Jefferson seguia critérios 

racionais, tais como tudo o que o envolvia como um homem da Era da Razão. Portanto, se a 

experiência e a razão provassem que uma ideia não era plausível, Jefferson a negava. E ele, 

efetivamente, negou por diversas vezes
29

.   

 Desta forma, a crença em um cristianismo ortodoxo esteve maquinalmente na mira 

crítica de Jefferson. Segundo Wicks, Jefferson partiu do ‘teste da razão’ para pensar a fé e, 

por isso, negou a ideia de divindade de Jesus tanto quanto negou o caráter de “revelação 

divina” nas escrituras.  

                                                           
28

 HALL, J. Leslie. The Religious Opinions of Thomas Jefferson. In: The Sewanee Review, Vol. 21, No. 2 (Apr., 

1913), p. 164-176. 
29

 WICKS, 1967, p. 271.  
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 Outra importante característica das opiniões de Jefferson sobre a religião era sua 

negação ao conceito de Trindade. Para ele, tal como o nascimento de Jesus do ventre uma 

virgem, a ideia de que um era ao mesmo tempo três – três partes de um só, mas que por si só 

são integralmente o um – não era passível de entendimento dentro de uma lógica racional. 

Segundo Wicks, 

 

As opiniões teológicas de Jefferson podem ser resumidas simplesmente: ele 

rejeitou a revelação das Escrituras, o conceito da Trindade e o relato dos 

poderes sobrenaturais de Jesus. Ele acreditava na imortalidade e em Deus 

como criador e força governante no universo, mas se recusou a especular 

mais sobre a natureza do Criador
30

. 

 

 Em uma interpretação que concorda com a perspectiva apresentada por Haal, Wicks 

argumenta que qualquer relato de Jesus que envolvesse experiências divinas foi entendido por 

Jefferson como fruto da imaginação de homens iletrados, e de sua memória falha. Para 

Jefferson, os autores do novo testamento da Bíblia cumpriram a função de biógrafos de Jesus, 

embora a função tenha sido exercida com muitas inexatidões. Entendendo a perspectiva 

crítica de Jefferson sobre as escrituras, a análise de sua Bíblia fica bastante facilitada. 

   A Bíblia de Jefferson, como se acostumou chamar foi, na realidade, um trabalho de 

releitura - e reorganização - da Bíblia Sagrada tradicional. O que Jefferson fez foi reler as 

passagens e filtrá-las; destacando e excluindo as escrituras que continham alguma referência a 

aspectos da vida de Jesus que fossem sobrenaturais, divinos ou de difícil explicação racional. 

Assim, ficaram compilados os ensinamentos e momentos de Jesus nos quais ele não foi nada 

mais do que um homem comum em sua condição terrena, porém esplêndido em sua empatia e 

correto em sua análise da humanidade.  

   Em um livro organizado por Dickinson W. Adams, trabalho dedicado ao estudo da 

Bíblia de Jefferson e outros escritos religiosos, encontramos compiladas diversas 

correspondências em que Jefferson se manifesta sobre seu objetivo ao fazer a releitura das 

escrituras. Em uma carta a Francis Adrian Van der Kemp, em 1816, Jefferson comentou sobre 

o processo de seleção dos trechos das escrituras, e afirmou ter "selecting those only whose 

style and spirit proved them genuin [...] within the physical laws of nature, and offending 

none by a denial or even a mention of what is not."
 31.

 Nessa carta, ainda, Jefferson afirmou 

sua crença na ideia de que Jesus foi o “first of human Sages” [o primeiro dos sábios humano], 
                                                           
30

 WICKS, 1967, p. 275. 
31

 From Thomas Jefferson to Francis Adrian Van der Kemp, 25 April 1816. Disponível em:  

<http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-09-02-0473>. Tradução: selecionando apenas 

aqueles[trechos] cujo estilo e espírito provaram-se genuínos […] dentro das leis físicas da natureza, e que não 

ofendesem ninguém por uma negação ou mesmo a menção do que não é.”   
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e que a releitura que estava fazendo intencionava mostrar isso, sem os “rags of an 

Impostor”
32

 que o tinham vestido.  

 George Knoles, em The Religious Ideas of Thomas Jefferson
33

, ao comentar sobre a 

Bíblia de Jefferson, afirma que Jefferson criticou os princípios básicos de quase todas as seitas 

cristãs do período. Jefferson negou a ‘revelação’ ao criticar as escrituras, negou a divindade 

de Jesus ao retirar os trechos em que operou milagres, e tratou Jesus como alguém que 

poderia ter sido facilmente iludido, por sua própria humildade, a procurar explicação 

extramundana para sua excepcionalidade.
34

  

 Todas essas ideias estranhas aos dogmas cristãos juntamente às afirmações do próprio 

Jefferson sobre sua fé em Deus colocaram os estudiosos em uma situação delicada. Muitos 

desses optaram por tentar defini-lo, com base em suas afirmações, em algum segmento 

religioso menos restrito. As principais recorrências são aos grupos dos deístas e unitários – 

principalmente pelas características de sua crença que negavam a trindade e revelação das 

escrituras. 

 Sua negação à ideia da tripartição do espírito foi essencial para o desenvolvimento do 

entendimento de que Jefferson e sua crença se adequavam ao grupo dos Unitários. William 

Gould, citado anteriormente, afirmou que, embora muitos aleguem que Jefferson era um 

Deísta, suas opiniões religiosas tendem a ser mais convincentemente unitárias: 

 

A propagação da fé Unitária foi um de seus interesses vitais. Ele estava certo 

de que, se os homens inteligentes tivessem a coragem de suas convicções, 

todos seriam Unitários, e ajudariam a restaurar a Cristandade em sua 

simplicidade primitiva. Era um mistério para ele como, no iluminado século 

XIX, eles poderiam honestamente manter o antigo “misticismo Platônico de 

que três são um e um é três”
35

. 

 

 A discussão acerca dessa definição é complexa. Hall acrescenta a ela que categorizar 

Jefferson como Unitário era problemático na medida em que estes acreditavam na Bíblia 

como fonte dos ensinamentos de Deus, e na veracidade dos testemunhos ali contidos. Citando 

George Tucker, um biógrafo de Jefferson que escreveu em 1837
36

, Hall afirma que Jefferson 

usou muitas vezes o termo “unitarismo” e “cristianismo primitivo” como sinônimos, causando 
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assim a confusão nas definições. Para o estudioso Jefferson estava muito mais próximo a 

outros deístas famosos do período, entre eles Thomas Paine. 

  A concepção de Jefferson-deísta esteve muito ligada a frequente defesa do teste da 

razão – citado anteriormente – ante a afirmação contínua da existência de Deus. Em uma carta 

a John Adams, em 1823, Jefferson apresenta diversos exemplos do que considerou a inegável 

evidência da existência de Deus, porém sem buscar nas escrituras a fonte dessa afirmação. Em 

um trecho dessa carta Jefferson afirmou:  

 

I hold, (withoult appeal to revelation), that when we take a view of the 

universe, in its parts, general or particular, it is impossible for the human 

remind not to perceive and feel a conviction of design, consummate skill, 

and indefinite power in every atom of its composition. he movements of the 

heavenly bodies, so exactly held in their course by the balance of centrifugal 

and centripetal forces; [...] it is impossible, I say, for the human mind not to 

believe, that there is in all this, design, cause and effect, up to an ultimate 

cause, a Fabricator of all things from matter and motion, their Preserver 

and Regulator while permitted to exist in their present forms, and their 

regeneration into new and other forms.
37

 [grifo nosso]  

 

 Além disso, Gould acrescenta que parte da crença na categorização deísta que envolve 

Jefferson se deve ao posicionamento de uma revista publicada nos primeiros anos do século 

XIX. Chamada de The Temple of Reason, a revista de cunho deísta, afirmou em sua edição de 

7 de janeiro de 1802 que o propósito da publicação era defender os princípios religiosos de 

Jefferson.  

 Elliot Wicks, em um movimento contrário a esses dois grupos, afirmou que definir 

Jefferson em quaisquer umas das seitas é um evidente erro. Reiterou que, independente das 

opiniões dos contemporâneos e posteriores estudiosos, Jefferson se definiu como um cristão, e 

qualquer tentativa de classificá-lo como um não cristão, ou membro de quaisquer outras 

seitas, é nada mais que infrutífero.
38

   

  Jefferson, como dito, professou veementemente sua fé em Deus e sua admiração por 

Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, expressou complexa crítica às instituições religiosas e a 

corrupção interna dos seus representantes. Tais críticas contrárias a Instituições religiosa 
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foram a base de seu Projeto de Lei pela liberdade religiosa. É importante esclarecer que, 

apesar disso, o político foi assumidamente membro da comunidade anglicana de seu estado, o 

que confundiu ou incomodou diversos críticos seus. 

 Como anglicano, cumpriu regularmente o papel esperado de um membro de sua 

religião – batismo, casamento e funeral. Segundo George Knoles, Jefferson chegou inclusive 

a contribuir financeiramente para a manutenção da Igreja - que frequentava rigorosamente - 

de sua cidade natal, Charlottesville. Tudo o que foi apresentado anteriormente demonstra que, 

apesar de ser um membro ativo e fiel da Igreja anglicana, Jefferson não silenciou as críticas 

que tinha em relação ao sistema.   

 Assim, para além das suas opiniões sobre a legitimidade das escrituras e dos dogmas, 

Jefferson teceu duras críticas à relação estabelecida entre o Estado e a Igreja. Sua frequente 

afirmação na fé não o impediu de se posicionar contrário a relação do Estado com os preceitos 

e leis fundamentados na instituição religiosa. Ele foi até o fim em busca de uma lei que 

assegurasse aos cidadãos a plena liberdade de escolha no assunto. Obviamente, ao propor o 

Estatuto pela Liberdade Religiosa, Jefferson conquistou, juntamente com a tão esperada 

liberdade, diversos opositores no meio sacerdotal.   

 A principal desaprovação de Jefferson sobre as instituições religiosas era a 

incompatibilidade que via no que diziam representar e no que efetivamente praticavam.
39

 Em 

algumas de suas cartas Jefferson afirmou que os homens haviam corrompido a ideia primitiva 

de cristianismo para conquistarem para si o poder deixando de lado, durante essa empreitada, 

o real sentido dos ensinamentos de Jesus. Segundo Knoles, “A união da Igreja e do Estado 

representou para Jefferson a conquita do clero em sua busca de poder.”
40

 

 É importante relembrar que, desde o início da colonização inglesa na região das treze 

colônias, a Coroa havia estabelecido sua Igreja como a única e oficial. A Igreja Anglicana, 

como se sabe, estava unida ao Estado – como era comum à época - desde sua criação no 

reinado de Henrique VIII, na ocasião das reformas religiosas do século XVII. Bernard Bailyn, 

ao analisar os panfletos do período pré-revolucionário americano, afirma que 

 

O estabelecimento de uma religião oficial havia sido um problema para os 

norte-americanos quase desde os primeiros anos da colonização. Embora a 

maioria dos primeiros colonizadores houvesse trazido consigo 

pressuposições tradicionais em relação a responsabilidade do Estado em 
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supervisionar e reforçar instituições religiosas ortodoxas, e embora a maioria 

das comunidades originais tivesse procurado recriar instituições 

eclesiásticas, haviam existido dificuldades desde o início.
41

     
  

  Jefferson afirmou na autobiografia que, durante o período revolucionário americano, 

era possível definir que a maioria dos habitantes que se consideravam cristãos no Estado da 

Virgínia eram o que se acostumou chamar de “dissidentes” da Igreja estabelecida
42

. Segundo 

Bailyn, em algumas das colônias – como Virgínia, Carolina do Sul ou Geórgia – os 

privilégios da Igreja da Inglaterra não chegaram a excluir efetivamente todos os dissidentes 

dos cargos públicos. Portanto, esses grupos, segundo o autor, não precisaram se organizar de 

maneira tão contundente frente aos limites impostos pela Igreja oficial até as décadas de 1760 

e 1770, apesar de representarem a maioria da população.
43

   

 De qualquer forma, logo nas primeiras páginas da narrativa autobiográfica, Jefferson 

demonstrou de forma veemente seu incômodo com a condição em que as colônias eram 

postas ante a metrópole Inglaterra. Entre os diversos aspectos criticados por ele, referentes a 

submissão da sociedade colonial, estava a subserviência religiosa. O trecho referido é o 

primeiro em que o tema religião é abordado na autobiografia, e será analisado um pouco 

adiante.    

  Quando Jefferson afirmou que a questão da fé dizia respeito apenas a ele e seu Deus, 

ele não estava apenas refletindo sobre sua forma pessoal de praticar a fé. O que Jefferson 

afirmou ali era que o Estado, como órgão regulador e mantenedor de uma sociedade, não 

tinha a função, nem o direito, de adotar uma opinião/posição religiosa como oficial e 

universal para todos aqueles que a ele estavam submetidos. Portanto, uma Igreja-Estatal 

estava fora de cogitação dentro da sociedade de direitos que idealizou.  

 Jefferson sugeriu diversas vezes, inclusive no decorrer do texto do Estatuto, que a fé 

não poderia florescer na mente dos homens, na medida em que é posta como uma 

obrigatoriedade civil. Restringindo-se a aceitação de que a fé era uma questão interna e 

privada, a coerção estatal era completamente incompatível com a natureza e função da 

religião. Em suas Notes on Virgínia, Jefferson tentando explicitar a inadequação da 

regulamentação do estado sobre a fé da sociedade ele afirmou que "The legitimate powers of 
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government extend to such acts only as are injurious to others. But it does me no injury for 

my neighbor to say there are twenty gods or no god. It neither picks my pocket, nor breaks my 

leg."
44

 

  O Estatuto pela Liberdade religiosa foi escrito em 1777, e apresentado na legislatura 

da Virgínia em 1779. O projeto, no entanto, precisou esperar alguns anos até ser aprovado, o 

que só ocorreu em 1786. Nessa ocasião Jefferson estava a serviço na França, então não pode 

acompanhar pessoalmente o processo na câmara; a campanha que efetivamente conseguiu a 

aprovação do projeto foi liderada por James Madison.   

 Finalmente apresentado o breve histórico de Jefferson com a religião, passamos ao 

exame pormenorizado do assunto tal como aparece no texto autobiográfico. A temática 

religião – levando em consideração qualquer referência de cunho religiosa – aparece na 

autobiografia algumas poucas vezes; é importante ressaltar que algumas dessas referências, 

por vezes, são superficiais e não parecem ter sido retomadas por Jefferson com intuito de 

ressaltar a importância que dava ao tema. Todavia optamos por destaca-las todas. 

  Em determinado momento da narrativa a referência à religião esteve circunscrita a 

temática educacional. Dessa forma, como o tema será trabalhado na segunda parte desse 

capítulo faremos apenas uma breve menção a esse momento da narrativa. Outras vezes, que 

serão adequadamente destacadas, o tema aparece de maneira bastante breve.  

 A primeira referência de Jefferson sobre a religião se encontra nas primeiras páginas 

da autobiografia - trecho ao qual fizemos referência algumas vezes anteriormente. Iniciando o 

segundo momento da narrativa autobiográfica - definido no primeiro capítulo dessa 

dissertação como o momento no qual o político construiu sua face revolucionária – Jefferson 

apresentou-se inquieto com as correntes ideológicas impostas pela Metrópole.  

 Introduzindo ao texto o início da sua participação na Legislatura de seu Estado, 

Jefferson apresentou-nos a primeira derrota em sua empreitada pela emancipação dos 

escravos, no ano e 1769. O que se seguiu a isso foi um desabafo que atinge os diversos 

âmbitos da dominação britânica sobre a vida e a mente dos colonos americanos, incluindo a 

religião: 

  

Our minds were circumscribed within narrow limits by an habitual belief 

that it was our duty to be subordinate to the mother country in all matters of 

government, to direct all our labors in subservience to her interests, and 
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 Em Notes on Virgínia. Tradução: Os poderes legítimos do governo se estendem a tais atos apenas como 

prejudiciais para os outros. Mas não me faz ferir o meu vizinho dizer que há vinte deuses ou nenhum deus. Não 

mexe em meu bolso [tradução aproximada], nem quebra minha perna/me arrasaria [expressão aproximada]. 
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even to observe a bigoted intolerance for all religions but hers.
45 [grifo 

nosso] 

  

 Como já foi dito, apesar desse trecho da narrativa se remeter ainda ao final da década 

de 1760, os questionamentos sobre a intolerância religiosa e ao estabelecimento da Igreja 

Anglicana como oficializada pelo Estado já eram comuns. O momento narrado nesse trecho 

distancia-se menos de uma década dos principais movimentos pela liberdade religiosa e pelo 

des-estabelecimento da Igreja, executados por Jefferson entre 1777 e 1779.  

 A importância contida nesse trecho é equivalente a que demos a essas mesmas linhas 

na ocasião da análise da escravidão. Jefferson resume no excerto suas principais inquietações 

como revolucionário, e os principais pontos que intencionou mudar na nação que estava 

ajudando a fundar: a instituição da escravidão, os limites da mente e da crença e a forma 

como eram administrados. 

 Enquanto ainda narrava os prelúdios da revolução, Jefferson fez sua segunda 

referência à religião. Diferente da primeira, esse momento da narrativa apresentou-se de 

maneira mais complexa. O que foi narrado por Jefferson, nesse trecho, foi um evento 

organizado por ele e outros membros da Casa dos Burgueses, deliberado frente “the necessity 

of arousing our people from the lethargy into which they had fallen as to passing events”
46

.  

 Com essa justificativa  Jefferson contou-nos como propuseram um dia de Jejum e 

Oração a fim de divulgar os propósitos da Revolução. Segundo ele, essa teria sido a forma 

mais apropriada para alertar o povo e conseguir sua atenção. Ele afirmou: 

 

[...] and thought that the appointment of a day of general fasting & prayer 

would be most likely to call up & alarm their attention.1 No example of such 

a solemnity had existed since the days of our distresses in the war of 55. 

since which a new generation had grown up. With the help therefore of 

Rushworth, whom we rummaged over for the revolutionary precedents & 

forms of the Puritans of that day, preserved by him, we cooked up a 

resolution, somewhat modernizing their phrases, for appointing the 1st day 

of June, on which the Port bill was to commence, for a day of fasting, 

humiliation & prayer, to implore heaven to avert from us the evils of civil 

war, to inspire us with firmness in support of our rights, and to turn the 

hearts of the King & parliament to moderation & justice. To give greater 

emphasis to our proposition, we agreed to wait the next morning on Mr. 
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 FORD, Vol. 1, p. 21. Tradução: Nossas mentes foram circunscritas dentro dos limites estreitos de uma crença 

habitual de que era nosso dever ser subordinados à pátria-mãe em todos os assuntos do governo, a fim de 

direcionar todos nossos esforços em subserviência aos seus interesses, e ainda guardar uma intolerância 

fanática por todas as religiões exceto a dela. 
46

 FORD, Vol. 1, p. 23. Tradução: a necessidade de despertar o nosso povo da letargia em que caíram sobre os 

eventos passantes.  
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Nicholas, whose grave & religious character was more in unison with the 

tone of our resolution and to solicit him to move it.
47

[grifo nosso]  

 

 A essência desse trecho é significativa, principalmente por não se tratar de um evento 

tão conhecido do período pré-revolucionário. Pouco foi escrito sobre esse dia de jejum, 

humilhação e oração e, no entanto, ele foi significativo o suficiente para Jefferson defini-lo 

como essencial para a guinada nos processos revolucionários que o sucederam. Jefferson 

afirmou, no fim do trecho que “the effect of the day thro’ the whole colony was like a shock 

of electricity, arousing every man & placing him erect & solidly on his centre”.
48

 [grifo 

nosso]. 

 Ao assumir a autoria de um evento de caráter religioso, tal como foi, Jefferson deixou 

uma implícita resposta àqueles que negavam a existência de sua fé. O trecho pode, em uma 

primeira análise, parecer não ser tão significativo, mas uma vez conhecidos os principais 

ataques sofridos por Jefferson por suas crenças discrepantes da ordem estabelecida, a escolha 

por narrar seu papel na organização de um evento de cunho religioso, entre seus projetos 

revolucionários, diz muito.   

 A terceira referência à religião está localizada no trecho do texto em que Jefferson 

transcreveu o rascunho original da Declaração de Independência, de 1776. Trata-se de 

algumas frases que, se não diretas, possuem clara conotação a Deus. O uso que Jefferson fez 

dessas frases assemelha-se a ideia de argumento de autoridade divina, que põem fim a 

dúvidas, uma vez que justifica as questões defendidas na Declaração com base no criador. É 

interessante perceber que Jefferson inverte o argumento religioso, utilizado pela monarquia, 

contra a própria instituição monárquica. 

 A primeira menção:  

 

When in the course of human events it becomes necessary for one people to 

dissolve the political bands which have connected them with another, and to 

assume among the powers of the earth the separate & equal station to which 
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 FORD, Vol. 1, p. 23. Tradução: [...] e pensou que o compromisso de um dia de jejum e oração geral seria 

mais provável para chamar e alarmar sua atenção. Nenhum exemplo de tal solenidade existiu desde os dias de 

nossas angústias na guerra de 55. Desde que uma nova geração cresceu. Com a ajuda, portanto, de Rushworth, 

a quem buscamos para os precedentes revolucionários e maneiras dos puritanos naquele dia, preservados por 

ele, preparamos uma resolução, modernizando um pouco suas frases, para nomear o 1º dia de junho, na qual o 

Port bill deveria começar com jejum, humilhação e oração, implorando aos céus que evitasse os males da 

guerra civil, e inspirasse-nos com firmeza em apoiar os nossos direitos e transformar os corações do Rei e do 

Parlamento à moderação e à justiça. Para dar maior ênfase à nossa proposição, concordamos em esperar a 

manhã seguinte pelo Sr. Nicholas, cujo personalidade séria e religioso estava mais em uníssono com o tom da 

nossa resolução e solicitá-lo para a movesse.’ 
48

 FORD, Vol. 1, p. 23. Tradução: O efeito do dia foi como se tivesse atravessado toda a colônia como um 

choque de eletricidade. Despertando cada homem, colocando-o em pé e solidamente em seu centro.  
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the laws of nature and of nature’s God entitle them, a decent respect to the 

opinions of mankind requires that they should declare the causes which 

impel them to the separation.We hold these truths to be self-evident: that all 

men are created equal; that they are endowed by their creator with inherent 

andcertain inalienable rights.
 49

 [grifo nosso]  

 

Neste trecho, seus argumentos sobre a necessidade de dissolução dos laços políticos, a 

separação das treze colônias e sua então metrópole justificou-se no direito que lhes foi dado 

pelo Deus da natureza. A concepção de Jefferson nos direitos inalienáveis e naturais, já 

trabalhado anteriormente no capítulo referente a escravidão, portanto, foi a base das diversas 

crenças de Jefferson. Tal direito natural sendo, desse modo, dado por Deus é demonstrativo de 

que Jefferson acreditou em um Deus, ou pelo menos teve a consciência de que essa referência 

era necessária, naquele momento.  

Mais adiante, quando se refere criticamente ao papel exercido pelo Rei da Inglaterra, 

Jefferson retoma os argumentos dos direitos naturais e delineia o que considera como uma 

obvia violação às vontades divinas:  

 

 [...] he has waged cruel war against human nature itself, violating it's most 

sacred rights of life & liberty in the persons of a distant people who never 

offended him[...]. This piratical warfare, the opprobrium of infidel powers, 

is the warfare of the CHRISTIAN king of Great Britain.
50

 [grifo nosso, com 

base no manuscrito] 

 

O trecho supracitado foi uma crítica ao tráfico de escravos, porém buscou auxílio da 

argumentação religiosa. O que Jefferson fez foi utilizar-se, não apenas de argumentos práticos 

- como expor as condições precárias que o tráfico submetia os africanos -, como também 

retomar a ideia de que os direitos à vida e liberdade são sagrados, foram dados por Deus, e 

que estavam sendo desrespeitados por um Rei - que se intitula, ironicamente - cristão.  

O destaque à palavra “cristão” ao se referir ao Rei, no momento em que argumenta seu 

desrespeito aos direitos inerentes, parece-nos uma crítica bastante direta. Como foi dito, uma 

das principais oposições de Jefferson às instituições religiosas era justamente o uso da fé 
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 FORD, Vol. 1, p. 31. Tradução: Quando, no curso dos acontecimentos humanos, torna-se necessário a um 

povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir, entre os poderes da Terra, a posição igual e 

separada a que lhe dão direito as leis da Natureza e as do Deus da natureza, o devido respeito às opiniões dos 

homens exige que se declarem as causas que o levaram a essa separação. 
50

 FORD, Vol. 1, p. 34. O destaque na palavra “Christian” foi feito, por Jefferson, no manuscrito. No documento 

original a palavra aparece em letra de forma e grifada, destacando-se do restante documento. Tradução: Ele 

travou uma guerra cruel contra a própria natureza humana, violando os mais sagrados direitos a vida e a 

liberdade de povos distantes que nunca o ofenderam [...]. Essa guerra pirata, opróbio de poderes infiéis, é a 

guerra do rei CRISTÃO da Grã Bretanha. 
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como justificação para a acumulação de poder, e a má utilização deste; condição que ele 

estende à figura do Rei nesse trecho, inclusive chamando seus poderes de infiéis.  

Superada a narrativa dos primeiros passos da recém-nação após a Declaração de 

Independência, Jefferson passou a narrar a sua saída do Congresso Continental rumo a sua 

incumbência na legislatura da Virgínia. A partir desse momento, a escrita nos direciona pelos 

tramites legais da reforma legislativa de seu estado; entre as reformas narradas está a criação 

do Estatuto pela Liberdade religiosa e toda a história de petições e movimentações políticas 

que o antecedeu. Antes ainda de se referir a tais movimentações, Jefferson fez um percurso 

pela história do estabelecimento religioso nas treze colônias.   

Da mesma forma como introduziu o tema do projeto de lei pelo fim do tráfico de 

escravos, Jefferson retomou o contexto no qual o estabelecimento da Igreja nas colônias 

passou a ser contestado. Recuperando a origem do estado, Jefferson narrou a concessão a 

Walter Raleigh – um dos primeiros exploradores britânicos na América -, e a cláusula que 

definiu que a verdadeira fé cristã era aquela representada pela Igreja da Inglaterra. Contou, 

ainda, sobre como a questão foi posta aos habitantes sectários, da forte repressão sofrida pelos 

Quakers e da introdução dos presbiterianos na sociedade – que, diferentemente dos Quakers, 

foi melhor aceita.  

É também nesse trecho que encontramos a afirmativa de que, à época da revolução, a 

maioria dos habitantes tinha se tornado dissidente da Igreja Anglicana. Foi tomando como 

ponto de partida essa informação que Jefferson começou a introduzir na narrativa os 

argumentos pela mudança na legislação relativa aos deveres e direitos da população com a 

Igreja estabelecida e sua própria fé. O trecho em que narra o início do estabelecimento 

religioso na América é o seguinte: 

 

The first settlers of this colony were Englishmen, loyal subjects to their king 

and church, and the grant to Sr. Walter Raleigh contained an express 

Proviso that their laws “should not be against the true Christian faith, now 

professed in the church of England.” As soon as the state of the colony 

admitted, it was divided into parishes, in each of which was established a 

minister of the Anglican church, endowed with a fixed salary, in tobacco, a 

glebe house and land with the other necessary appendages. To meet these 

expenses all the inhabitants of the parishes were assessed, whether they 

were or not, members of the established church. Towards Quakers who came 

here they were most cruelly intolerant, driving them from the colony by the 

severest penalties. In process of time however, other sectarisms were 

introduced, chiefly of the Presbyterian family; and the established clergy, 

secure for life in their glebes and salaries, adding to these generally the 

emoluments of a classical school, found employment enough, in their farms 

and schoolrooms for the rest of the week, and devoted Sunday only to the 
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edification of their flock, by service, and a sermon at their parish church. 

Their other pastoral functions were little attended to. Against this inactivity 

the zeal and industry of sectarian preachers had an open and undisputed 

field; and by the time of the revolution, a majority of the inhabitants had 

become dissenters from the established church, but were still obliged to 

pay contributions to support the Pastors of the minority. This unrighteous 

compulsion to maintain teachers of what they deemed religious errors was 

grievously felt during the regal government, and without a hope of relief. 
51

 

[grifo nosso]          

 

Jefferson então finaliza a narração do histórico da religião em seu território e passa 

para os primeiros anos da legislatura do estado, agora independente. O que foi descrito a partir 

de então foi um longo processo de entraves políticos e culturais enfrentados por aqueles que 

tentavam a aprovação das petições pelo fim desse sistema. O nome dado por Jefferson a 

relação Estado-Igreja foi nada menos que “spiritual tyranny” [tirania espititual].  

As principais propostas de mudanças que Jefferson narrou nas linhas seguintes diziam 

respeito ao fim da cobrança de impostos/contribuições obrigatórias a Igreja estabelecida, e a 

revogação das leis que tornavam crime a manutenção de qualquer modo de culto e opinião 

religiosa dissidente. Vamos ao trecho: 

 

But the first republican legislature which met in 76. Was crowded with 

petitions to abolish this spiritual tyranny. These brought on the severest 

contests in which I have ever been engaged. Our great opponents were Mr. 

Pendelton & Robert Carter Nicholas, honest men, but zealous churchmen. 

The petitions were referred to the commee of the whole house on the state of 

the country; and after desperate contests in that committee, almost daily 

from the 11th of Octob.1 to the 5th of December, we prevailed so far only as 

to repeal the laws which rendered criminal the maintenance of any religious 

opinions, the forbearance of repairing to church, or the exercise of any 

mode of worship: and further, to exempt dissenters from contributions to the 

support of the established church; and to suspend, only until the next session 
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 FORD, Vol. 1, p. 42. Tradução: Os primeiros colonos desta colônia eram ingleses, sujeitos leais a seu rei e 

igreja, e a concessão ao Sr. Walter Raleigh continha uma Provisão expressa de que suas leis "não deveriam ser 

contra a verdadeira fé cristã, agora professada na igreja da Inglaterra". Assim que o estado da colônia foi  

admitido, foi dividido em paróquias, em cada uma das quais foi estabelecido um ministro da igreja Anglicana, 

dotado de um salário fixo, de tabaco, de uma casa e de terra com os outros apêndices necessários. Para atender 

a essas despesas, todos os habitantes das paróquias foram avaliados, sejam ou não membros da igreja 

estabelecida. Para os quakers que aqui vieram, eles eram extremamente intolerantes, tirando-os da colônia com 

as mais severa penass. No processo do tempo, no entanto, outros sectarismos foram introduzidos, 

principalmente da família presbiteriana; e o clero estabelecido, seguro para vida em suas glebes e salários, 

adicionando a isso  geralmente os emolumentos de uma escola clássica, encontrava empregos suficientes em 

suas fazendas e salas de aula durante o resto da semana e dedicava domingo apenas à edificação de seu 

rebanho, pela pregação, e um sermão na igreja paroquial. Suas outras funções pastorais eram pouco atendidas. 

Contra esta inatividade, o zelo e a indústria dos pregadores sectários tinham um campo aberto e incontestável; 

e, no momento da revolução, a maioria dos habitantes se tornara dissidentes da igreja estabelecida, mas ainda 

eram obrigados a pagar contribuições para apoiar os pastores da minoria. Essa compulsão injusta para manter 

os professores, do que eles julgaram ser erros religiosos, foi gravemente sentida durante o governo real e sem 

esperança de alívio. 
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levies on the members of that church for the salaries of their own 

incumbents. For although the majority of our citizens were dissenters, as 

has been observed, a majority of the legislature were churchmen. Among 

these however were some reasonable and liberal men, who enabled us, on 

some points, to obtain feeble majorities. But our opponents carried in the 

general resolutions of the commee of Nov. 19. a declaration that religious 

assemblies ought to be regulated, and that provision ought to be made for 

continuing the succession of the clergy, and superintending their conduct. 

And in the bill now passed1 was inserted an express reservation of the 

question Whether a general assessment should not be established by law, on 

every one, to the support of the pastor of his choice; or whether all should be 

left to voluntary contributions; and on this question, debated at every session 

from 76 to 79 (some of our dissenting allies, having now secured their 

particular object, going over to the advocates of a general assessment) we 

could only obtain a suspension from session to session until 79. when the 

question against a general assessment was finally carried, and the 

establishment of the Anglican church entirely put down. 
52

 [grifo nosso] 

 

 A título de orientação sobre os acontecimentos, pensamos ser importante estabelecer 

uma breve cronologia. Segundo o website vinculado ao Arquivo Nacional dos EUA, o 

Founders Online, em 1776, a única conquista dos dissidentes foi a isenção das cobranças de 

taxas. Nos três anos seguintes, até 1779, muitas petições relativas às reformas (ou contrárias a 

elas) foram feitas. Segundo o próprio site, Jefferson teria afirmado que o projeto de lei para o 

estabelecimento da liberdade religiosa foi feito em 1777, mas só foi apresentado em 1779, 

depois que foi eleito Governador da Virgínia, por John Harvie – político e delegado do 

Segundo Congresso Continental – em 12 de junho do mesmo ano
53

.  

 Em seguida a esse trecho do texto, temos a narrativa de outros trabalhos de revisão das 

leis da Virgínia, como a lei da primogenitura ou dos crimes e penas. No entanto, o processo 
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 FORD, Vol. 1, p. 43. Tradução: Mas a primeira legislatura republicana que se encontrou em 76. foi lotada de 

petições para abolir essa tirania espiritual. Estas trouxeram as disputas mais severas nas quais eu já estive 

envolvido. Nossos grandes adversários foram o Sr. Pendelton e Robert Carter Nicholas, homens honestos, mas 

zelosos membros da igreja. As petições foram encaminhadas para o assunto de toda a casa sobre o estado do 

país; e depois de disputas desesperadas naquela comissão, quase todos os dias desde o dia 11 de outubro até o 5 

de dezembro, prevalecemos até agora apenas para revogar as leis que tornaram crime a manutenção de 

qualquer opinião religiosa [...] ou o exercício de qualquer modo de adoração e, além disso, isentar dissidentes 

das contribuições para o apoio da igreja estabelecida; e suspender, apenas até a próxima sessão, impostos dos 

membros dessa igreja para os salários de seus próprios operadores. Pois, embora a maioria dos nossos 

cidadãos fossem dissidentes, como foi observado, a maioria na legislatura era homens da igreja. Entre estes, no 

entanto, havia alguns homens razoáveis e liberais, que nos permitiram, em alguns pontos, obter a grande fraca 

maioria. Mas nossos opositores levaram as resoluções gerais da Comissão de 19 de novembro. Uma declaração 

de que as assembléias religiosas deveriam ser regulamentadas, e essa disposição deveria ser feita para 

continuar a sucessão do clero e supervisionar sua conduta. E no projeto de lei agora passado foi inserida uma 

ressalva expressa da questão: Se uma taxação geral deve ser estabelecida por lei, em cada caso, para o apoio 

do pastor de sua escolha; ou se tudo deveria ser deixado como contribuições voluntárias; e sobre esta questão, 

debatida em todas as sessões de 76 a 79 (alguns dos nossos aliados dissidentes, tendo agora assegurado o seu 

objeto particular, passaram a defender uma taxação geral), só poderíamos obter uma suspensão de sessão a 

sessão até 79. quando a questão contra uma taxação geral foi finalmente realizada, e o estabelecimento da 

igreja Anglicana foi completamente derrubado. 
53

 Cf. <https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-02-02-0132-0004-0082>. 



123 

 

das reformas religiosas foi concluído por Jefferson algumas páginas adiante, e traz nesse novo 

trecho elementos que até então não haviam sido abordados, tais como a consciência e respeito 

a outros grupos religiosos não necessariamente cristãos. Jefferson escreveu: 

 

The bill for establishing religious freedom, the principles of which had, to a 

certain degree, been enacted before, I had drawn in all the latitude of reason 

& right. It still met with opposition; but, with some mutilations in the 

preamble, it was finally passed; and a singular proposition proved that it’s 

protection of opinion was meant to be universal. Where the preamble 

declares that coercion is a departure from the plan of the holy author of our 

religion, an amendment was proposed, by inserting the word “Jesus Christ,” 

so that it should read “a departure from the plan of Jesus Christ, the holy 

author of our religion” the insertion was rejected by a great majority, in 

proof that they meant to comprehend, within the mantle of it’s protection, 

the Jew and the Gentile, the Christian and Mahometan, the Hindoo, and 

infidel of every denomination.
 54

 [grifo nosso]  

 

Jefferson nos narrou que seu projeto original, tal como outros tantos textos seus, foi 

modificado para que finalmente fosse aceito. Ele deu destaque a uma modificação que 

afirmou considerar bastante significativa: a exclusão do nome de Jesus Cristo do texto. Para 

ele, a opção por não incluir o nome de Jesus, era uma prova de que deveriam estar protegidos 

pela lei não apenas os cristãos, mas também fiés de outras crenças como Islamismo (chamada, 

à época, de Maometismo) e do Hinduísmo, tanto quanto os infiéis de todas as denominações.  

Se lembrarmos das principais críticas e ataques feitos a Jefferson no que concerne a 

questão do trecho podemos destacar uma característica desse excerto. Afinal, apesar de ter 

sofrido esses diversos ataques, e ter buscado com ênfase refutá-los em suas missivas, 

Jefferson não renunciou a sua posição frente ao assunto ao registrar, em 1821, a sua (ainda) 

presente convicção nessa extensão da liberdade aos fiéis de crenças cristãs dissidentes, aos 

religiosos não-cristãos e aos descrentes/infiéis.  

Mais adiante, enquanto apresentava os projetos de lei para mudança educacional, 

Jefferson retomou uma situação da faculdade em que estudou, que foi pauta das propostas de 

reformas no contexto da revisão legislativa da década de 1770. Nesse trecho Jefferson contou 

que as regras do faculdade, que afirmavam a obrigatoriedade no alinhamento com 
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  FORD, Vol. 1, p. 46. Tradução: O projeto de lei para estabelecer a liberdade religiosa, cujos princípios, até 

certo ponto, foram promulgados antes, eu rascunhei em toda a latitude da razão e do direito. Ainda encontrou a 

oposição; mas, com algumas mutilações no preâmbulo, finalmente foi aprovado; e uma proposição singular 

demonstrou que a proteção da opinião deveria ser universal. Onde o preâmbulo declara que a coerção é uma 

desvantagem do plano do santo autor da nossa religião, foi proposta uma emenda, para inserir a palavra "Jesus 

Cristo", de modo que devesse ler "a partida do plano de Jesus Cristo, o Santo autor de nossa religião", a 

inserção foi rejeitada por uma grande maioria, na prova de que eles pretendiam compreender, no âmbito da sua 

proteção, os judeus e os gentios, os cristãos e os mahometanos, os hindus e os infieis de todas as denominações. 
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estabelecimento religioso anglicano eram bastante mal vistas pelos dissidentes, que 

consideravam essa uma forma da seita Anglicana ascender: 

 

The College of Wm. & Mary was an establishment purely of the Church of 

England, the Visitors were required to be all of that Church; the Professors 

to subscribe it’s 39 Articles, it’s Students to learn it’s Catechism, and one of 

its fundamental objects was declared to be to raise up Ministers for that 

church. The religious jealousies therefore of all the dissenters took alarm 

lest this might give an ascendancy to the Anglican sect and refused acting on 

that bill.
55 

 

 A educação e a liberdade religiosa são questões bem próximas, para Jefferson. A ideia 

de liberdade religiosa de Jefferson era completamente alinhada a ideia que tinha de uma 

liberdade intelectual, portanto, Jefferson defendia a liberdade de pensamento religioso na 

mesma medida em que acreditava que as instituições de ensino precisavam estar livres dessa 

circunscrição criada pela fé. Para Jefferson a educação unida à liberdade religiosa possibilita o 

autogoverno, essencial para a convivência em uma sociedade ideal. A questão da educação 

será retomada mais adiante.  

Finalizando as páginas em que descreveu o que considerava serem os principais 

projetos de lei para a nova Constituição de seu estado, Jefferson faz sua penúltima referência 

à temática religiosa na autobiografia
56

. Esses projetos de lei escolhidos por Jefferson referiam-

se a liberdade religiosa – representada pelo Estatuto de 1779 -, a lei pela extinção da 

primogenitura e da herança – que ataca diretamente as bases da aristocracia vinculada a 

Inglaterra -, e a educação geral – que abrangia todos os habitantes da nação -, compondo a 

base essencial para a concretização do autogoverno, citado anteriormente. O excerto em que a 

religião aparece é o seguinte: 

 

I considered 4 of these bills, passed or reported, as forming a system by 

which every fibre would be eradicated of antient or future aristocracy; and a 

foundation laid for a government truly republican. The repeal of the laws of 

entail would prevent the accumulation and perpetuation of wealth in select 

families, and preserve the soil of the country from being daily more & more 

absorbed in Mortmain. The abolition of primogeniture, and equal partition 
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 FORD, Vol. 1, p. 48. Tradução: A faculdade de Wm. & Mary era um estabelecimento puramente da Igreja da 

Inglaterra, os Visitantes precisavam ser todos daquela Igreja; os Professores assinam seus 39 artigos, e seus 

Estudantes aprendem o Catecismo, e um dos seus objetivos fundamentais era fazer crescer os Ministros daquela 

igreja. Os ressentimentos religiosos, portanto, de todos os dissidentes levaram o alerta para que isso pudesse 

dar uma ascensão à seita anglicana e recusou-se a agir sobre essa lei.  
56

 Nesse trecho Jefferson afirmou considerar que os projetos de lei que narrou essenciais para erradicar os traços 

de aristocracia presentes na sua sociedade. O trecho em que afirma isso é: “I considered 4 of these bills, passed 

or reported, as forming a system by which every fibre would be eradicated of antient or future aristocracy; and a 

foundation laid for a government truly republican.” FORD, Vol.1, p. 49.  
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of inheritances removed the feudal and unnatural distinctions which made 

one member of every family rich, and all the rest poor, substituting equal 

partition, the best of all Agrarian laws. The restoration of the rights of 

conscience relieved the people from taxation for the support of a religion 

not theirs; for the establishment was truly of the religion of the rich, the 

dissenting sects being entirely composed of the less wealthy people; and 

these, by the bill for a general education, would be qualified to understand 

their rights, to maintain them, and to exercise with intelligence their parts in 

self-government: and all this would be effected without the violation of a 

single natural right of any one individual citizen. To these too might be 

added, as a further security, the introduction of the trial by jury, into the 

Chancery courts, which have already ingulfed and continue to ingulf, so 

great a proportion of the jurisdiction over our property.
 57

 [grifo nosso] 

 

Foi nas páginas em que narrou sua estadia na França, em 1787, que a última referência 

a religião apareceu. Poucas páginas antes de mergulhar no relato que fez da Revolução 

Francesa, Jefferson contou-nos das principais críticas que emitiu – à época - sobre a 

Constituição recém-estabelecida de seu país. A primeira das ressalvas feitas por ele diz 

respeito especialmente à ausência, no texto, de especificações que assegurassem a liberdade 

religiosa que ele tanto defendeu. Algumas linhas adiante ele afirmou que algumas cláusulas 

em prol da melhoria da constituição acabaram sendo efetivamente modificadas, entre elas a 

questão da religião. 

 

I received a copy early in November, and read and contemplated it’s 

provisions with great satisfaction. As not a member of the Convention 

however, nor probably a single citizen of the Union, had approved it in all 

it’s parts, so I too found articles which I thought objectionable. The absence 

of express declarations ensuring freedom of religion, freedom of the press, 

freedom of the person under the uninterrupted protection of the Habeas 

corpus, & trial by jury in civil as well as in criminal cases excited my 

jealousy; and the re-eligibility of the President for life, I quite disapproved. 

[...] 

Accordingly all accepted, 6 without objection, and 7 with recommendations 

of specified amendments. Those respecting the press, religion, & juries, 

with several others, of great value, were accordingly made; but the Habeas 
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 FORD, Vol. 1, p. 49. Tradução: Eu considerei 4 dessas leis, passadas ou relatadas, como formando um 

sistema pelo qual toda fibra da antiga ou futura aristocracia seria erradicada; e uma base seria estabelecida 

para um governo verdadeiramente republicano. A revogação das leis envolvidas impedirá a acumulação e a 

perpetuação da riqueza em famílias selecionadas e preservará o solo do país de ser diariamente mais e mais 

absorvido em Mortmain. A abolição da primogenitura e a igualdade de partição das heranças eliminaria as 

distinções feudais e não naturais que tornaram um membro, de toda família, rico e todos os demais pobres, 

substituindo pela divisão igual, a melhor de todas as leis agrárias. A restauração dos direitos de consciência 

aliviou as pessoas da tributação para apoio de uma religião que não deles; uma vez que o estabelecimento era 

verdadeiramente da religião dos ricos, sendo as seitas dissidentes inteiramente compostas de pessoas menos 

ricas; e estes, pelo projeto de lei para uma educação geral, seriam qualificados para entender seus direitos, 

para mantê-los e para exercitar com inteligência suas partes de autogoverno: e tudo isso seria efetuado sem a 

violação de um único direito natural de cada cidadão. A estes também pode ser adicionado, como uma 

segurança adicional, a introdução do julgamento por júri, nos tribunais da Chancelaria, que engolfar e 

continuaria a engolfar, a maior parte da jurisdição sobre a nossa propriedade.  
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corpus was left to the discretion of Congress, and the amendment against the 

reeligibility of the President was not proposed by that body.
58

[grifo nosso]  

 

Com esse último trecho, Jefferson encerra as menções a temática religiosa em suas 

Memórias. Nas páginas que seguirão, sua narrativa direcionou-se quase inteiramente aos 

prelúdios da Revolução Francesa, temática que iremos abordar na terceira parte desse 

capítulo. Cabe, portanto, encerrar essa primeira parte com alguns caminhos de conclusão 

sobre a relação Jefferson-religião que ele escolheu apresentar na autobiografia.  

Tal como ocorreu com outros temas, Jefferson parece-nos ter optado por não usar a 

autobiografia como um espaço de manifesto. Diferentemente das suas declarações, como já 

afirmamos outras vezes, o tom dado às mais diversas temática sempre foi mais comedido. Da 

mesma forma como a temática da escravidão, no entanto, elas não foram ignoradas, apesar de 

terem sido significativamente motivo de tensão para Jefferson. 

De todas as tensões que envolvem a temática, e que foram abordadas pelos estudiosos 

de Jefferson todos esses anos, a autobiografia nos permite delinear ao menos duas 

satisfatoriamente. A primeira é, obviamente, sua clara oposição ao estabelecimento da Igreja 

Anglicana e a defesa assertiva da liberdade religiosa e tudo o que ela concerne – condensada 

em formato de Estatuto. Não resta dúvidas, a partir da leitura do documento, de que Jefferson 

rejeitou a relação Estado-Igreja, e repudiou os limites que a presença religiosa impunha aos 

cidadãos de seu país. Se existem dúvidas a respeito da fé em alguma divindade por parte de 

Jefferson, não restam nenhuma sobre o caráter nefasto que ele via na relação entre Estado e 

Igreja. A crítica do autor, portanto, não era à religiosidade, mas ao clericalismo e sua 

“vontade” de participar mais ativamente dos destinos da nação. Para além dos documentos 

mencionados aqui e da mobilização de nossa fonte principal, destacaríamos, ainda, a famosa 

carta datada de primeiro de janeiro de 1802 e endereçada Associação Batista de Danbury. 
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 FORD, Vol. 1, p. 66. Tradução: Recebi uma cópia no começo de novembro, e li e contemplei suas provisões 

com grande satisfação. Não como um membro da Convenção, no entanto, nem provavelmente como um único 

cidadão da União, foi aprovado em todas as suas partes, então eu também encontrei artigos que eu achei 

censuráveis. A ausência de declarações expressas que garantissem a liberdade de religião, a liberdade de 

imprensa, a liberdade da pessoa sob a proteção ininterrupta do Habeas Corpus, e julgamento por júri em 

processos civis e criminais despertou meu ressentimento; e a re-elegibilidade do presidente para toda a vida, eu 

desaprovei bastante.[…]/ Assim, todos aceitaram, 6 sem objeção e 7 com recomendações de emendas 

especificadas. Aqueles que respeitam a imprensa, a religião e os júris, com vários outros, de grande valor, 

foram, portanto, alcançados/atendidos; mas o Habeas Corpus foi deixado à discrição do Congresso, e a 

alteração contra a reeligibilidade do Presidente não foi proposta por esse corpo. 
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Nela, ele afirma que a Constituição, por meio de sua primeira emenda, garantiu a construção 

de uma “parede de separação” entre o Estado e a Igreja
59

. 

A segunda tensão, mais sutil, diz respeito à noção que Jefferson tinha da falsa- 

indispensabilidade dos dogmas da Igreja cristã como dignificadoras do homem. Quando 

afirma, celebrando, a não aprovação de uma frase da legislação que restringiria todos à fé em 

Jesus Cristo, Jefferson abre caminho para que se interprete que seus posicionamentos eram 

contrários àqueles que considera estarem completamente cegos pela doutrina. Ficou como 

parte do registro de sua vida, portanto, a ideia de que a importância das crenças se restringe 

em despertar bons comportamentos nos homens, e não interferir nos direitos daqueles que 

experimentassem a fé em outra divindade.      

 

 

3.2. Iluminando as mentes: a importância da educação para a efetivação da revolução. 

 

‘[...] If a nation expects to be ignorant & free, in a state of 

civilisation, it expects what never was & never will be. the 

functionaries of every government have propensities to command at 

will the liberty & property of their constituents. there is no safe 

deposit for these but with the people themselves; nor can they be safe 

with them without information. where the press is free and every man 

able to read, all is safe. [grifo nosso]” 

(From Thomas Jefferson to Charles Yancey )
60

 

 

 Diferentemente dos outros temas que envolvem Jefferson, o reconhecimento de sua 

contribuição para a construção de uma ideia de educação pública, formal e laica não parece 

ter sido um problema na historiografia. Jefferson acreditou na importância do conhecimento e, 

mais que isso, na força que a instrução e a educação tinham na vida daqueles que fossem 
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 Thomas Jefferson to the Danbury Baptist Association, 1 January 1802, Founders online, National Archives, 

last modified June 29, 2017, http://founders.archives.gov/documents/jefferson/01-36-02-0152-0006. Ainda sobre 

essa crítica ao clericalismo, ressaltamos que elas reaparecem na interpretação que Jefferson fez sobre as 

independências na América Hispânica, afirmando que um dos motivos que levariam ao fracasso daqueles novos 

Estados era, justamente, a sua vinculação indissociável ao clero católico da região. Mais sobre isso, ver: 

PINHEIRO, Marcos Sorrilha. As Independências do Haiti e da América Hispânica na Correspondência de 

Thomas Jefferson (1791-1822). in: Revista Eletrônica da Anplhac, n. 22, 2017, p. 60 – 85. 
60

 From Thomas Jefferson to Charles Yancey, 6 January 1816. Founders Online, National Archives. [Original 

source: The Papers of Thomas Jefferson, Retirement Series, vol. 9, September 1815 to April 1816, ed. J. 

Jefferson Looney. Princeton: Princeton University Press, 2012, pp. 328–331.] Tradução: Se a nação espera ser 

ignorante e livre, em um estado de civilização, ela espera algo que nunca aconteceu e acontecerá. os 

funcioncionários de todo  governo têm propensões de comandar indiscriminadamente a liberdade e a 

propriedade de seus constituintes. E não há outro depósito seguro deste [direitos]a não ser eles próprios, não 

podendo estar seguros sobre estes sem informação. onde a imprensa é livre e todo homem pode ler, tudo é 

seguro. 

http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-36-02-0152-0006
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efetivamente praticar seus direitos, inerentes e naturais, na vida em sociedade. Para dar início 

a essa segunda parte do capítulo remetemo-nos novamente, apenas para lembrança, a terceira 

linha da inscrição de seu epitáfio: Father of the University of Virginia [Pai da Universidade da 

Virgínia]. 

 A Universidade da Virgínia foi fundada em 1819, a partir de um plano sistematizado e 

organizado por Jefferson durante os anos de sua aposentadoria. Livre dos compromissos 

fatigantes dos últimos anos de sua vida política, nos quais exerceu o cargo de presidência do 

país, Jefferson organizou um plano complexo, que envolvia não apenas as disciplinas que 

seriam ministradas bem como a estrutura física da Instituição
61

.  

 Apesar das movimentações legislativas em prol dessa fundação terem se iniciado, 

efetivamente, apenas na segunda década do século XIX, a preocupação de Jefferson com a 

necessidade de elaboração de uma Universidade Estadual remonta o período da reforma 

legislativa de seu estado, ainda na década de 1770.  

 O Bill for Establishing a System of Public Education, escrito por Jefferson em 1817, 

com o intuito de organizar a Universidade da Virgínia propunha um sistema de ensino em três 

níveis/graus, bastante semelhante àquilo que foi proposto por ele em 1778. Tal como ocorreu 

antes a proposta não foi aceita integralmente; em 1817 Jefferson precisou revisar a proposta 

original, adaptando-a de forma que ela conseguisse ser aprovada. A despeito de todo o 

complexo processo pelo qual o plano de uma Universidade estadual passou, a Universidade 

foi efetivamente fundada e elencada ao lado de outros dois grandes feitos.   

  Muito mais do que uma conquista pessoal, a Universidade da Virgínia significou para 

Jefferson a efetivação de uma reflexão acerca da educação que, desde os primeiros anos de 

independência, é referido por ele como essencial. Para ele, a fundação da Universidade era 

uma conquista essencial para lançar as bases da liberdade iniciada com a Declaração de 

Independência, em 1776.   

 O tema da “educação” apareceu, formalmente, em apenas três ocasiões no texto de sua 

autobiografia. Na primeira delas, em que narrou sua própria formação educacional e seus 

mentores, Jefferson definiu a relação com seu professor W. Small como “It was my great 
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 A proposta de Jefferson era construir a universidade num formato de Vila/ aldeia. Em uma carta a Hugh L. 

White em 1810, ele escreveu que a universidade deveria ser projetada em um quadrado, com uma área aberta no 

meio, na qual pudesse ser preservadas arvores e grama: “The whole of these arranged around an open square of 

grass and trees, would make it, what it should be in fact, an academical village, instead of a large and common 

den of noise, of filth and of fetid air.” Disponível em < http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-

jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl203.php> .  
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good fortune, and what probably fixed the destinies of my life [...]”
62

. A segunda referência ao 

tema foi narrada nas mesmas páginas em que narrou o processo legislativo do Estatuto pela 

Liberdade Religiosa, quando contou sua proposta/projeto de lei para a implantação de uma 

educação pública e geral. Na terceira, Jefferson conta sobre o breve período em que foi Visitor 

em William & Mary College, e as mudanças internas que fez na instituição
63

. 

  Apesar dessa brevidade, a temática tem significativa importância na medida em que 

foi eleita por ele para compor o tripé de seus feitos, inscritos em sua lápide, e também por sua 

estreita ligação com as temáticas religiosa e revolucionária. Como foi apresentado no tópico 

anterior, o trecho em que ele narrou a proposta de reforma na educação e na instrução da 

população de seu estado foi também baseado em críticas sutis ao estabelecimento religioso 

que estava presente, inclusive, nas instituições educacionais dificultando o melhoramento 

destas. 

 Outras referências aos limites da mente e do pensamento, presentes principalmente nos 

momentos da narrativa em que contou os caminhos que a Revolução percorreu – bem como 

outras tentativas de mudanças estruturais na sociedade -, foram frequentemente indicadas por 

ele como parte da causa ou consequência dos males que tinha desencadeado o movimento 

revolucionário nas colônias. Em seu texto da lei, Jefferson afirmou que  

 

The most effectual means of preventing [the perversion of power into 

tyranny are] to illuminate, as far as practicable, the minds of the people at 

large, and more especially to give them knowledge of those facts which 

history exhibits, that possessed thereby of the experience of other ages and 

countries, they may be enabled to know ambition under all its shapes, and 

prompt to exert their natural powers to defeat its purposes.
64
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 FORD, Vol. 1, p. 20. Tradução: E foi minha grande sorte, e que provavelmente consertou os rumos da minha 

vida que Dr. William Small da Irlanda foi então meu professor de Matemática [...] 
63

 Nesse trecho Jefferson contou brevemente “Being elected also one of the Visitors of Wm. & Mary college, a 

self-electing body, I effected, during my residence in Williamsburg that year, a change in the organization of that 

institution by abolishing the Grammar school, and the two professorships of Divinity & Oriental languages, and 

substituting a professorship of Law & Police, one of Anatomy Medicine and Chemistry, and one of Modern 

languages; […], we added the law of Nature & Nations, & the Fine Arts to the duties of the Moral professor, and 

Natural history to those of the professor of Mathematics and Natural philosophy.”. Tradução: Também ter sido 

eleito um dos Visitantes da Faculdade de Wm. & Mary, um corpo auto-eletivo, eu realizei, durante minha 

residência em Williamburg naquele ano, a mudança na organização daquela instituição abolindo a escola de 

Gramática, e as duas cadeiras de Linguagens Orientais e Divinas, e substituíndo o professor de Lei e “Police”, 

um de Anatomia Médica e Química, e um de línguagem Moderna;[…] nós adicionamos a lei da Natureza & 

Nações, & Artes Plásticas, e as tarefas do professor de Moral, e a História Natural ao professor de Matemática 

e Filosofia Natural.   
64

 Thomas Jefferson: Diffusion of Knowledge Bill, 1779. Tradução: Os meios mais eficazes de impedir [a 

perversão do poder na tirania] são iluminar, na medida do possível, as mentes das pessoas em geral e, mais 

especialmente, dar-lhes conhecimento dos fatos que a história exibe, para que possuindo assim a experiência de 

outras épocas e países, eles possam ser instruídos a conhecer a ambição sob todas as suas formas e preparados  

para exercer seus poderes naturais afim de  derrotar os propósitos dela.   
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 Ao abrir o texto do projeto de lei com essas palavras, Jefferson não deixou dúvidas da 

necessidade que via no estabelecimento da educação como forma/meio de prevenir os homens 

da perversão do poder na tirania. Essa tirania, evidentemente, era uma referência clara aos 

poderes da metrópole, mas também às correntes simbólicas que essa estrutura, por tanto 

tempo atuante na América, legou aos cidadãos recém-independentes. A lei proposta por 

Jefferson carregava uma justificativa inicial bastante contundente: ampliar o conhecimento 

dos homens, principalmente, na sabedoria empírica, experimentada, que o estudo da história 

de outros tempos poderia guardar.   

  A efetiva construção de uma sociedade ideal, como aquela descrita na Declaração da 

Independência, só seria possível, portanto, com a total consciência entre os habitantes daquele 

grupo de seus direitos e deveres. Quando elencou, em sua autobiografia, os quatro projetos de 

lei que considerava essenciais na formação de um sistema que erradicaria toda a aristocracia 

(passada e futura) de seu país e fundaria as bases de um governo verdadeiramente 

republicano, a proposta de uma educação geral (e pública) estava entre eles. Jefferson 

afirmou, nesse trecho, que [estas pessoas] “by the bill fora general education, would be 

qualified to urderstand their rights, to maintain them, and to exercise with intelligence their 

parts in self-government [...]”
65

.  

  Em 1786, enquanto cumpria sua função de embaixador na França, Jefferson enviou 

uma carta endereçada a George Wythe, seu eterno mentor, resumindo em poucas linhas o 

caminho interpretativo que seus posicionamentos sobre a educação, nos parece, traçava. Na 

carta, em que discutia suas opiniões acerca e as repercussões das reformas legislativas de seu 

estado na Europa, Jefferson afirmou:  

 

I think by far the most important bill in our whole code is that for the 

diffusion of knowlege among the people. No other sure foundation can be 

devised for the preservation of freedom, and happiness. If any body thinks 

that kings, nobles, or priests are good conservators of the public happiness, 

send them here. It is the best school in the universe to cure them of that folly. 

They will see here with their own eyes that these descriptions of men are an 

abandoned confederacy against the happiness of the mass of people. The 

omnipotence of their effect cannot be better proved than in this country 

particularly, where not with standing the finest soil upon earth, the finest 

climate under heaven, and a people of the most benevolent, the most gay, 

and amiable character of which the human form is susceptible, where such a 

people I say, surrounded by so many blessings from nature, are yet loaded 

with misery by kings, nobles and priests, and by them alone. Preach, my 

dear Sir, a crusade against ignorance; establish and improve the law for 
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 FORD, Vol. 1, p. 49. Tradução: […] pelo projeto de educação geral, seriam qualificados a avaliar seus 

direitos, mantê-los e exercer com inteligência suas atribuições no autogoverno.  
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educating the common people. Let our countrymen know that the people 

alone can protect us against these evils, and that the tax which will be paid 

for this purpose is not more than the thousandth part of what will be paid 

to kings, priests and nobles who will rise up among us if we leave the 

people in ignorance.
 66

  [grifo nosso]  

 

 Logo nas primeiras linhas, destacadas no excerto, Jefferson afirmou categoricamente a 

ampla importância que dava a questão educacional. A justificativa foi clara: nenhuma outra 

coisa poderia ser maior garantia de manutenção da felicidade e da liberdade, prezada por ele 

nos mais diversos aspectos da vida, quanto a difusão de conhecimento pela população. 

Quando ele reforçou a ideia de que nem mesmo reis poderiam preservar a felicidade pública 

como o conhecimento, Jefferson reafirmou sua ideia de autogoverno, e assegurou o 

argumento da indispensabilidade do prosseguimento dessa lei. 

 O conteúdo dessa missiva apresenta-nos não apenas os princípios básicos de um 

conhecimento como meio de libertação da tirania, mas também a responsabilidade da 

comunidade com a manutenção de um governo não-tirano. Trata-se de propor o exercício da 

cidadania, de maneira consciente. Da mesma forma com que suas percepções acerca da fé e 

religião mudaram gradualmente com o tempo, Jefferson esperava que a noção sobre a 

reponsabilidade da comunidade em financiar a educação de seus jovens também mudasse. 

 A ideia principal apresentada por Jefferson em A Bill for the More General Diffusion 

of Knowledge de junho de 1779
67

, propunha uma estrutura educacional primária 

descentralizada, com poderes locais atuantes na administração das escolas. Levando em 

consideração seu receio a tirania, a participação dos cidadãos e a descentralização de sua 

administração seria essencial para a autonomia desse projeto de difusão do conhecimento
68

.  
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 From Thomas Jefferson to George Wythe, 13 August 1786. Disponível em: < 

http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-10-02-0162>. Tradução: Penso que, de longe, o projeto de 

lei mais importante em nosso código inteiro é o da difusão do conhecimento entre as pessoas. Nenhum outro 

fundamento seguro pode ser concebido para a preservação da liberdade e da felicidade. Se algum corpo pensa 

que reis, nobres ou sacerdotes são bons conservadores da felicidade pública, envie-os aqui. É a melhor escola 

do universo para curá-los dessa tolice. Eles verão aqui com seus próprios olhos que essas descrições de homens 

são uma confederação perdida contra a felicidade da massa de pessoas. A onipotência de seus efeitos não pode 

ser melhor provada do que neste país em particular, onde, apesar do solo da mais fina terra, o clima mais fino 

sob o céu e um povo de caráter mais benevolente, alegre e amável de que a forma humana é suscetível, onde um 

povo que eu digo, cercado por tantas bênçãos da natureza, ainda esta carregado da  miséria dos reis, nobres e 

sacerdotes, e por eles abandonado. Pregar, meu querido senhor, uma cruzada contra a ignorância; estabelecer 

e melhorar a lei para educar as pessoas comuns. Deixe nossos compatriotas saberem que o povo sozinho pode 

nos proteger contra esses males e que o imposto que será pago para esse fim não é mais que a milésima parte 

do que será pago aos reis, sacerdotes e nobres que se levantarão entre nós se deixarmos as pessoas na 

ignorância. 
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 A Bill for the More General Diffusion of Knowledge, 18 June 1779. Disponível em: 

<http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-02-02-0132-0004-0079>. 
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 Em uma carta a Joseph C. Cabell, em 2 de fevereiro de 1816, enquanto escrevia sobre questões relacionadas a 

administração local das escolas, Jefferson afirmou: “Where every man is a sharer in the direction of his ward-

republic, or of some of the higher ones, and feels that he is a participator in the government of affairs, not 
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At every of these schools shall be taught reading, writing, and 

common arithmetick, and the books which shall be used therein for 

instructing the children to read shall be such as will at the same time 

make them acquainted with Græcian, Roman, English, and American 

history. At these schools all the free children, male and female, 

resident within the respective hundred, shall be intitled to receive 

tuition gratis, for the term of three years, and as much longer, at their 

private expence, as their parents, guardians or friends, shall think 

proper. 
69

 

  

 Por todo o texto do projeto da Lei, a autonomia aos poderes locais teve bastante 

destaque, assim como a participação da comunidade na definição das regras de financiamento 

dos ciclos de ensino. As disciplinas estudadas, no entanto, foram definidas por Jefferson para 

cada um desses ciclos propostos em seu texto de lei. Essa subdivisão apareceu descrita 

também na autobiografia, no trecho em que ele cita o projeto.   

 Destacamos, abaixo, o trecho integral no qual Jefferson narrou a ocasião de discussão 

da proposta de lei de educação geral e pública:  

 

The acts of assembly concerning the College of Wm. & Mary, were 

properly within Mr. Pendleton’s portion of our work. But these related 

chiefly to it’s revenue, while it’s constitution, organization and scope 

of science were derived from it’s charter. We thought, that on this 

subject a systematical plan of general education should be proposed, 

and I was requested to undertake it. I accordingly prepared three bills 

for the Revisal, proposing three distinct grades of education, reaching 

all classes. 1. Elementary schools for all children generally, rich and 

poor. 2. Colleges for a middle degree of instruction, calculated for the 

common purposes of life, and such as would be desirable for all who 

were in easy circumstances. And 3d. an ultimate grade for teaching 

the sciences generally, & in their highest degree. The first bill 

proposed to lay off every county into Hundreds or Wards, of a proper 

size and population for a school, in which reading, writing, and 

common arithmetic should be taught; and that the whole state should 

be divided into 24 districts, in each of which should be a school for 

classical learning, grammar, geography, and the higher branches of 

numerical arithmetic. The second bill proposed to amend the 

constitution of Wm. & Mary College, to enlarge it’s sphere of science, 

                                                                                                                                                                                     

merely at an election one day in the year, but every day.” In. The Founders' Constitution, Volume 1, Chapter 4, 

Document 34. Disponível em: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch4s34.html>.  
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 Em: A Bill for the More General Diffusion of Knowledge, 18 June 1779. Disponível em: 

<http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-02-02-0132-0004-0079>. Tradução: Em cada uma dessas 

escolas devem ser ensinados a ler, escrever e aritmetica comum, e os livros que deverão ser utilizados nela para 

instruir as crianças a ler devem ser tais que, ao mesmo tempo, façam com que eles conheçam Grego, Romano, 

Inglês e História americana. Nessas escolas, todos os crianças livres, homens e mulheres, que estiverem entre os 

cem, serão nomeados para receber gratuitamente aulas, pelo prazo de três anos, ou enquanto sua finança 

privada [permitir], ou seus pais, tutores ou amigos pensarem ser adequado.  



133 

 

and to make it in fact an University. The third was for the 

establishment of a library. These bills were not acted on until the 

same year ’96. and then only so much of the first as provided for 

elementary schools. The College of Wm. & Mary was an 

establishment purely of the Church of England, the Visitors were 

required to be all of that Church; the Professors to subscribe it’s 39 

Articles, it’s Students to learn it’s Catechism, and one of its 

fundamental objects was declared to be to raise up Ministers for that 

church. The religious jealousies therefore of all the dissenters took 

alarm lest this might give an ascendancy to the Anglican sect and 

refused acting on that bill. Its local eccentricity too and unhealthy 

autumnal climate lessened the general inclination towards it. And in 

the Elementary bill they inserted a provision which completely 

defeated it, for they left it to the court of each county to determine for 

itself when this act should be carried into execution, within their 

county. One provision of the bill was that the expenses of these 

schools should be borne by the inhabitants of the county, everyone in 

proportion to his general tax-rate. This would throw on wealth the 

education of the poor; and the justices, being generally of the more 

wealthy class, were unwilling to incur that burthen, and I believe it 

was not suffered to commence in a single county.
70

 

  

 Dentro do contexto narrativo da reforma legislativa da Virgínia, Jefferson havia nos 

contado que determinados grupos foram separados e escolhidos para reescrever ou reavaliar 

determinados conjuntos de leis das existentes até então. O que ele narrou, portanto, foi que a 

necessidade de um plano sistemático de formação geral estava sendo discutida pelo grupo de 
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 FORD, Vol. 1, p. 48. Tradução: Os atos de assembléia relativos ao Faculdade de Wm. & Mary, estavam 

devidamente dentro da parcela do Sr. Pendleton em nosso trabalho. Mas estes relacionaram-se principalmente 

com a receita, enquanto a constituição, a organização e o escopo da ciência foram derivados de sua carta. 

Pensávamos que, sobre este assunto, deveria ser proposto um plano sistemático de educação geral, e fui 

solicitado a empreendê-lo. Conseqüentemente, preparei três projetos para o Revisal, propondo três classes 

distintas de educação, atingindo todas os níveis. 1. Escolas elementares para todas as crianças em geral, ricas e 

pobres. 2. Colégios para um grau médio de instrução, calculados para os propósitos comuns da vida, e que 

seria desejável para todos os que estavam em circunstâncias fáceis. E 3. uma nível final para ensinar as 

ciências em geral,  no seu grau mais alto. O primeiro projeto de lei propôs afastar cada município em Centenas 

ou Wards, de um tamanho e população adequados para uma escola, na qual a leitura, a escrita e a aritmética 

comum devem ser ensinadas; e que todo o estado deve ser dividido em 24 distritos, em cada um dos quais deve  

haver ma escola de aprendizagem clássica, gramática, geografia e os ramos superiores da aritmética numérica. 

O segundo projeto de lei propôs a alteração da constituição de Wm. & Mary College, para ampliar a esfera da 

ciência, e torná-la, de fato, uma Universidade. O terceiro foi para o estabelecimento de uma biblioteca. Essas 

propostas não foram atuadas até o ano '96. Quando então a primeira parte prevista para as escolas primárias 

foi fornecida. A faculdade de Wm. & Mary era um estabelecimento puramente da Igreja da Inglaterra, os 

Visitantes precisavam ser todos daquela Igreja; os Professores assinam seus 39 artigos, e seus Estudantes 

aprendem o Catecismo, e um dos seus objetivos fundamentais era fazer crescer os Ministros daquela igreja. Os 

ressentimentos religiosos, portanto, de todos os dissidentes levaram o alerta para que isso pudesse dar uma 

ascensão à seita anglicana e recusou-se a agir sobre essa lei. A sua excentricidade local também e o clima 

outonal não saudável diminuíram a inclinação geral para com isso. E no projeto de lei Elementar, eles 

inseriram uma disposição que a derrotou completamente, pois eles deixaram o tribunal de cada município 

decidir por si mesmo quando esse ato deveria ser executado, dentro de seu estado. Uma disposição do projeto 

de lei era que as despesas dessas escolas deviam ser suportadas pelos habitantes do município, cada um em 

proporção à sua taxa geral de imposto. Isso levaria riqueza a educação dos pobres; e os juízes, sendo 

geralmente da classe mais rica, não estavam dispostos a incorrer nesse valor, e acredito que não foi possível 

começar em um único município. 
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políticos participantes da reforma, e que ele foi escolhido por eles para colocar a nova 

proposta no papel. Introduzido o assunto, Jefferson passou a contar como preconcebeu três 

projetos distintos de lei para esse grande projeto de formação geral. 

 O primeiro deles propunha a separação da educação em três graus distintos, de forma 

com que todas as classes (ricos e pobres) tivessem acesso, ao menos, ao primeiro dos graus. A 

proposta de Jefferson no projeto para a difusão educacional em níveis era adaptar a 

educação/instrução às necessidades de cada grupo. Todavia, estabeleceu o mínimo grau de 

instrução para que todo cidadão pudesse participar da política de seu país – evidentemente em 

vários níveis de atuação – com uma base consistente de crítica e conhecimento. A educação 

aqui, não era apenar um instrumento de participação política, uma vez que propunha que essa 

educação fosse estendida a todos, e sim um meio para obtenção pessoal e individual da 

felicidade e de manutenção da própria liberdade
71

. 

 Cabe ressaltar que essa proposta escrita por ele, assegurava três anos de educação 

pública gratuita para meninos e meninas. Levando em conta que, à época, as mulheres eram 

excluídas da vida política efetiva do país, é possível interpretar que a concepção de uma 

educação que servisse para um melhor exercício da cidadania não estava necessariamente 

ligada ao ato de participação política direta. A busca pela plena felicidade dentro do universo 

de possibilidades que cada membro da sociedade podia alcançar era, por si só, importante 

para Jefferson. 

 Voltando ao texto da lei, Jefferson determinou algumas especificações para o 

momento de troca de um ciclo para o outro. Ao término do primeiro período alguns – poucos 

- estudantes que se destacassem por seu brilhantismo seriam selecionados para continuar os 

estudos nos outros níveis – precisando provar sua excepcionalidade em cada um deles – 

mesmo que sua família não tivesse condições financeiras de mantê-los. Aqueles, cuja família 

tivesse condição financeira propícia, poderiam também obter essa educação adicional.  

 Depois de apresentar, na narrativa, essa primeira proposta, Jefferson narrou seu 

segundo projeto. Este propunha modificar alguns aspectos da Wm. & Mary College, para 

transformá-la de fato em uma Universidade. Como se sabe, Jefferson, segundo sua própria 

narrativa autobiográfica, frequentou essa Instituição de ensino e, posteriormente, voltou a esse 

meio como um “Visitor”, como foi dito no início deste tópico. Portanto, algumas de suas 

ideias foram aplicadas na instituição embora sua proposta de lei tenha caído por terra.  
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  Foi referindo-se a esse segundo projeto, que Jefferson falou brevemente sobre o 

caráter religioso do estabelecimento de ensino que frequentou – William. & Mary College -, e 

em como os ressentimentos religiosos daquele período influenciaram no (não) 

prosseguimento da proposta de lei. A questão religiosa na educação era algo que Jefferson já 

vinha refletindo há um tempo. Sua experiência como ministro na França, presenciando o que 

considerou abusos e má administração de lideranças tiranas, juntamente com seu receio aos 

limites impostos à mente por qualquer instituição, fizeram-no concluir que parte essencial da 

liberdade buscada na Revolução iam além do rompimento dos laços políticos.
 72

 A libertação 

da mente, tal como da consciência (conquistado com o Estatuto pela liberdade religiosa), 

através da Educação era o único meio de se chegar a verdadeira felicidade e liberdade.  

 O terceiro projeto, mais simples, propunha o estabelecimento de uma Biblioteca. 

Como se sabe, Jefferson tinha um grande apreço por livros, chegando a possuir um dos 

maiores acervos de seu período. Em 1815, ele vendeu a sua biblioteca pessoal para o 

Congresso – uma vez que Library of Congress havia sido queimada pelos ingleses, em 

ocasião da Guerra iniciada em 1812. Depois, sob a alegação de que não conseguia viver sem 

livros, frase famosa encontrada em uma missiva direcionada a Adams em 10 de junho de 

1815, Jefferson reiniciou a compra de novos livros, formando uma segunda e mais modesta 

biblioteca pessoal. 

 Na missiva a Wythe, já citada, Jefferson repudiou a ignorância das massas e afirmou 

como essa condição era um meio facilitador para a perpetuação da tirania. Algumas linhas 

antes do excerto destacado acima, Jefferson afirmou  

 

[...] I think it will produce considerable good even in these countries 

where ignorance, superstition, poverty, & oppression of body & mind 

in every form, are so firmly settled on the mass of the people, that 

their redemption from them can never be hoped. If the Almighty had 

begotten a thousand sons, instead of one, they would not have sufficed 

for this task. [...]
73

 

  

  Jefferson acreditava, efetivamente, que a instrução e a educação cumpririam a função 

de libertar a mente dos americanos dos limites aos quais elas tinham sido circunscritas pelo 

domínio da metrópole. James Gilreath, em seu livro Thomas Jefferson and the Education of a 
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 Referimo-nos, mais uma vez, a carta de Jefferson a George Wythe, de 13 agosto de 1786, citada há algumas 
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Citizen
74

, cita essa relação que Jefferson faz da necessidade de alfabetização para uma 

cidadania efetiva.  

 Johann Neem, em seu artigo sobre a questão da liberdade em Jefferson
75

, afirmou que 

o político acreditava que as habilidades necessárias para sustentar um governo republicano 

tinham sido até aquele momento, controladas pela elite e pelo clero. Esse controle, segundo o 

autor, era para Jefferson uma representação da falta de liberdade individual, uma vez que 

negava às pessoas a capacidade de entenderem seu papel na defesa de seus próprios 

direitos.
76

.      

 Segundo o autor, Jefferson contrapunha-se a uma aristocracia que chamou de artificial, 

e imaginava a existência ideal de uma aristocracia natural.
77

 A ideia de Jefferson, traduzida 

pelo autor, era que o poder havia muito tempo estado nas mãos de uma aristocracia hereditária 

– e por isso artificial -, e que o investimento na educação possibilitaria que a sociedade se 

reestabelecesse agora sob uma aristocracia natural que, dada a oportunidade da instrução, 

seria selecionada entre as mentes mais brilhantes e pessoas de melhor moral da sociedade.  

 É bastante interessante perceber o elo que Jefferson estabeleceu entre os três temas – 

revolução, educação e religião – quando todas suas argumentações sobre tais temas 

convergiram diretamente para o mesmo objetivo: a liberdade. O estabelecimento da liberdade 

nos três aspectos sintetizava a ideia de autogoverno citada por ele na autobiografia; a 

revolução, possibilitando os caminhos para a liberdade política, de um governo que 

respondesse os princípios de funcionalidade em prol da comunidade de governados; a 

liberdade de consciência, obtida através do Estatuto pela liberdade religiosa, possibilitando 

aos membros da sociedade acreditar e viver (ou não) alguma religiosidade, e ter o direito de 

defini-la de acordo com sua própria vontade; a liberdade da mente, sintetizada em um plano 

de educação geral – ainda que no nível elementar – que possibilitasse aos homens exercitar a 

mente e expandi-la em seu benefício e dos outros. Eis o tripé do autogoverno.   
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3.3 – “The earth belongs in usufruct to the living”: a Revolução em Jefferson. 

 

The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood 

of patriots and tyrants. It is it’s natural manure."
 78

  

 

If the happiness of the mass of the people can be secured at the 

expense of a little tempest now and then, or even of a little blood, it 

will be a precious purchase.”
79

 

 

“[Rebellion] is a medicine necessary for the sound health of 

government”
80

. 

 

“[...]Author of the Declaration of American Independence [...]”
81

 

 

 Os quatro excertos destacados acima, são de autoria de Jefferson, e será a partir das 

ideias contidas neles que direcionaremos esse último tópico do nosso trabalho. No entanto, 

começamos tal como fizemos nos tópicos referentes à religião e a educação: analisando uma 

das frases que fazem parte de seu epitáfio, a última das selecionadas para iniciar esse tópico. 

 A autoria da Declaração de Independência foi responsável por colocar Jefferson entre 

os principais políticos que se destacaram no processo revolucionário americano. Símbolo de 

extrema importância, principalmente por agrupar as demandas e recusas dos colonos 

americanos à metrópole, o texto da Declaração foi composto por uma junção, talentosamente 

elaborada por Jefferson, dos diversos preceitos político que iriam direcionar a organização 

administrativa-governamental do país que, no ato da Declaração, se originava.  

  O papel que a Declaração desempenhou na narrativa autobiográfica é, pelo simples 

fato de ter sido inserida ali, muito importante. Como já foi dito algumas vezes anteriormente, 

para além das perspectivas teóricas ou ideológicas que Jefferson buscou registrar no 
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documento, a anexação do rascunho original representou uma clara tentativa de demarcar seu 

descontentamento e oposição aos recortes que seu texto original sofreu pelo Congresso antes 

da publicação oficial. Jefferson quis deixar registrado na história de sua vida o que ele 

efetivamente gostaria que fosse o texto que desligaria as colônias da metrópole, e os 

princípios que esse novo país deveria seguir; a escravidão e o repudio as práticas do Rei, 

recortados do documento, eram pensamentos bastante recorrentes para Jefferson.  

 Portanto, ao inserir o texto que foi originalmente escrito por si, Jefferson evidenciou 

ao leitor das suas Memórias os aspectos que ele considerou ser importante – alguns essenciais 

- dentro da luta revolucionária americana. Para além da libertação das 13 colônias anglo-

americanas, sua denúncia atacou diretamente a desumana prática do tráfico de escravos e ao 

comportamento do rei inglês Jorge III, com base em preceitos iluministas que envolviam os 

ares da América naquele período.           

  A Revolução foi, de todas as temáticas trabalhadas até agora, o assunto mais constante 

no decorrer do texto da autobiografia. Desde as primeiras páginas, até o longo relato que faz 

dos anos que passou na França – os últimos cinco anos relatados no documento – vestígios ou 

referências explicitas sobre a temática podem ser lidas. Separamos, portanto, essas aparições 

em três momentos distintos, partindo de uma categorização que a própria narrativa nos 

permite – e, inclusive, nos leva – fazer. Essa categorização é possível, quando partimos da 

perspectiva de que Jefferson acreditava em uma revolução contínua, ininterrupta, que 

abordaremos adiante. A separação que propomos, deste modo, é a seguinte: 

 1. Logo nas primeiras páginas da narrativa, Jefferson nos apresentou sua instrução 

escolar e seu primeiro cargo na House Of Burgueses, na Virgínia. Nessas páginas ele contou 

como entrou para a vida legislativa de seu Estado, cargo que ocupou e citou durante boa parte 

da narrativa pré-revolucionária. Portanto, desde esse momento, ele introduziu ao leitor os 

trâmites que envolveram os prelúdios da Revolução Americana e o papel que desempenhou 

neles. Jefferson conta-nos seus primeiros projetos de leis, sua derrota em quase todas as 

empreitadas para a aprovação destes - explicando seu fracasso com base na influência 

negativa da coroa sobre seus colegas políticos –, a sua indisposição à Inglaterra e a inegável 

necessidade que via na separação das colônias com a metrópole. Além disso, sua presença no 

Congresso Continental, e na autoria dos documentos e declarações que embalaram os anos 

anteriores a 1776, compõe esse momento introdutório da temática da Revolução em suas 

Memórias. 

 2. O segundo momento é, efetivamente, a prática legislativo-jurídica de Jefferson em 

seu Estado natal. Interpretamos esse momento como sendo parte desse processo 
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revolucionário americano, uma vez que Jefferson afirmou serem essas reformas essenciais 

para recriar uma sociedade que havia sido corrompida pelos abusos e desmandos de um 

governo ilegítimo, como a coroa Inglesa. Foi nessas páginas, em que narrou os projetos de lei 

pelo fim do tráfico de escravos, pela liberdade religiosa e pela educação pública (ambos temas 

trabalhados nos tópicos anteriores) que Jefferson afirmou estarem construindo um projeto 

para acabar definitivamente com a aristocracia que havia se estabelecido, ilegitimamente, no 

país.  

 3. O terceiro momento da Revolução na narrativa é, finalmente, aquele no qual 

Jefferson direcionou seus esforços narrativos para expor os acontecimentos (pré) 

revolucionários na França, durante os anos em que esteve como ministro naquele país. Esse 

último momento ocupa, desproporcionalmente aos outros temas, cerca de um terço da 

narrativa de Jefferson; característica que foi inclusive apontada por ele no próprio texto 

autobiográfico. A importância desse terceiro momento, todavia, está mais em seu conteúdo do 

que efetivamente em seu tamanho (embora essa também seja uma característica, como foi 

dito, bastante relevante).  

 A separação assim proposta serve a nossa própria análise, e não é nossa intenção 

afirmar que tal organização tenha perpassado o pensamento de Jefferson na ocasião da 

escritura. A permanência da temática, no entanto, faz claramente parte do “projeto-de-si” 

construído nesse documento. É evidente que, sendo Jefferson um dos políticos mais 

importantes do período, e tendo ele vivido ativamente o contexto revolucionário, não é 

surpreendente que a temática seja abordada por ele, e muito menos que componha toda a sua 

narrativa. Os anos narrados, de seu nascimento até 1790, praticamente finalizam com o 

estabelecimento das colônias como um país, representados em um único presidente e 

obedecendo a mesma Constituição.     

  Portanto, mesmo em uma leitura superficial é possível perceber que Jefferson já havia 

definido que a imagem que criaria de si envolvia destacar seu papel como membro ativo e 

essencial na construção de sua nação. Quando escreve, em 1821, Jefferson parece já 

compreender sua função de Founding Father na história formativa de seu país.  

 Outro aspecto que consideramos de suma importância é entender o que se quer dizer 

quando apresentamos a Revolução para Jefferson como um movimento contínuo. Os três 

primeiros excertos foram destacados justamente por serem parte de missivas nas quais o 

político apresentou sua crença na necessidade contínua de reinvenção da forma de governo, a 

partir das demandas da população, do benefício trazido pelas revoltas e rebeliões populares e 

da soberania de cada geração frente às leis que, por ventura, caducassem com o tempo. Nesse 
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aspecto, muitos estudiosos empreenderam esforços para definir a forma de governo que 

Jefferson propunha, e o nível de participação que compreendia ser necessário e em qual 

modelo sua teoria melhor encaixaria.  

 Uma questão que não pode ser desconsiderada, deste modo, é o fato de que a história 

da Revolução comporta demandas profundamente arraigadas na sociedade norte americana, 

até os dias de hoje. Colin Gordon, em seu artigo “Crafting a Usable Past: Consensus, 

Ideology, and Historians of the American Revolution”
82

, afirma que ao trabalhar com a 

temática da revolução os historiadores se veem presos a uma obrigação - e também um desejo 

- de celebrar a tradição revolucionária e retomar sua relevância para o tempo presente. Nesse 

aspecto, podemos citar Eldon Eisenach, autor de Cultural politics and political thought: the 

american revolution made and remembered
83

, quando afirma que os estudiosos americanos 

acabam por incorrer em duas formas de analisar a história política em seu país: uma delas 

buscando as rupturas – focando em grandes eventos de violência e conflito – e a outra 

buscando consenso e continuidade.  

 Evidentemente essa obrigação acarreta em um ciclo incansável de interpretação e 

reinterpretação da simbologia que o movimento carregou e ainda carrega. Sendo Jefferson o 

próprio personagem e, posteriormente, narrador desse acontecimento, esse compromisso 

aparece claro na narrativa. Quando lemos Jefferson contando sobre os resultados da 

Revolução Americana, e comparando-a a Revolução Francesa, vemos esse movimento 

acontecendo já em 1821.     

 Michael Hardth, em Thomas Jefferson ou a transição da democracia
84

, apresenta-nos 

a ideia de que Jefferson acreditava em uma transição revolucionária. Para o autor, as 

declarações de Jefferson sobre o lado salutar das revoltas e rebeliões locais consistia na 

compreensão que tinha – segundo Hardth, como todo grande revolucionário – de que o evento 

revolucionário americano e o rompimento político com a Inglaterra não significava 

propriamente o fim da revolução, e sim o seu começo. A revolução, em si, abre um período de 

transição entre o evento revolucionário e a efetiva realização dos objetivos que levaram a 

revolução.
85
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 Alguns documentos de autoria de Jefferson nos permitem identificar o que Hardth quis 

dizer com essa ideia de transição da revolução. Vamos, portanto, voltar à análise dos excertos 

destacados algumas páginas atrás, no início do tópico.  

 Jefferson escreveu certa vez, em uma missiva a William Stephens Smith – político do 

estado de Nova York, que cumpriu como Jefferson a função de embaixador, só que em 

Londres –, que acreditava que as rebeliões eram essenciais para a sociedade. Segundo ele, um 

povo que permanecesse calado por muito tempo estaria em estado letárgico – sendo este o 

precursor para a morte da liberdade pública – e seus governantes desavisados de que seus 

governados preservam o espírito da resistência.
86

 Ainda nessa mesma missiva, Jefferson não 

deixou dúvidas do que estava defendendo, e reafirmou que o ato de “pegar em armas” deve 

ser visto com bons olhos, uma vez que essa era a ferramenta conhecida para manter viva a 

liberdade. A primeira frase, portanto, resume o que Jefferson afirmou na carta: a árvore da 

liberdade deve ser atualizada de tempos em tempos com o sangue de patriotas e tiranos. É seu 

adubo natural.  

 Em outra carta, essa de 1786 e endereçada a Ezra Stiles, encontramos a segunda frase 

escolhida para introduzir a temática. Nela Jefferson escreve sobre uma revolta de fazendeiros 

de Massachusetts, a Shays’ Rebellion, que tivera ocasião na América, naquele ano; a análise 

que Jefferson fez da situação coincide com a perspectiva apresentada no primeiro trecho 

destacado.  

 No segundo excerto, Jefferson afirmou que uma pequena tempestade ou talvez um 

pouco de sangue seriam toleráveis se a felicidade das massas das pessoas pudesse ser 

assegurada como resultado desta. Na carta, ele finaliza seu comentário sobre a situação da 

rebelião com uma frase em latim – “Malo libertatum periculosam quam quieuam servitutem” 

–, que remete ao livro O Contrato Social, de Rousseau, deixando bastante clara a perspectiva 

que tinha de consolidação e continuidade de uma sociedade livre: “É preferível uma liberdade 

agitada a uma servidão tranquila”. 

  Em uma carta destacada por Hardth, endereçada a Abigail Adams, Jefferson afirmava 

que a Shays’ Rebellion era, na realidade, um aspecto positivo da sociedade. Ele diz: 

 

“O espírito de resistência ao governo é tão valioso em certos momentos, que 

gostaria que se mantivesse sempre vivo. Eventualmente será exercitado em 

momentos errados, mas é melhor isto do que não ser exercitado em momento 
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algum. Agrada-me a ideia de uma pequena rebelião, agora e sempre. É como 

uma tempestade na atmosfera”.
87

 

  

 Para Jefferson, portanto, a ideia de que a rebelião era necessária carrega em si o 

pressuposto de que a liberdade possa talvez nunca ser efetivamente alcançada, ou mesmo 

estar sempre a mercê de alguma forma de oposição tirânica. Segundo Harris Mirkin, em 

Rebellion, Revolution and the constituition: Thomas Jefferson’s theory of civil disobedience
88

, 

Jefferson tentava equilibrar a Revolução com o Direito (em seu sentido legal e institucional), 

e por toda a vida defendeu o direito à Revolução. A terceira frase – “[Rebellion] is a medicine 

necessary for the sound health of government”
89

- que destacamos faz-se, portanto, 

autoexplicativa posto isso.  

 Segundo Mirkin, Jefferson viveu um dilema frente ao significado de Revolução que 

tinha. O autor afirma que Jefferson nunca, efetivamente, abandonou a filosofia radical dos 

direitos naturais – contida na Declaração de Independência – mas vive, todavia, com receio de 

que uma revolução pudesse levar novamente a sociedade a um despotismo. Essa perspectiva 

faz sentido na medida em que avaliamos o trecho da autobiografia em que Jefferson narra as 

falhas contínuas e as consequências delas no processo revolucionário francês.  

 Essa nova significação da ideia de Revolução para Jefferson é explicado por Cristina 

Consani, em O Constitucionalismo Republicano de Jefferson, na ocasião das eleições 

presidenciais de 1800. Segundo ela, Jefferson acreditava  

 

“Nos anos de 1800, principalmente após ser eleito Presidente em um 

momento em que o partido [democrata] republicano também conseguiu 

maioria nas duas casas do Congresso, Jefferson chegou a afirmar que os 

Estados Unidos vivenciavam uma nova revolução, só que desta vez uma 

revolução de princípios de governo, levada a cabo pelo voto do povo, ao 

passo que a Revolução de 1776 foi por ele considerada uma revolução de 

forma de governo efetivada pela espada.”
90 

  

 De qualquer forma, as rebeliões ocasionais eram para Jefferson, segundo Mirkin, um 

elemento de reforço às demandas da sociedade. O que o autor nos diz é que a ideia de rebelião 

para Jefferson não era a de que ela fosse utilizada como uma arma de conquista, e sim como 
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uma forma dos rebeldes apresentarem sua demanda ao restante da sociedade – e esta a julgaria 

de acordo com sua cultura. O papel desempenhado pelas rebeliões, portanto, seria próximo a 

uma “exposição das demandas” que aquele grupo julgava ter direito e apresenta-os a 

sociedade, de forma a despertar as pessoas da situação “letárgica” que possam ocasionalmente 

ter caído.
91

  

 Evidentemente que, para Jefferson, não é toda rebelião ou revolta que representa uma 

movimentação por demandas da sociedade. Mirkin afirma que Jefferson criticou duramente 

rebeldes desonestos, que acreditava estarem se rebelando com intuito de engrandecimento 

pessoal, e não em prol do crescimento da sociedade. Assim, as rebeliões como instrumento 

pela preservação do direito das minorias eram plausíveis, mas as vezes carregavam demandas 

que deveriam ser sumariamente negadas pela sociedade.   

 Em outra carta, endereçada a Madison
92

, em que discute o direito de uma geração em 

criar vínculos de quaisquer tipos na sociedade – pós-morte – Jefferson escreve a frase que dá 

nome a esse subcapítulo. “A terra pertence em usufruto aos vivos” resume a linha de 

raciocínio que o político criou e defendeu nessa longa carta. Nesse texto Jefferson chegou a 

calcular a validade das escolhas e leis de uma geração, e afirmar que passados 19 anos uma 

nova geração surgiria e, com ela, novas regras, leis e pressupostos de gerenciamento da 

sociedade: 

  
On similar ground it may be proved that no society can make a perpetual 

constitution, or even a perpetual law. The earth belongs always to the living 

generation. They may manage it then, and what proceeds from it, as they 

please, during their usufruct. They are masters too of their own persons, and 

consequently may govern them as they please. But persons and property 

make the sum of the objects of government. The constitution and the laws of 

their predecessors extinguished them, in their natural course, with those 

whose will gave them being. This could preserve that being till it ceased to 

be itself, and no longer. Every constitution, then, and every law, naturally 

expires at the end of 19. years. If it be enforced longer, it is an act of force 

and not of right
93. 
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 O que Jefferson escreve nesta carta concorda com suas ideias de legitimidade sobre as 

rebeliões e revoltas – que ele via como essenciais para a manutenção da sociedade. Jefferson, 

portanto, defendia que a revolução fosse contínua, ininterrupta, e que fosse renovada a cada 

geração para que a sociedade pudesse se manter efetivamente republicana. Sua ideia de que as 

leis ficavam caducas e ultrapassadas casa perfeitamente com sua defesa das pequenas 

rebeliões que considerava frutíferas à sociedade. 

 Entendido isso, passamos a análise dos três momentos da Revolução no texto 

autobiográfico. O primeiro momento que separamos inicia-se logo nas primeiras páginas da 

autobiografia, e segue até o anexo do rascunho original da Declaração da Independência. 

Nesse meio tempo, alguns aspectos gerais precisam ser destacados, tal como algumas 

especificidades da construção da narrativa que ali se coloca.  

 A princípio, Jefferson apresentou os contextos diplomáticos e políticos que 

antecederam o rompimento entre as colônias – representadas na narrativa pela Legislatura da 

Virgínia – e a Metrópole. Jefferson, como nos conta, entrou para a legislatura de seu Estado 

apenas em 1769, no entanto, fez uma regressão ao período em que ainda era um estudante de 

Direito, e apresentou detalhes da reação dos colonos frente às resoluções do Ato do Selo
94

, de 

1765. “I attended the debate however at the door of the lobby of the H[ouse] of Burgueses”.
95

 

Nos parágrafos que se seguem a esse, encontramos referências a Lei do Chá
96

 e do Ato 

Declaratório
97

. Sobre os dois, Jefferson deixou claro o descontentamento dos colonos e de si 

próprio.      

 Foi nesse trecho do texto que ele narrou sua primeira atividade efetiva dentro do 

movimento revolucionário ainda em gestação. Tratou-se da organização de uma comissão de 

correspondência que elegeria um representante por colônia para melhor comunicação entre 

elas. Segundo ele, era aquele o momento em que as colônias estavam começando a perceber – 

ou ao menos deveriam assim o fazer - que as questões com a Metrópole e as reivindicações 

por maior autonomia ou diminuição dos impostos eram uma causa comum a todas. A partir 
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desse trecho, Jefferson passa a se referir aos revolucionários como “nós”, em quase todas as 

movimentações.  

 O evento seguinte, narrado por ele, foi o dia de Jejum e Oração, trabalhado no tópico 

da Religião. Nesse momento do texto Jefferson colocou-se, também, como um dos principais 

articuladores de um acontecimento que afirmou ter tomado toda a colônia como um choque 

de eletricidade, e dado o impulso para os rápidos acontecimentos que se passaram após esse 

dia. Resultando desses primeiros movimentos, segundo Jefferson, ficou definida a a 

necessidade de que cada Comitê/Comissão de Correspondência das colônias escolhesse um ou 

mais representantes para se reunir aos outros em um Congresso (ou semelhante), anualmente. 

 É de conhecimento geral que Jefferson foi um assíduo missivista, e muitos de seus 

contemporâneos consideravam-no dotado do dom da escrita. Na ocasião da preparação do 

rascunho da Declaração de Independência, John Adams chegou a argumentar dessa forma 

para convencer Jefferson a assumir a função de redator solo, como nos narra o próprio 

político. Outros documentos, portanto, antecederam a Declaração, e traziam neles ideias que 

seriam posteriormente retomadas no documento da Independência; é o caso do Summary view 

of the rights of British American.  

 Escrito em 1774, o Summary view of the rights of British American, Jefferson afirmou 

que o documento foi originalmente montado no formato de um manual de instruções aos 

delegados virginianos enviados ao Congresso Continental.
98

 Na autobiografia, Jefferson 

contou que, no documento, criticava a ilegítima forma que a Coroa exercia seu poder nas 

colônias americanas – comparando a relação entre a Metrópole com as colônias com a relação 

da Inglaterra com a Escócia -, e defendendo o direito natural de expatriação, uma vez que 

afirmava que o fator dos colonos americanos terem vindo emigrados da Inglaterra não dava a 

ela maiores direitos sobre eles do que ela teria sobre outras regiões. Essa ideia defendida por 

Jefferson encontrou sólida resistência – com exceção de Sr. Wythe – e foi, talvez o motivo da 

não aceitação do documento.  

 Sobre a recusa, Jefferson afirmou “It was read generally by the members, approved by 

many, but thought too bold for the present state of things.”
99

. A resignação frente ao 

despreparo de seus compatriotas em agir mais ofensivamente contra a metrópole ou contra 

instituições estabelecidas já foi apontada algumas vezes anteriormente, e aparece novamente 

no trecho referente ao documento. É interessante apontar que, mesmo afirmando a recusa às 
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suas orientações, a opção por narrar sua criação é uma forma de reafirmar aquilo que outrora 

escreveu.  

 Em seguida a esse trecho, Jefferson contou como o documento foi organizado em 

formato de panfleto e publicado por terceiros – o que reforça a ideia de que existiam aqueles 

que compartilhavam de seus ideais e queriam divulga-lo – chegando, inclusive, até a 

Inglaterra. Aqui Jefferson acrescenta um detalhe não muito conhecido sobre as consequências 

do panfleto, que foi a inclusão de seu nome em uma lista de personalidades selecionadas pelo 

Parlamento inglês com a intenção de interditá-las politicamente. A sucessão dos eventos 

revolucionários na América, todavia, fez com que a Inglaterra entendesse ser importante agir 

com maior cautela, e portanto, suprimiu o prosseguimento da punição.  

 

[...] but they printed it in pamphlet form under the title of A Summary view 

of the rights of British America. It found its way to England, was taken up by 

the opposition, interpolated a little by Mr. Burke so as to make it answer 

opposition purposes, and in that form ran rapidly thro’ several editions. [...] 

And I was informed afterwards by Peyton Randolph that it had procured me 

the honor of having my name inserted in a long list of proscriptions enrolled 

in a bill of attainder commenced in one of the houses of parliament, but 

suppressed in embryo by the hasty step of events which warned them to be a 

little cautious.
100

 

  

  Nas linhas seguintes, Jefferson contou como foi nomeado para a delegação de seu 

estado no Congresso da Filadélfia, em 1775. Uma breve explicação sobre sua autoria nas 

respostas as Proposições Conciliatórias dirigidas aos governadores de todas as colônias, levou 

a narrativa de Jefferson até outro documento, também escrito por ele e de suma importância 

no seu papel no contexto pré-revolucionário.  

 Trata-se de uma declaração sobre as causas para pegar em armas, que teve seu 

relatório piloto escrito originalmente por outra pessoa – que Jefferson acreditava ter sido J. 

Rutledge. A primeira Comissão designada, contou Jefferson, não havia entrado em um acordo 

e, portanto, ele e Sr. Dickinson foram acrescidos ao grupo. Nas linhas seguintes ele narrou 

como, mais uma vez, o designo de rascunhar o texto ficou sob sua responsabilidade – mesmo 

após ter pedido para W. Livingston fazer as honras – e foi, novamente, recusado por políticos 

mais conservadores.  
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 Assegurando que a recusa ao esboço, por parte do Sr. Dickinson, se deu pelo fato deste 

ainda ter esperança na reconciliação com a pátria mãe, Jefferson introduz cautelosamente seu 

repúdio a postura do colega. O documento foi, deste modo, reescrito quase completamente, 

preservados apenas alguns parágrafos escritos originalmente por Jefferson, como nos conta. 

Ao finalizar a narrativa dos trâmites que envolveram o documento Jefferson, mais uma vez, 

retomou a postura paciente que costumava apresentar em situações semelhantes; dessa vez, no 

entanto, Jefferson deixou evidente seu incômodo com a submissão que essa atitude refletia:  

  

The disgust against this humility was general; and Mr. Dickinson’s delight 

at its passage was the only circumstance which reconciled them to it. The 

vote being passed, altho’ further observn on it was out of order, he could not 

refrain from rising and expressing his satisfaction and concluded by saying 

“there is but one word, Mr. President, in the paper which I disapprove, & 

that is the word Congress,” on which Ben Harrison rose and said “there is 

but one word in the paper, Mr. President, of which I approve, and that is the 

word Congress.”
101

 

  

 Jefferson participou, ainda, de outros comitês e comissões menores, que discutiram as 

questões referentes à Independência, até finalmente chegar à Comissão para a elaboração da 

Declaração. O rascunho da Declaração, portanto, fecha esse primeiro momento que a temática 

da Revolução na autobiografa.  O seu texto original da Declaração trazia boa parte das ideias 

apresentadas por ele nos outros dois documentos citados, e alguns dos trechos que atacavam 

diretamente o Rei ou a Instituição da escravidão, inserida nas colônias pela coroa, foram 

censurados pelo Congresso.   

 Nas linhas que se seguem ao anexo do rascunho, Jefferson imediatamente muda de 

assunto, e passa a narrar as discussões sobre os impostos que deveriam ser cobrados para a 

manutenção da guerra que se acentuaria com a Declaração
102

. Mas é na frase que antecede o 

rascunho que Jefferson deixa evidente ao leitor sua intenção ali: “As the sentiments of men are 

known not only by what they receive, but what they reject also, I will state the form of the 

declaration as originally reported.”
103
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 O segundo momento da Revolução na narrativa, como explicamos anteriormente, 

restringe-se às reformas legislativas das quais participou. Outra referência às questões 

legislativas apareceu nas últimas páginas da autobiografia, quando Jefferson teceu breves 

comentários sobre a Constituição aprovada em 1787 e, portanto, falaremos dessa também.  

 Como foi apresentado nos dois tópicos anteriores, Jefferson narrou alguns projetos de 

lei que considerou os mais importantes dentre todos aqueles que foram feitos na ocasião da 

reforma. Embora nesse trecho da narrativa o político nos apresente diversos projetos de lei – 

desde a mudança da Capital, até a construção de uma prisão – quatro deles mereceram seu 

destaque.  

 As leis pela educação pública e a liberdade religiosa, já trabalhadas, são dois desses 

projetos. Os outros dois dizem respeito à: 1. Suspensão das leis de vínculo, que permitiam a 

acumulação de terras doadas pela coroa para determinada aristocracia, e 2. A abolição da 

primogenitura, estabelecendo a igual partição das heranças.  

 Entender o que esses dois outros projetos de lei propunham, auxilia a fechar o 

complexo plano de extinção da Aristocracia, vista por ele como indigna. Jefferson afirmou, 

com certa ênfase, acreditar que ao serem colocadas em atividade tais leis, a renovação da 

sociedade seria efetiva. Ao narrar o primeiro deles, Jefferson retomou as origens da 

colonização, contando como a aristocracia que tanto criticava conquistou tamanho poder e 

riqueza nas colônias:  

 

In the earlier times of the colony when lands were to be obtained for little or 

nothing, some provident individuals procured large grants, and, desirous of 

founding great families for themselves, settled them on their descendants in 

feetail. The transmission of this property from generation to generation in 

the same name raised up a distinct set of families who, being privileged by 

law in the perpetuation of their wealth were thus formed into a Patrician 

order, distinguished by the splendor and luxury of their establishments.
104

 

[grifo nosso]  

 

 Assim, afirmou Jefferson, era essencial a anulação desse privilégio para que se 

formasse no lugar dessa Aristocracia outra, natural, de virtudes, e que efetivamente 

conduzisse o país a uma república bem ordenada.  
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 FORD, Vol 1, p. 41. Tradução: No início da colonização, quando as terras podiam  ser obtidas por pouco ou 

nada, alguns indivíduos providentes adquiriram grandes concessões e, desejosos de fundar nobres  famílias 

para si mesmos, decidiram por se estabelecer naquelas terras. A tranferência desta propriedade de geração em 

geração no mesmo nome gerou um conjunto distinto de famílias que, sendo privilegiadas pela lei na 

perpetuação de suas riquezas, formaram-se, assim, em uma ordem patrícia, distinguida pelo esplendor e luxo 

dos seus estabelecimentos.  
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To annul this privilege, and instead of an aristocracy of wealth, of more 

harm and danger, than benefit, to society, to make an opening for the 

aristocracy of virtue and talent, which nature has wisely provided for the 

direction of the interests of society, & scattered with equal hand through all 

it’s conditions, was deemed essential to a well ordered republic.
105

  

 

 Jefferson contou que, apesar da resistência de Mr. Pendleton, um dos mais hábeis 

debatedores que ele encontrou, a lei pela abolição absoluta desses privilégios foi finalmente 

aprovada.  Um aspecto interessante de ser destacado é uma afirmação, feita por Jefferson, no 

intuito de explicar como essa lei seria efetivada, e a simplificação que ele propõe ao complexo 

problema de privação do direito natural à propriedade dessa aristocracia: “To effect it no 

violence was necessary, no deprivation of natural right, but rather an enlargement of it by a 

repeal of the law.”
106

 

 A segunda proposta destacada por Jefferson, a Lei pela abolição da Primogenitura, 

intencionava proibir a prática de distribuição desigual das heranças entre os herdeiros. Até 

então, apenas os filhos mais velhos herdavam os bens de seus falecidos pais, ficando os outros 

filhos com direito a pouca coisa ou mesmo nada. Para Jefferson, esse sistema gerava 

consequências muito negativas a sociedade, uma vez que a acumulação de terras na mão de 

poucos reforçava mais ainda a Aristocracia de privilégios que ele gostaria de erradicar.  

 O mesmo senhor, Mr. Pendleton, se opôs também a esse projeto – Jefferson afirmou 

alguns parágrafos antes que Mr. Pendleton “was zealously attached to ancient 

establishments
”107

 – e desejava preservar o direito à primogenitura. Vendo que não ganharia 

também essa disputa, narrou Jefferson, Mr. Pendleton argumentou que, ao menos, fosse 

estabelecida a destruição baseada no princípio hebraico – que pressupunha uma porção 

dobrada ao filho mais velho – a qual Jefferson observou, com certa ironia,  

 

[...] if the eldest son could eat twice as much, or do double work, it might be 

a natural evidence of his right to a double portion; but being on a par in his 

powers & wants, with his brothers and sisters, he should be on a par also in 

the partition of the patrimony, and such was the decision of the other 

members.
108
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 FORD, Vol. 1, p. 31. Tradução: Anular esse privilégio e, ao invés de uma aristocracia rica, com mais dano e 

perigo, do que beneficius para a sociedade, fazer uma abertura para uma aristocracia da virtude e do talento, 

que a natureza forneceu sabiamente para o direcionamento dos interesses da sociedade, e espalhou igualmente 

em todas as condições, considerou-se essencial para uma república bem ordenada. 
106

 Ibid. p. 41. Tradução: Com efeito nenhuma violência foi necessária, nenhuma privação dos direitos naturais, 

mas sim uma ampliação dela por uma revogação da lei. 
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 FORD, Vol. 1, p. 41. Tradução: foi zelosamente adicionado a estabelecimentos antigos.  
108

 Ibid. p. 45. Tradução: se o filho mais velho pode comer duas vezes mais, ou fazer duplamente seu trabalho, 

pode ser uma prova natural de seu direito a uma dupla porção; mas estando a par em seus poderes e desejos, 
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 A Lei pela Liberdade religiosa e a Lei por uma educação pública fecham as quatro 

mudanças essenciais do plano de Jefferson para ruir as bases do sistema que avia sido 

implantado nas colônias pela “Pátria Mãe”. A Lei pela educação, todavia, merece ser 

retomada uma vez esclarecidas as perspectivas revolucionárias de Jefferson.  

 Jefferson acreditava, como apresentamos no tópico da educação, na necessidade de 

uma educação geral, mesmo que nos níveis mais básicos para a maioria da população. Tanto a 

liberdade religiosa como a questão educacional estavam ligadas a ideia que fazia de 

autogoverno, considerada por ele essencial para sustentar uma sociedade republicana.  

 As duas primeiras leis, portanto, permitiram que fosse estabelecida uma sociedade 

livre de poderes ilegítimos, criando um ambiente favorável para a ascensão de uma 

aristocracia natural e legítima. A não acumulação desproporcional de terras, a liberdade de 

exercer a própria fé – ou seja, fazer escolhas individuais – e a instrução para ocupar o espaço 

que lhe era concedido na sociedade seriam as bases da nova república. Sobre isso Hardth 

afirmou:  

 

Assim, o aspecto mais importante da concepção jeffersoniana de processo 

revolucionário não é a sua dimensão temporal, mas sua substância. O 

verdadeiro cerne do evento revolucionário é a metamorfose da multidão, o 

desenvolvimento de novas habilidades, conhecimentos e hábitos necessários 

para governar a si própria sem mestres, em passo com a expansão de sua 

imaginação e de seu desejo por democracia. O evento revolucionário não é 

um abismo sem conteúdo e não vem do exterior; é um processo imanente, 

um aprendizado da democracia na sua prática, uma auto-transformação.
109

 

 

 Portanto, é interessante perceber a ligação que Jefferson estabelecia entre o processo 

revolucionário e a construção interna de seu país. Para ele, não bastava apenas romper os 

laços que politicamente e economicamente vinculavam as colônias à metrópole; era 

necessário também romper com o sistema que havia sido implantado na América para a 

manutenção dessa dominação exercida pela Inglaterra. Para tanto, Jefferson julgava ser 

necessário, no mínimo, uma reforma legislativa que contemplassem os quatro projetos 

destacados. 

 No terceiro momento da Revolução na autobiografia, dedicado à narração dos 

acontecimentos pré-revolucionários franceses, Jefferson apresenta-nos, além dos elementos 

                                                                                                                                                                                     

com seus irmãos e irmãs, ele também deveria estar igual na divisão do patrimônio e tal foi a decisão dos outros 

membros. 
109

 HARDTH,  2007, p. 25. 
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que destacamos nos dois outros “momentos” destacados, críticas ao modo que os franceses 

conduziram os acontecimentos, tecendo críticas as consequências que seus erros tiveram em 

toda a comunidade mundial.  

 Jefferson escreveu sua autobiografia no ano de 1821 e, portanto, havia tido a 

oportunidade de assistir os desdobramentos do movimento que acompanhou pessoalmente 

durante seus anos em Paris. Como se sabe, o processo revolucionário francês, iniciado na 

década de 1780, desencadeou uma sucessão de acontecimentos que levou à transformação da 

Monarquia em República e, posteriormente, em Império, para finalmente restaurar-se em uma 

nova-velha Monarquia. Jefferson, portanto, analisou os fatos narrados consciente desse 

cenário; algumas de suas percepções e releituras dos acontecimentos relatados demonstram, 

inclusive, seu desapontamento com os rumos do movimento.  

 Um aspecto bastante importante desse terceiro momento é a forma comparativa com 

que Jefferson narrou algumas das que considerou as piores decisões dos Patriotas Franceses. 

Jefferson deixou bem clara na narrativa o reconhecimento que recebeu por ser um dos 

principais revolucionários americanos, e a influência que a própria Revolução empreendida 

por eles teve entre os Patriotas. Todavia, o cuidado em deixar evidente as escolhas que 

levaram as duas revoluções para caminhos completamente divergentes, também está presente.  

 Um dos principais incômodos de Jefferson, enquanto narra os acontecimentos na 

França é direcionado ao desamparo e despreparo da população em meio ao processo 

revolucionário. Esse seu incomodo é bastante compreensível quando temos a dimensão da 

parcela de responsabilidade e participação que ele delega a sociedade na manutenção da 

revolução, e na modificação das antigas estruturas que um novo governo precisa ruir.  

 Nas páginas em que iniciou a narrativa do tema, Jefferson estabeleceu um primeiro 

vínculo entre a Revolução Americana e as movimentações francesas. Nesse mesmo trecho, 

ele também fez uma brevíssima referência aos escritos de pensadores ingleses e franceses, 

sempre referenciados como influência no pensamento revolucionário americano: 

 

Celebrated writers of France and England had already sketched good 

principles on the subject of government. Yet the American Revolution seems 

first to have awakened the thinking part of the French nation in general from 

the sleep of despotism in which they were sunk. The officers too who had 

been to America, were mostly young men, less shackled by habit and 

prejudice, and more ready to assent to the suggestions of common sense, and 

feeling of common rights. They came back with new ideas & impressions. 

The press, notwithstanding it’s shackles, began to disseminate them. 

Conversation assumed new freedoms. Politics became the theme of all 

societies, male and female, and a very extensive & zealous party was formed 

which acquired the appellation of the Patriotic party, who, sensible of the 
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abusive government under which they lived, sighed for occasions of 

reforming it.
110

 

  

  Jefferson narrou, portanto, nada menos que o nascimento do partido Patriota, fundado 

sob bases e preceitos semelhantes aos que envolveram o movimento americano. Essa 

associação, todavia, não foi feita de maneira passional ou irresponsável por Jefferson, uma 

vez que ele tinha consciência dos perigos que era associar-se a imagens dos revolucionários 

franceses após assistidos as primeiras consequências dessa movimentação. Nas linhas 

seguintes Jefferson, em uma ressalva bastante cuidadosa, acrescenta que o partido agrupou 

pessoas, de ambos os gêneros, dispostas a pensar soluções para os problemas que a França 

enfrentava; a princípio, portanto, o partido reuniu as mais honestas intenções.  

 O que se segue a isso é uma narrativa repleta de detalhes dos mínimos acontecimentos, 

combinações, tentativas de acordo e resoluções passadas entre os grupos populares, o rei e 

membros do clero. Os Estados Gerais – e as dificuldades enfrentadas no estabelecimento do 

seu sistema representativo-, convocados pelo Rei em 1779, os problemas climáticos, e os 

conflitos com as outras monarquias nacionais foram relatados por Jefferson detalhadamente.  

 Na medida em que a narrativa – e o conflito interno - avança, as faces revolucionárias 

e a estadista de Jefferson se apresentam com maior nitidez. A tensão apresentada por ele 

quando narra os eventos aumenta na medida em que a onda de violência, embate e conflito 

entre os grupos envolvidos no movimento francês também aumenta. Após narrar uma 

manobra da nobreza, que foi bem-sucedida na Assembleia dos Estados Gerais, e a incerteza 

sobre qual dos lados as tropas tomariam caso o enfrentamento se tornasse inevitável
111

, 

Jefferson apareceu novamente como protagonista em seu texto.  

 Nesse trecho, Jefferson novamente estabeleceu uma ligação entre ele próprio – como 

representante do movimento americano - e o movimento francês. Todavia, seu relato aqui já 

assume um tom de desvinculação/separação e não mais semelhanças entre ambos os 

movimento. Passados, portanto, alguns episódios que levaram os membros da política e a 

população francesa a conflitos - armados ou não – e até algumas mortes, era preciso ter 
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 FORD, Vol. 1, p. 63. Tradução: Célebres escritores da França e da Inglaterra já tinham rascunhado os bons 

princípios sobre o governo. A Revolução Americana parece ter sido ainda a primeira a ter despertado a parte 

pensante da nação francesa em geral, do sono do despotismo no qual estavam afundados. Os oficiais que 

estiveram na América, eram principalmente homens jovens, menos abalados pelo hábito e o preconceito, e mais 

preparados para absorver as sugestões do senso comum, e os sentimentos do senso comum. Eles voltaram com 

novas ideias e impressões. A imprensa, apesar de seus grilhões, começou a disseminá-las. Conversações 

assumiram novas liberdades, a política tonou-se tema em todas as sociedades, masculina ou feminina, e formou-

se um partido grande e zeloso que assumiu a denominação de Partido Patriótico, que, sensível aos abusos do 

governo sob o qual viviam, ansiou por uma ocasião para reformá-lo.  
111

 Cf. FORD, Vol.1, p. 74.  
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cuidado ao associar-se aos movimentos e isentar-se da culpa que por ventura pudesse lhe ser 

atribuída.  

 O que ele nos relata em um longo trecho foi, precisamente, uma tentativa falha de 

orientar na estruturação das demandas dos patriotas através de um compromisso com o 

governo e das consequências negativas obtidas quando ignoraram suas orientações:  

 

I was much acquainted with the leading patriots of the assembly. Being from 

a country which had successfully passed thro’ a similar reformation, they 

were disposed to my acquaintance, and had some confidence in me. I urged 

most strenuously an immediate compromise; to secure what the government 

was now ready to yield, and trust to future occasions for what might still be 

wanting. It was well understood that the King would grant at this time 1. 

Freedom of the person by Habeas corpus. 2. Freedom of conscience. 3. 

Freedom of the press. 4. Trial by jury. 5. A representative legislature. 6. 

Annual meetings. 7. The origination of laws. 8. The exclusive right of 

taxation and appropriation. And 9. The responsibility of ministers; and with 

the exercise of these powers they would obtain in future whatever might be 

further necessary to improve and preserve their constitution. They thought 

otherwise however, and events have proved their lamentable error. For 

after 30 years of war, foreign and domestic, the loss of millions of lives, the 

prostration of private happiness, and foreign subjugation of their own 

country for a time, they have obtained no more, nor even that securely. They 

were unconscious of (for who could foresee?) the melancholy sequel of their 

wellmeant perseverance; that their physical force would be usurped by a 

first tyrant to trample on the independance, and even the existence, of other 

nations: that this would afford fatal example for the atrocious conspiracy of 

Kings against their people; would generate their unholy and homicide 

alliance to make common cause among themselves, and to crush, by the 

power of the whole, the efforts of any part, to moderate their abuses and 

oppressions.
112

[grifo nosso] 
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 FORD, Vol. 1, p. 75. Tradução: Eu estava muito familiarizado com a principal liderança dos patriotas da 

assembléia. Sendo de um país que passou com sucesso pela sua própria reforma com êxito, Eles estavam 

dispostos ao meu conhecimento e tinham uma certa confiança em mim. Incentivei urgentemente um 

compromisso imediato; para garantir o que o governo estava agora pronto para ceder, e confiar à futuras 

ocasiões as quais ainda poderia ser requisitado. Ficou bem entendido que o rei cederia enste momento. 1. 

Liberdade para a pessoa pelo Habeas Corpus. 2. Liberdade de consciência. 3. Liberdade da Imprensa. 4. 

Julgamento pelo júri. 5. Uma legislatura representativa. 6. Reuniões anuais. 7. A criação das leis. 8. O direito 

exclusivo de tributação e apropriação. E 9. A responsabilidade dos ministros; e com o exercício desses poderes, 

eles obterão no futuro tudo o que for necessário para melhorar e preservar sua constituição. 6. Reuniões anuais. 

7. A criação das leis. 8. O direito exclusivo de tributação e apropriação. E 9. A responsabilidade dos ministros; 

e com o exercício desses poderes, eles obterão no futuro tudo o que for necessário para melhorar e preservar 

sua constituição. No entanto eles pensaram diferente, e os eventos provaram seu lamentável erro. Depois de 30 

anos de guerra, estrangeira e doméstica, a perda de milhões de vidas, a prostação da felicidade individual e a 

subulgação estrangeira de seu próprio país por um tempo, [...]. Eles não tinham consciência (mas quem poderia 

prever?) da melancólica sequela de que seu bem significava perseverança. Que sua força física seria usurpada 

pelo primeiro tirano à pisotear na independência e até na existência de outras nações: que isso proporcionaria 

um fatal exemplo para a atroz conspiração dos reis contra seu povo; obrigando a uma aliança profana e 

homicida de causa comum entre eles, esmagando com todo poder os esforços de qualquer parte de moderar seus 

abusos e opressões.   
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A força das palavras de Jefferson, nesse excerto, é de tamanha importância e clareza 

que não se faz necessária uma complexa explicação. Está contida nessas linhas a mais direta 

crítica de Jefferson ao movimento que, em um tom melancólico e pesaroso, ele assume ter 

falhado. A sua responsabilidade sobre isso, no entanto, limita-se ao papel do ancião 

experiente que orienta, mas não interfere - nem pode assim o fazer - nas decisões que seus 

aprendizes tomarão ao sair de seu manto protetor.   

 Em outro momento, em que afirmou ter sido convidado para compor a reunião da 

comissão responsável por redigir uma nova Constituição, Jefferson afirmou ter negado o 

convite:  

 

I excused myself on the obvious considerations that my mission was to the 

king as Chief Magistrate of the nation, that my duties were limited to the 

concerns of my own country, and forbade me to intermeddle with the 

internal transactions of that in which I had been received under a specific 

character only.
113

 

 

 Em seguida, no parágrafo que finaliza a narrativa da Revolução Francesa, Jefferson se 

referiu ao jantar, que se converteu em reunião, de líderes patriotas em sua residência – por 

iniciativa e favor a seu amigo Lafayette. Apesar de registrar algumas das principais resoluções 

que tais líderes apresentaram na reunião, o foco desse trecho parece ter sido outro. Ele 

finalizou essas linhas fazendo afirmações semelhantes ao excerto destacado acima, e a 

consciência que tinha noção de seu compromisso com o Rei e não com grupos autônomos 

quaisquer, mesmo de seus colegas patriotas
114

.  

 De qualquer forma, a partir do momento em que apresentou as primeiras falhas dos 

revolucionários – no trecho destacado acima – Jefferson parece ter assumido seu 

descontentamento e decepção com o que chamou de “crimes” ou “calamidades” 

desencadeados no processo revolucionário francês. Em outro trecho, narrando à ocasião em 

que o Rei foi até Paris, após a tomada da Bastilha, Jefferson novamente denunciou as 

péssimas escolhas que foram feitas e as terríveis consequências que dela se originaram: 

 

And here again was lost another precious occasion of sparing to France 

the crimes and cruelties thro’ which she has since passed, and to Europe, 

& finally America the evils which flowed on them also from this mortal 
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 FORD, Vol. 1, p. 80. Tradução: Eu me desculpei com as considerações óbvias de que minha missão ali era 

para com o Rei, como Magistrado Supremo da nação, e que meus deveres eram limitados aos assuntos de meu 

próprio país, e me proibiam de interfeirir nos assuntos internos [além] dos quais eu tinha recebido sob caráter 

específico.    
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source. The king was now become a passive machine in the hands of the 

National Assembly, and had he been left to himself, he would have 

willingly acquiesced in whatever they should devise as best for the nation. 

A wise constitution would have been formed, hereditary in his line, himself 

placed at it’s head, with powers so large as to enable him to do all the 

good of his station, and so limited as to restrain him from it’s abuse. This 

he would have faithfully administered, and more than this I do not believe 

he ever wished.
115

 

    

 Um aspecto importante que não pode ser deixado de lado na parcela de culpa que 

Jefferson passou a atribuir, é aquela que ele colocou sobre os ombros da Rainha. Maria 

Antonieta foi definida por Jefferson, nas linhas seguintes, como perversa na tentativa de fazer 

valer seus desejos. Ele chegou a afirmar que seu espírito intrépido havia sido responsável por 

levar ela e seu esposo à guilhotina, mergulhando o mundo 

 

into crimes & calamities which will forever stain the pages of modern 

history. I have ever believed that had there been no queen, there would have 

been no revolution. No force would have been provoked nor exercised. The 

king would have gone hand in hand with the wisdom of his sounder 

counsellors, who, guided by the increased lights of the age, wished only, 

with the same pace, to advance the principles of their social institution.
116 

   

 Sobre o curso mortal dos soberanos franceses Jefferson afirmou “shall neither approve 

nor condemn”, e não estar preparado para falar sobre esses acontecimentos. Mas, apesar de 

afirmar isso, as linhas seguintes mostram o contrário: um claro posicionamento de Jefferson 

sobre a complexidade da decisão tomada e sobre que atitudes ele teria tomado no lugar dos 

carrascos do Rei para evitar todos os desdobramentos negativos que já havia denunciado 

anteriormente:  

 

I am not prepared to say that the first magistrate of a nation cannot commit 

treason against his country, or is unamenable to it’s punishment: nor yet 

that where there is no written law, no regulated tribunal, there is not a law 
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 FORD, Vol. 1, p. 79.  Tradução: E, novamente, perdeu-se outra ocasião preciosa de poupar a França dos 

crimes e das crueldades das quais ela passou, e a Europa e, finalmente, a América os males que fluíram sobre 

eles desta fonte mortal. O rei tornou-se agora uma máquina passiva nas mãos da Assembleia Nacional, e se ele 

tivesse sido deixado por conta própria, ele teria aceitado de bom grado o que quer que eles aconselhassem ser 

melhor para nação. Uma constituição sábia teria sido formada, hereditária em sua linha, ele teria sido colocado 

em seu lugar, com poderes tão grandes que lhe permitissem fazer todo o bem para sua posição, e tão limitados 

que o impedisse de exercer um abuso. Isto ele teria fielmente administrado, e mais do que isso eu não acredito 

que ele jamais poderia ter desejado. 
116

 FORD, Vol.1, p. 79. Tradução: em crimes e calamidades que manchariam para sempre as páginas da 

história moderna. Eu sempre acreditei que, se tivesse havido nenhuma rainha, não haveria revolução. Nenhuma 

força teria sido provocada nem exercida. O rei teria ido sabiamente de mãos dadas com a maioria dos seus 

conselheiros que, guiados pelas maiores luzes da época, desejavam apenas, com o mesmo ritmo, alavancar os 

princípios de sua instituição social. 
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in our hearts, and a power in our hands, given for righteous employment in 

maintaining right, and redressing wrong. Of those who judged the king, 

many thought him wilfully criminal, many that his existence would keep the 

nation in perpetual conflict with the horde of kings, who would war against 

a regeneration which might come home to themselves, and that it were better 

that one should die than all. I should not have voted with this portion of the 

legislature. I should have shut up the Queen in a Convent, putting harm out 

of her power, and placed the king in his station, investing him with limited 

powers, which I verily believe he would have honestly exercised, according 

to the measure of his understanding. In this way no void would have been 

created, courting the usurpation of a military adventurer, nor occasion given 

for those enormities which demoralized the nations of the world, and 

destroyed, and is yet to destroy millions and millions of it’s inhabitants
117

.   

 

 E acrescentou a isso uma constatação bastante dura sobre e sua própria época, ao 

afirmar que três períodos da História poderiam ser lembrados pela extinção total da 

moralidade nacional. A primeira, com os sucessores de Alexandre [da macedônia]; a seguinte, 

com os sucessores do primeiro César; e a própria era, exemplificando seu argumento citando 

o Tratado de Pillnitz, a divisão da Polônia, as “atrocidades” de Napoleão e a “conspiração dos 

reis”, na formação da Santa Aliança. Esse trecho bastante crítico de Jefferson termina 

abruptamente quando ele avisa ao leitor que iria retomar a digressão dos fatos que vinha até 

então fazendo.  

 Contrariando a ordem estabelecida pelo texto, consideramos importante destacar um 

“silêncio” de Jefferson, localizado na narrativa algumas páginas antes desse longo desabafo. 

Trata-se da ocasião da escritura da Declaração geral dos direitos do Homem, de autoria de 

Lafayette e grande símbolo da Revolução Francesa. Contrariando a crença de que ele teria 

participado ativamente da confecção desse documento, uma vez sendo ele amigo próximo de 

Lafayette, Jefferson não assume quaisquer responsabilidades pelo conteúdo da Declaração, 

afirmando no texto da autobiografia que “A declaration of the rights of man, as the 
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 FORD, Vol.1, p. 79. Tradução: Não estou pronto para dizer que o principal magistrado de uma nação não 

pode cometer traição contra o seu país, ou não é correto seu castigo: uma vez que ainda não há nenhuma lei 

escrita, nenhum tribunal regulamentado, não existe nenhuma lei em nossos corações, e o poder em nossas mãos 

nos da o justo emprego em manter o direito, e corrigir o errado. Daqueles que julgaram o rei, muitos pensaram 

que ele fosse deliberadamente criminoso, muitos pensaram que sua existência manteria a nação em perpétuo 

conflito com a horda de reis, que guerrearia contra uma regeneração que poderia chegar até eles que era 

melhor que todos morressem. Eu não votaria com esta parte do legislativo. Eu trancaria a Rainha em um 

Convento, prejudicando seu poder e colocando o rei em seu posto, investindo-o com poderes limitados, os quais 

eu realmente acreditava que ele teria exercido honestamente, de acordo com a medida de seu entendimento. 

Desta forma, nenhum vazio teria sido criado, cortejando a usurpação de um aventureiro militar, nem mesmo 

uma chance seria dada para as maldades que desmoralizaram as nações do mundo e destruíram e que ainda 

iriam destruir milhões e milhões de seus habitantes. 
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preliminary of their work, was accordingly prepared and proposed by the Marquis de la 

Fayette.”
118

 

  Jefferson finaliza sua narrativa da revolução abruptamente, logo após narrar a reunião 

dos Patriotas em sua residência, em Paris. A justificativa que deu a interrupção foi seu retorno 

a América, e o cessar da oportunidade de acompanhar e registrar de perto os acontecimentos. 

No entanto, o parágrafo em que se despede da narrativa da revolução francesa, novamente 

aproxima ambas as revoluções, desenhando-as como responsáveis por profundas mudanças 

civilizado (mudanças positivas e negativas, já apontadas anteriormente por ele): 

 

Here I discontinue my relation of the French revolution. The minuteness 

with which I have so far given it’s details is disproportioned to the general 

scale of my narrative. But I have thought it justified by the interest which the 

whole world must take in this revolution. As yet we are but in the first 

chapter of it’s history. The appeal to the rights of man, which had been made 

in the U S. was taken up by France, first of the European nations. From her 

the spirit has spread over those of the South. The tyrants of the North have 

allied indeed against it, but it is irresistible. Their opposition will only 

multiply it’s millions of human victims; their own satellites will catch it, and 

the condition of man thro’ the civilized world will be finally and greatly 

ameliorated. This is a wonderful instance of great events from small causes. 

So inscrutable is the arrangement of causes & consequences in this world 

that a two-penny duty on tea, unjustly imposed in a sequestered part of it, 

changes the condition of all it’s inhabitants.
119

 

 

 A relação que Jefferson apresentou sobre sua relação com a Revolução Francesa é, no 

mínimo, complexa. Os motivos que o levaram a ocupar quase 1/3 de sua autobiografia com 

esse acontecimento, no entanto, nos parecem claros.  

 Jefferson era um grande admirador da França, de sua cultura, culinária e sua produção 

intelectual. As movimentações revolucionárias francesas parecem ter representado para 

Jefferson, na medida em que ele faz questão de afirmar como ele era respeitado e reconhecido 

por ter sido membro ativo da revolução americana, uma oportunidade de consolidar fora de 
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 FORD, Vol. 1, p. 76.  Tradução: Uma declaração dos Direitos do Homen, como preliminar ao seu trabalho, 

foi preparada e proposta pelo Marques de Lafayette. 
119

 FORD, Vol. 1, p. 82. Tradução: Aqui interrompo a minha relação com Revolução Rrancesa. As minúcias com 

a qual até agora tenho a detalhado são desproporcionais, em uma escala geral, da minha narrativa. Mas pensei 

que era justificado pelo interesse que o mundo inteiro deveria assumir nesta revolução. Ainda estamos no 

primeiro capítulo de sua história. O apelo aos direitos do homem, que foi feito no Estados Unidos foi tomado 

pela França, primeira das nações européias. A partir dela, o espírito se espalhou sobre o Sul. Os tiranos do 

Norte aliaram-se contra isso, mas foi irrversível. A sua oposição só multiplicará suas milhões de vítimas 

humanas; Os seus próprios satélites vão capturá-lo [o espírito], e a condição do homem para o mundo 

civilizado será finalmente melhorada. Este é um exemplo maravilhoso de ótimos eventos de pequenas causas. 

Tão inescrutável é o arranjo de causas e consequências neste mundo de que um imposto de dois centavos no 

chá, injustamente imposto em uma parte seqüestrada, muda a condição de todos os seus habitantes. 
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seu país o processo revolucionário que tanto prezava. Outros revolucionários, de outros 

países, requisitaram o auxílio de Jefferson para empreitadas semelhantes, mas a França parece 

ter sido para ele o país onde a revolução poderia efetivamente acontecer.  

 Quando se despede da França, nas linhas seguintes ao excerto acima, Jefferson exalta 

tanto as qualidades de seu povo quanto de cultura. Em uma anedota, ele chega a afirmar que, 

o segundo lugar que gostaria de viver seria a França:  

 

So ask the travelled inhabitant of any nation, In what country on earth would 

you rather live? — Certainly in my own, where are all my friends, my 

relations, and the earliest & sweetest affections and recollections of my life. 

Which would be your second choice? France.
120

 

 

 Os três momentos da Revolução na narrativa de Jefferson são, portanto, 

complementares entre si. No primeiro, em que narra a sua própria Revolução, bem sucedida e 

exemplo para o restante do mundo civilizado, Jefferson estabelece um modelo revolucionário 

do qual, orgulhosamente, tinha consciência de ser uma peça essencial. No segundo, apresenta-

nos os meios pelo qual a Revolução iniciada se consolidaria e criaria raízes em uma nova 

forma de governo, de cargos ocupados agora por uma nova Aristocracia, natural. No terceiro, 

talvez o mais doloroso para Jefferson, ele se deparou com uma revolução com bases 

ideológicas semelhantes – ao menos nos primeiros momentos – àquela que ajudou a 

orquestrar e que falhou, fatalmente, na consolidação das bases necessárias para seu pleno 

triunfo. Apesar disso, esse último momento serve como reforço do sucesso do movimento do 

qual participou e foi membro ativo e, portanto, como um reforço de seu próprio êxito como 

revolucionário.  

 

Conclusão do capítulo: 

 

 Aludimos, uma última vez, aos inscritos da lápide de Jefferson e que embasaram os 

tópicos desse capítulo: Autor da Declaração de Independência, do Estatuto pela Liberdade 

Religiosa e Pai da Universidade da Virgínia. Os três pontos do tripé escolhido por Jefferson 

para ilustrar não apenas sua lápide, mas a própria imagem que seria criada dele, e sempre 
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 FORD, Vol. 1, p. 82. Tradução: Pergunte a um habitante viajado de qualquer nação: Em que país na terra 

você preferiria viver? – Certamente em meu próprio país de origem, onde estão todos meus amigos, meus 

reacionamentos, e as afeições e lembranças mais antigas e doces da minha vida. Qual seria a sua segunda 

escolha? França.  
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revivida no imaginário dos norte-americanos, estão intimamente ligados entre si, e compõe, a 

nosso ver, um todo bastante sólido.  

 A Revolução, representada pela Declaração da Independência, representava um meio 

através o qual as liberdades, intencionadas por Jefferson nos outros dois pontos, poderiam 

efetivamente ser conquistadas e, posteriormente, desfrutadas. A solidez com que estas – a 

Educação e a Liberdade Religiosa – se estabelecessem, todavia, estava totalmente ligada a 

manutenção de um ambiente favorável às contínuas reinvindicações dos cidadãos que compõe 

o jovem país que Jefferson ajudou a fundar.  

 Ao suspender sua memória nesses três guindastes Jefferson, sozinho, se colocou no 

papel de verdadeiro provedor da nação. Suas contribuições, eternizadas na lápide e 

aprofundadas em sua autobiografia, estariam sempre presentes em seu país. Se por ventura, 

em alguma circunstância, a liberdade individual de consciência fosse questionada ou mesmo 

negada, a garantia da instrução e educação para a formulação e articulação de movimentos de 

protestos havia também sido garantida por ele; a memória da Revolução empreendida por ele 

e seus companheiros, e eternizada na Declaração de Independência, legitimaria novos 

movimentos de rebelião contra o poder estabelecido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

O caminho percorrido na análise da trajetória narrativa autobiográfica de Jefferson nos 

possibilitou delinear algumas considerações acerca daquilo que foi proposto no projeto dessa 

pesquisa e aquilo que, efetivamente, conseguimos alcançar. 

No início, o questionamento sobre qual “projeto de si” havia sido criado por Jefferson, 

e como ele se perpetuou tão profundamente e por tanto tempo, surgiu de uma, até então, 

descompromissada – e simples – questão: porque todos lembram de Jefferson como um proto-

abolicionista? Essa pergunta, surgida na ocasião de conclusão de uma pesquisa anterior, 

focada em entender a relação que Jefferson, enquanto presidente, havia estabelecido com a 

guerra de Independência do Haiti, levou-nos a investigar sobre as características da fonte 

autobiográfica, até então inexplorada, e como ela poderia estar ligada ao surgimento dessa 

imagem de Jefferson. 

 A autobiografia, portanto, inicialmente consultada na intenção de responder uma 

(acreditávamos) breve questão, capturou-nos com sua complexidade. Estruturada em apenas 

um volume, a narrativa não deixou a desejar na complexidade dos temas trabalhados. A 

princípio acreditávamos que, devido ao seu tamanho reduzido - se comparada às outras 

autobiografias da mesma época -, o mapeamento do conteúdo seria facilitado. Essa crença se 

provou infundada.   

Jefferson abordou, nos anos narrados, acontecimentos determinantes para o curso da 

história geral do século XVIII e XIX, e no próprio texto autobiográfico afirmou ter 

consciência disso. Além disso, as questões legislativas abordadas por ele exploraram, às vezes 

indiretamente, diversos assuntos que estão correlacionados a imagem que foi popularizada no 

imaginário político estadunidense sobre ele. Na introdução, deste modo, preocupamo-nos em 

apresentar essas faces de Jefferson, e os lugares de memória em que elas ainda predominam e 

no primeiro capítulo perpassamos, quase brevemente, por todos os assuntos trabalhados por 

ele na autobiografia.  

 Esse mapeamento geral da fonte nos direcionou, quase que involuntariamente, aos 

quatro temas trabalhados mais profundamente. Nossa visão já estava, pois, familiarizada com 

as temáticas e a relação que ele estabeleceu com elas no texto do documento e, portanto, foi 

analisada de forma a delinear quanto daquilo que é popularmente conhecido sobre ele pode 

ser reafirmado no projeto final de si que foi criado na narrativa. Seu relacionamento com a 

escravidão, a religião, a educação e a revolução foram, portanto, destacados nesta análise, 
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pelos motivos já anteriormente apresentados. Vamos às possiveis conclusões, acerca da 

imagem que Jefferson construiu de si sobre tais temas, especificamente.  

A frequente polêmica da escravidão, que fez estudiosos atribuirem a Jefferson perfis 

bastante dicotômicos não encontra pleno respaldo em sua autobiografia. Isso acontece, pois, 

essas imagens, em geral, se apresentaram na maioria das vezes um tanto quanto extremadas – 

em alguns exemplos: aquela que o idealizou como um defensor assíduo do abolicionismo; 

outra que tratou Jefferson como um senhor de escravos indiferente aos abusos sofridos por 

eles; ou ainda a que interpretou seus posicionamentos como pura demagogia – indo ao oposto 

do posicionamento tomado por Jefferson na narrativa.  

O tema foi, evidentemente, referido por ele. Mas, talvez por ter consciência da 

delicadeza que esse tema apresentava, principalmente por sua posição de slaveholder na 

sociedade, Jefferson foi sutil. Apesar das referências, que foram feitas de forma direta ou, 

segundo nossa interpretação, indiretamente, o conteúdo da autobiografia não comportou 

algumas das principais afirmações de Jefferson sobre a questão, e responsáveis por embasar a 

longa discussão ainda aberta. 

 Sobre o tema Jefferson apresentou um perfil simples, claro, sobre o qual não são 

possíveis muitos desvios e superinterpretações. Ele indubitavelmente, registou sua posição 

como alguém que negou a prática da escravidão e acreditou que o tráfico deveria ser abolido; 

além disso, ele delegou à coroa britânica a culpa por tornar os colonos dependentes dessa 

estrutura de mão de obra, criando assim uma justificativa para a sua própria condição; ele 

reafirmou seu medo de uma, iminente, guerra interna caso a questão da escravidão não fosse 

tratada com cuidado e urgência, mas também retomou sua insegurança sobre a melhor forma 

de colocar em prática o plano de abolição gradual.  

O perfil traçado por Jefferosn, acerca da escravidão, coincide com a frase de abertura 

do segundo capítulo. Jefferson se manifestou sobre o tema como alguém que segura um lobo 

pelas orelhas: via, pois, como uma problemática que demandava imediata resolução, quis 

registrar que acreditava nisso, mas não apresentou profudamente nenhuma solução efetiva. 

Se, em 1821, Jefferson ainda acreditava nas teorias de raça e inferioridade negra, 

manifestadas principalmente no texto das Notas sobre a Virgínia, ele não julgou ser 

necessário atrelá-las a história da sua vida. 

Os outros três temas, elencados a partir da seleção feita pelo próprio Jefferson, em sua 

lápide, foram apresentados por ele na autobiografia, diferentemente da escravidão, quer dizer 

de maneira bastante explícita. Esse perfil de Jefferson, empenhado em eliminar todo resquício 

da aristocracia inserida na América pela autoridade ilegítima da coroa, foi registrado com 
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bastante ênfase. Os três temas, como apresentamos, são complementares, e registram o perfil 

de revolucionário que Jefferson, evidentemente quis que fosse relacionado a sua imagem. 

Sua relação com a religião, outra polêmica – embora não tão grande quanto a questão 

da escravidão – foi abordada de maneira simples, mas bastante consistente. Jefferson não 

emitiu opinião sobre as críticas que, ainda em vida, o denunciavam como ateu ou infiel. 

Apesar de ter se manifestado, em diversas missivas, sobre seu profundo incômodo com tais 

alcunhas, em sua autobiografia o que Jefferson buscou registrar foi seu destacado papel na 

conquista pela liberdade de consciência, e do manto protetor que o direito à liberdade 

religiosa estendia por todos os habitantes de seu país. 

A sua relação com a educação foi trabalhada de maneira bastante direta. Ao inserir a 

proposta de reforma da educação pública de seu país, ao lado das outras três reformas que 

afirmou serem essenciais para as bases de um governo verdadeiramente republicano, 

Jefferson reclamou a si o papel de mantenedor da revolução e estruturador da nova forma de 

governo recém-instituída. Além disso, para Jefferson a liberdade de consciência abrangia, não 

só a liberdade de professar a própria fé, mas também de libertar a mente dos limites impostos 

anteriormente pelo julgo da metrópole; ou seja, para ele a educação era a ferramenta de 

manutenção da consciência dos membros da sociedade de seus direitos e deveres, a base do 

autogoverno. Destacar tal questão em sua narrativa cria, sobre ele, a imagem de líder 

iluminado e determinado a trazer toda a sua nação também para a luz. 

  O último tema, que traçou o perfil “revolucionário” de Jefferson é, talvez, o mais 

provável de ser automaticamente percebido em sua autobiografia. A retrospectiva que fez 

sobre seu papel de destaque na Revolução Americana e, em certa medida, o papel de 

expectador-participativo na Revolução Francesa não deixa dúvidas ao leitor. Suas 

considerações acerca das falhas empreendidas pelos franceses, principalmente após suas 

sugestões, e o êxito da revolução que idealizou e ajudou a realizar  blindam sua imagem de 

revolucionário “que deu certo”.  

 Em suma se, em uma situação hipotética, uma pessoa completamente desavisada das 

questões históricas, por ventura viesse a ler a autobiografia de Jefferson ela poderia, 

facilmente, definí-lo (sobre tais temas) como: alguém contrário à escravidão, plenamente 

favorável à liberdade religiosa e ao investimento em uma educação pública geral (de forma 

que possibilitasse a prática do autogoverno) e, principalmente, essencial no processo 

revolucionário de seu país.  
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