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Todos os acontecimentos que conduziram à promulgação da lei Eusébio 
Queiroz e a resultante supressão efetiva do trâfico negreiro internacional c&nstitu~ 
ram talvez o mais traumático caprtulo da história dlplomâtica do Brasil durante o 
século XIX. Com efeito, as seqüelas das disputas dos anos 1830-1850- do lado 
brasileiro um acirrado nacionalismo, sensrvel às questões de honra e, do lado bri
tânico, a continuada insistência dos representantes do Foreign Office em opinar 
publicamente sobre a poll'tica interna do Brasil, particularmente quando se tratava 
da escravidão - resultariam, em 1863, no rompimento de relações diplomâticas 
entre o Império e a Grã-Bretanhá. Em geraJ, a historiografia que lida com o peno
do 11) tende a considerar o episódio da cessação do trâfico internacional como pou
co maJs que um inevitâvel momento de aquiescência brasileira diante da lnexorâvel 
pressão da maior potência do mundo oitocentista. Tal visão, embora essencial
mente correta, empobrece a anâlise do momento histórico em mira na medida em 
que a questão da cessação do tráfico gerou um debate nacional que extrapolou os 
limites da problemâtica do comércio negreiro em si ou mesmo a das ameaças ao 
brio nacional. O debate estimulou discussões relativas à natureza e ao futuro do 

( 1 ) HOLANDA, S. 8. org. Da Escravidão ao Trabalho Livre. In: O Brasil Mon;lrquloo. História Ge-
ral da Clvilizaç4o Brasileira. São Paulo/Alo de Janeiro, (!)lfel, Difusão Editorial, 1976, v. 5, 
p. 135-182. 
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regime escravista brasileiro. E nem poderia ter sido de outra maneira, pois o térm · 
no do famigerado trãfico evidentemente acabaria por derrubar um Importante sus
tentáculo do regime: para alguns o estancamento do fluxo de braços africanos sig
nificava um atestado de óbito para a escravidão no pars e para todo o sistema pro
dutivo baseado no trabalho cativo; outros encaravam naquele momento angus
tiante, uma oportunidade para que o Brasil pudesse iniciar, finalmente, sua marcha 
em direção a um merecido lugar entre as nações civilizadas do mundo ocidental; 
ainda outros, embora reconhecendo a gravidade da situação, rejeitavam o pessi
mismo exagerado Insistindo que a instituição elo trabalho compulsório não estava 
fadada à extinção a curto prazo nem que sua continuidade signifícaria um impedi
mento lntransponrvel à formação de um mercado de trabalho livre - nacional ou 
irnigrantlsta. 

Um palco particularmente privilegiado do debate nacional foi a Câmara dos 
Deputados. De 1 B38 em diante, das discussões sobre o tráfico negreiro nesta casa 
se tomaram cada vez mais freqüentes e animadas, enquanto as .pressões britâni
cas aumentavam. Após uma leitura exaustiva de dezenas de volumes dos Annaes 
da Camara dos Srs. Deputados, selecionamos alguns trechos de centenas de pá
ginas de discursos proferidos sobre o assunto da supressão do trãfico negreiro 
Internacional. (2) Acreditamos que nossa amostra, que constitui o núcleo do pre
sente artigo, consegue perfilar doze anos de debate com razoãvel fidelidade. Acre
ditamos tambâm que a tentativa de analisar o pensamento de parlamentares com 
relação ao problema do trê.fico negreiro ê um passo inicial num longo caminho que 
pretende chegar a uma melhor compreensão da visão que os brasileiros tinham do 
seu mundo escravista - um mundo ameaçado por transformações propulsionadas 
por forças externas e internas. 

Muito embora os deputados que chegavam à Câmara Imperial se conside
rassem quase unanimemente representantes das chamadas .. classes produtivas" 
da nação, ou seja, dos grandes proprietários e senhores de escravos, (3) nossas 
leituras revelam uma visão de mundo pouco consensual e, às vezes, francamente 
polarizada. Como veremos, a Indignação perante a afronta à nação brasileira que 
as variadas ações britânicas representavam é um tema constante dos parlamenta
res o qual, não raras vezes, explodia em um nacionalismo inflamado. Se os in
sultos à soberania brasileira eram inaceitãveis para todos, as opiniões divergiam 
marcadamente nas discussões sobre os motivos que moviam a obstinada campa
nha Inglesa contra o tráfico. Enquanto alguns enxergaram na polrtica "phllanthro
plca" da Grã-Bretanha os espúrios interesses econômicos dos plantadores de 
cana da Jamaica e das demais colônias do Caribe e seus aliados na metrópole, 
outros observavam que um governo eleito por uma nação de homens livres tinha 
como dever moral terminar com o bãrbaro comércio internacional de seres huma
nos. A vasta maioria dos deputados não hesitava em expressar sua repugnância 
pelo trâfico e muitos faziam questão de declarar que não tinham, nem nunca tive
ram, interesses diretos no negócio sinistro. Pode-se sentir, no entanto, em uma 
certa corrente parlamentar, o claro medo de que as conseqGências do fechamento 
do trâfico seriam funestas para um sistema produtivo cuja força de trabalho era 
composta por uma população que somente se mantinha através de constantes 
remessas de braços novos oriundos da Imigração forçada de africanos. Já outros 
deputados ofereciam a esperança de que, sob novas circunstâncias econômicas, 
os senhores de escravos seriam forçados a melhorar o tratamento dado à sua 

( 2 ) BRASIL, Annaes da CAmara dos Deputados. 
( 3 ) CARVALHO, José Murilo de. A construçáo da Ordem. Rio de Janeiro, Campus. 1980. VIOT. 
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preciosa mão-dEH:lbra, logo resultando em um comportamento demográfico bem 
diverso e proprcio à reprodução simples, O!J talvez ampliada, dos cativos. (4) 

Já mencionamos que, nestas discussões parlamentares expressava-se, 
com certa freqüência, o desejo de que o Brasil começasse a caminhar mais firme
mente em direção à verdadeira civilização. Tais exemplos obviamente faziam alu
são a um possfvel futuro em que a própria escravidão se encontraria erradicada do 
solo brasileiro. Pode-se concluir, portanto, que o discurso do aboficionismo mundial 
jâ se fazia sentir com um certo alarde no Império. Durante a primeira metade do 
século XIX (e. de fato, até a década de 1870) moções de apoio à abolição mais ou 
menos imediata da escravidão eram um tanto quanto raras. (51 Não obstante, cita
mos adiante um parlamentar nordestino que em 1848 toma justamente tal posição, 
demonstrando que a clivagem entre o centro-sul firmemente escravista e o nor
deste cada vez menos adepto do regime "servil" antecedia os efeitos do tráfico 
interprovincial. (6) 

Pensamos que, no fundo, é possrvel detectar uma certa resignação de qua
se todos os parlamentares diante da crescente pressão britânica. Afinal, como 
imaginar que o Brasil pudesse confrontar efetivamente a maior potência do mundo 
para assegurar a continuidade de um comércio quase que universalmente conde
nado como ilegal e imoral? A resignação torna-se cristalina quando examinamos 
as acusações e contra-acusações trocadas entre os membros dos vários ministé
rios que se formaram ao longo do perfodo. Oposicionistas - que ontem estiveram 
no governo- exigiam explicações pela incapacidade do ministério do momento em 
enfrentar os cruzadores e diplomatas ingleses ou os traficantes brasileiros. No 
mais das vezes, a resposta ministerial era a mesma: nossas dificuldades e nossa 
ineficácia são iguais às que atormentavam os governos anteriores, fossem estes 
conservadores ou liberais. Discussões vazias como estas sublinham a falta de 
substância das disputas partidárias, pelo menos no que diz respeito à questão do 
trâfico. Se todos se posicionavam contra a injusta interferência dos britânicos em 
problemas internos brasileiros, poder-se-ia encontrar opositores e defensores do 
trâfico negreiro tanto entre "luzias" quanto no rol dos " saquaremas". 

( 4 ) É somente muito recentemente q~e se começa a questionar a noção de que as populações 
escravas do Brasil eram Incapazes de reproduzirem-se naturalmente. GUTIERREZ desco
briu que a população mandpia do Paraná gozava de taxas de crescimento positivas ao 
longo do século XIX. o mesmo se dava com a provfncia de sao Paulo na primeira metade 
do século, de acordo com os achados de COSTA e outros. Francisco Vidal LUNA e Wilson 
CANO levantam a hipótese de que em Minas Gerais, após o decHnio das atividades aurf
feras, houve uma verdadeira "produção de escravos". Trata-se de um tema que merece 
muitos outros estudos. De qualquer forma. a evidência até aqui acumulada sugere que, de 
fato, o Brasil nâo dependia tanto do tráfico negreiro internacional quanto se costuma Imagi
nar. Mui1o embora não se encontrem declarações explfcitas neste sentido, é possrvel que 
certos deputados tivessem conhecimento do comportamento demográfico "positivo" de 
detennínados plamêis regionais. Neste caso, a esperança de que a população cativa não 
Iria simplesmente desaparecer após o tênnlno do tráfico seria reforçada 

GUTIERREZ, Horácio. Elementos de estrutura demogrâflca da população no Paraná. 
1800/1850: a harmonia dos sexos. Anais do 11 Encontro Nacional de Estudos Populacio
nais. vol. 1. out. 1986, p. 35- 52. 

COSTA, lracl del Nero da . E NOZOE, Nelson H. Elementos da estrutura da posse de escra
vos em Lorena no alvorecer do séc. XIX. São Paulo, IPE-USP. trabalho apresentado no 
14º. Simpósio Nacional de História Brasnia, jul. 1987. 

LUNA, Francisco Vldal, CANO, Wilson. Economia Escravista em Minas Gerais. Cadernos 
IFCH, UNICAMP, 1 O. out 1983. 

( 5) Ver, por exemplo, VIOTTl, E. A Abofiçáo. São Paulo, Global, 1982. 
( 6 ) CONRAD, R. E. Os Últiroos Anos da Escravatura no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Bra

slleira/INL, 1975. 
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Antes de iniciar nossas transcrições de trechos de diseursos par1amentares, 
achamos conveniente historiar rapidamente as origens e o desenrolar do problema 
criado entre Grã-Bretanha e Brasil pela ~uestão do tráfico negreiro internacional. 

Quando, em 1807, a Grã-Bretanha aboliu seu próprio tráfico negreiro, iniciou
se, por canais diplomáticos, uma vigorosa campanha para extinguir o odioso co
mércio dos quatro cantos do mundo. Naturalmente, o tráfico para a América Portu
guesa figurou entre os principais alvos da campanha e logo as. pressões começa
ram corno parte de negociações com o governo português e continuaram, após 
a independência do Brasil, em 1822, com o governo imperial. Já no tratado de 
19.02.181 O, entre Inglaterra e Portugual, ficava estabelecido que o comércio de 
escravos se limitaria às possessões portuguesas, com a promessa de sua gradual 
abolição no caso brasileiro. Nos acordos firmados durante o Congresso de Viena 
em 1815, as grandes nações da Europa se uniram à causa inglesa de extinção do 
comércio de africanos e declarou-se sua proibição ao norte do Equado{ o que, no 
caso do Brasil, exclura a importante região fornecedora de .. peças" que era a 
Costa da Mina. Com o acordo adicional de 28.07.1817, ainda entre portugueses 
e ingleses, ampliava-se a protbição, pois este continha cláusulas para repressão 
ao tráfico mesmo nos portos onde era tolerado, sendo a principal delas o direito de 
visita e busca aos navios mercantes portugueses, por cruzadores ingleses em 
tempo de paz. 

O reconhecimento da independência brasileira por parte dos britânicos este
ve intimamente ligado à questão do tráfico. Tanto que, em 23.11.1826 foi assinada 
uma convenção entre os dois pafses a qual referendava os tratados de 1810 e 
1817 com a Grã-Bretanha e equiparava o tráfico negreiro à pirataria ficando termi
nantemente proibido no Brasil, três anos após a troca de ratificações, prazo que se 
cumpriu em 13.03.1830. T ai convenção conferiu à Inglaterra o direito de "visita e 
busca" às embarcações suspeitas e criou comissões mistas para julgarem as 
presas com sedes em Serra Leoa e no Rio de Janeiro. 

Dado à reticência do lado brasileiro em cumpri-la, a convenção de 1826 ha
via preparado o terreno para uma disputa que, como veremos, se arrastaria por 
vinte anos. Antes de prosseguir com a cronologia da disputa, no entanto, parece
nos pertinente tecer algumas considerações sobre as forças pollticas e econômi
cas que alimentavam a campanha britânica. 

Já vimos que os motivos do empenho ing1ês pela supressão do tráfico ne
greiro foram objeto de discussão na Câmara dos Deputados e que as opiniões di
vergiam. Até hoje, os historiadores não conseguiram chegar a um consenso 
quanto às razões do firme, porém desgastante. compromisso britânico em acabar 
com o comércio Internacional de E::scravos africanos. Para Alan K. Manchester, por 
exemplo, a situação das colônias açucareiras inglesas na indias Ocidentais Influiu 
decisivamente sobre a polrtica a ser adotada com relação ao tráfico negreiro para o 
Brasil. Temendo uma concorrência desvantajosa do açúcar brasileiro no mercado 
Internacional, com seu preço mais baixo em função da utilização de mão-de-obra 
escrava, a alternativa era impedir o ingresso de novos africanos no pafs, Aa espe
rança de equilibrar os custos produtivos. E, no caso, o grupo que lutou na Inglater
ra para a Implementação dessa polftica teria sido poderoso. Escreveu o autor: 
"Como as fndias Ocidentais eram coltmias monocultoras, tudo o que afetasse os 
interesses açucareiros tomava-se, imediatamente, um problema vital não apenas 
para os próprios proprie~rios das p/antaç6es, mas tambám para os embarcadores 
e intermedi~rios londrinos. Mais indiretamente, mas náo menos seriamente, um 
grupo de exportadores ingleses estava ligado a ascens~o ou declfnio dos negócios 
açucareiros, pois as mercadorias embarcadas para as fndias Ocidentais Britânicas 
constiturram um dos principais itens do comércio inglês." (7) 

( 7 )MANCHESTER, Alan K. Preemin~ncia inglesa no Bras.'/. São Paulo, Brasiliense, 1973. p. 
149. 
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Outros estudiosos lembram que, especialmente após a abolição da escravi
dão nas coiOnias britânicas em 1833, a questão do tráfico negreiro estimulava a 
formação de uma aliança estranha no Parlamento britânico que unia abolicionistas 
históricos aos ex-senhores de escravos do Caribe. Ao mesmo tempo, poderosos 
interesses da indústria exportadora inglesa freqüentemente se opunham à interfe
rência da Marinha Real no comércio de africanos. Tais interesses apoiavam incon
dicionalmente a lucrativa polnica do livre-Comércio e, portanto, eram muito pouco 
receptivos a propostas oriundas do bloco das fndias Ocidentais intimamente identi
ficado com o antigo monopólio colonial. Também, a indústria exportadora inglesa ti
nha no Brasil escravista um excelente cliente e temia as conseqOências de uma 
interferência excessiva no trAfico negreiro que, aparentemente, era vital ao funcio
namento da economia brasileira. <al Na verdade, por longos anos, pelo menos até o 
fim da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, o capitalismo industrial inglês se 
mostraria, no mfnimo, ambfguo quanto ao problema da escravidão e, em certas 
ocasiões, não hesitaria em endossar determinados regimes escravistas. (9) 

Talvez mais importante do que se preocupar com este ou aquele grupo eco
nômico, no entanto, seja reconhecer que o abolicionismo inglês, com efeito o aboli
cionismo mundial, se tornava cada vez mais poderoso ao longo do século passa
do. Tal qual o invencfvel credo no Livre Comércio, a idéia de que ser um homem li
vre e, por extensão, um trabalhador livre era a única condição aceitável para os 
habitantes de parses civilizados se firmava de maneira inequfvoca na esteira da 
Revolução Industrial· e da implantação do modo de produção capitalista. E, antes 
do término das hos_tilidades na América do Norte, foi no Parlamento britânico que 
este avanço da ideOlogia capitalista se fez sentir com mais força. Quando da vota
ção do Bíll Aberdeen, não restava acordo possfvel que pudesse deter a ira dos an
ti-escravistas contra o governo brasileiro, visto como imperdoavelmente faltoso 
quanto ao cumprimento de antigos tratados. 

Mas, se o clima na Inglaterra era este, é bom lembrar que no Brasil a con
venção de 1826 foi recebida com muitas ressalvas p~la população e em particular 
pelos legisladores na Corte. (1 o) Apesar do Acordo diplomático que declarava H r cito 
o comércio negreiro internacional, sua burla pelos traficantes que abasteciam o 
mercado brasileiro foi constante e, de fato, aumentava com o passar de cada ano. 
O governo imperial procurava efetivar os compromissos diplomáticos que assumi
ra com o poderoso aliado europeu através da promulgação de alvarás, portarias 
e leis (sendo a mais importante a de 07.11.1831). (11) O governo enfrentava, no 
entanto, a indiferença da população, a conivência do aparelho estatal, inclusive do 
judiciário com os traficantes de todos os nfveis, e o desafio aberto dos grandes 
mercadores de africanos. Com efeito, o volume de "peças" que chegava aos 

( 8 ) Segundo o próprio MANCHESTER (op. cil p. 181) em 1825 as exportações para o Brasil 
equivaliam à metade do valor das mercadorias enviadas aos Estados Unido~ e significa
vam pouco menos que o total absorvido pelas lndias Ocidentais Britânicas. E óbvio que a 
frota mercante britanica tambám tinha seus interesses em um comércio tão volumoso. 

( 9 ) WILLIANS, Eric. Capitalismo e EscravidAo. Aio de Janeiro, Ed. Americana, 1 975. 
BETHELL, Leslie. A Aboliçáo do TrAfico de Escravos no Brasil. São Paulo, Ed. Expressão e 

Cultura. Ed. Universidade de São Paulo, 1976. 
ANSTRY, Roger. The Atlantic slave trade and British abolilion. London, Cambridge. 1975. 

( 1 O) MANCHESTER, op. ciL p. 186-8. 

( 11) Para um estudo sobre a legislação relevante do perrodo ver: MALHEIRO, Perdigão. A escra
vidão no Brasil. 3~ ed. Petrópolis, Vozes, 1976. p. 4-64. 
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portos brasileiros, especialmente ao do Rio de Janeiro, crescia como nunca na 
história do Brasil. Estima-se que, entre 1831 e 1850, o número de africanos de sem· 
barcados no pars excedia 500.000 (1 2) Diante do descumprimento indisfarçado da 
convenção, sistematicamente registrado nos relatórios de diplomatas ingleses e 
freqüentemente reproduzido na imprensa londrina, não ê ditrcil compreender a rea
ção vigorosa do governo britânico. Quando o tratado que dava à Inglaterra o direito 
de visita e busca expirou em 13.03.1845, o Parlamento britânico aprovou o Bill 
Aberdeen (08.08.1845). Com a promulgação do Bill, o Ministério do Exterior britàni· 
co anunciou que considerava perpétua a declaração de pirataria contida na extinta 
convenção de 1826, e que continuaria a agir contra o trãfico negreiro no Brasil, ba
seado não em um acordo bilateral, mas num estatuto especial aprovado pelo Par
lamento para tratar dos casos de pirataria mencionados na declaração. 

O resultado imediato do Bill Aberdeen foi tornar as atividades do comércio 
ilegal ainda mais frenéticas, pois os temores da extinção efetiva do tréfico aumen
tavam sensivelmente. A Impossibilidade de estancar o crescente nuxo de africanos 
conduziu o governo britânico a adotar medidas mais drãsticas e, em junho de 
1850, seus cruzadores receberam ordens para entrar nos portos brasileiros e 
capturar todos os navios equipados para o trãfico negreiro. Diante da ameaça de 
constantes violações da integridade territorial, o governo imperial se viu forçado a 
agir com rigor. Com a aprovação da lei Eusébio Queiroz, em 04.09.1850 e, poste
riormente, sua efetiva execução por parte do governo brasileiro, o trãfico negreiro 
internacional finalmente foi extinto do pafs. 

Seguem-se trechos de discursos que fizeram parte do prolongado debate 
sobre a supressão do comércio negreiro no Brasil que culminou com a votação fa
vorãvel à lei n9 581 de 4 de setembro de 1850 que, segundo seu tftulo, estabelece 
medidas para a repressão do tráfico de africanos neste Império". 

O primeiro discurso que transcrevemos surgiu durante uma discussão mais 
ampla em 3 de julho de 1838, que tratava de uma emenda da Constituição relativa 
à entrada de tropas estrangeiras no solo brasileiro. Numa atitude trpica da oposi
ção, seja ela liberal ou conservadora, o deputado liberal, Francisco Acayaba de 
Montezuma, da Bahia, acusa o Ministro da Justiça de mãs intenções no cumpri
mento da lei de 7 de novembro de 1831. Ao mesmo tempo, Montezuma condena a 
barbaridade africana trazida pelo tráfico cujos efeitos estariam impossibilitando o 
florescimento de uma civilização verdadeiramente européia no solo brasileiro. Mais 
especificamente. o deputado Montezuma acredita que a escravidão e a imigração 
européia se excluem mutuamente. 

Disse o ilustre deputado: - Poderemos importar a barbaridade africana. e 
não queremos a civilização européa? - Sr. presidente, esta proposição deverá 
produzir grande effeito na camara, como com effeito produzido. Ninguem desco
nhece a necessidade de não importarmos a .barbaridade africana no nosso solo; 
ninguem desconhece a necessidade de importar a civiliz~ção européa no nosso 
solo; mas é esta a questão, que se deve elucidar agora? É disto que se trata? Se o 
nobre deputado nutre tão dignos e conspícuos sentimentos; se quer arredar real
mente das nossas plagas a barbaridade africana; que nos apresente um meio efi
caz e esteja certo de que todos os brasileiros sensatos concorrerão com elle; que 
chame a attenção do nobre ministro da justiça, para que, dando toda expansão ne
cessária aos seus talentos, possa descobrir o meio mais efflcaz de fazer cumprir 

(12) Ver. MALHEIRO, op. cil .KLEIN, Herbert The middle passage. Princeton. Princeton 
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com todo o rigor, a lei de 7 de Novembro. Não é esta a primeira occasião em que 
tenho tocado neste topico: e ainda não pude obter um só esclarecimento, nem do 
Sr. ministro dos negocias da justiça, nem do Sr. ministro dos negocias estrangei
ros, cujas opiniões, a meu ver, são alguma causa encontradas. 

Una-se, portanto, o nobre deputado aos votos de todo o Brazil e apresente 
um meio efficaz de acabar com o trafico; censure com toda a força do seu raciocí
nio a administraç/3o actual, porque tem dado toda a expansão a este trafico, e não 
tem cuidado de arredar de si a censura atrocissima feita nas folhas mais conspí
cuas da Europa e mundo civilizado, da connivencia que atribuem ao governo do 
Brazil a respeito deste trafico . .• 

Pelo que respeita ã importação da civilisação européa, também esM em 
grande parte em sua mão. Trabalhe com todos os espíritos brazileiros amigos da 
nossa prosperidade para fazer com que aqui se chame uma colonisação util e in
dustriosa. 

No dia seguinte o Ministro da Justiça, o mineiro Bernardo Pereira Vascon
cellos, conservador, responde a Montezuma alegando que nenhuma das ordens 
de execução da lei de 7 de novembro de 1831, inclusive aquelas emitidas pelo 
próprio Montezuma, Ministro da Justiça no gabinete liberal anterior, têm produzido a 
efetiva cessação do tráfico. Esta discussão entre um ministro conservador e um 
ex-ministro liberal ê bastante trpica dos debates realizados durante todo o perfodo 
examinado. Dada a aparente incapacidade de qualquer governo em reprimir o tráfi
co, os parlamentares oposicionistas se contentavam em condenar a atuação do 
atual gabinete enquanto os situacionistas retrucavam com ilustrações das falhas 
dos oposicionistas quando estes formavam o gátiinete. Fica patente, sobretudo, a 
conivência de funcionários do Governo para com o tráfico. 

O Sr. Vasconcellos (ministro da justiça): - Eu assevero a Camara que o 
ministro da justiça, que o Sr. ministro dos negocias estrangeiros, ambos querem 
que a lei, que o tratado sejão religiosamente observados. Qualquer que seja o jui
zo, que o ministro da justiça forme a resperto da lei de 7 de Novembro de 1831, ha 
de ter fiel e religiosa execução enquanto fôr lei do estado; nem fJ crive/ que haja um 
ministro que emitta a opinião que não quer que se executem os tratados, que não 
quer que se executem as leis. Não direi causa alguma a respeito dos periodicos 
estrangeiros; não tenho presente nenhum dos que tenhão feito essa arguiçáo ao 
governo, mas não duvido que alguns a terão feito, porque o nobre deputado asse
vera que os tem dito. 

No ministério do Sr. Aureliano foi determinado que, quando entrassem em 
qualquer dos portos do Brazi/, navios suspeitos de terem-se ocupado do trafico da 
escravatura, ficasse impedido pela policia, e que o juiz de paz respectivo fosse a 
bordo do navio e fizesse os exames na fórma das leis em vigor, e que, no caso de 
o juiz de paz não achar ma teria para culpa, a policia julgasse desimpedido o navio. 
Eu não sei se há muitos exemplos de pronuncia por este trafico, mas o certo ~que 
se diz que algum favor extraordinário, aM escandaloso existe so.bre tal negocio. 
Entrando para o ministerio o nobre deputado o Sr. Montezuma, alterou as disposi
ções, que achou em vigor, e alterou-as, por esta maneira - que quando entrasse 
em um porto do Brazil um navio suspeito do commercio da escravatura( . .• ) fi
casse impedido por 3 dias: que no 29 dia fosse a bordo deste navio o juiz de paz 
com dous peritos, que havião de ser nomeados pelo arsenal de marinha; com o 
guarda-mór da alfandega e o promotor público: afim de se fazerem todos os exa
mes e averiguações necessárias para se resolver se o navio tinha feito ou não o 
co'nmercio prohibido. 

Ordenou lambem o i/lustre deputado, o Sr. Montezuma, ex-ministro da justi
ça, que fosse convidado o consul portuguez para assistir a este acto e averiguar 
se as ordens ultimas de seu governo tinhão sido ou não guardadas; e, no caso de 
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que o juiz de paz não achasse criminalidade, ordenava a portaria do Sr. ex-ministro 
da justiça que o promotor appellasse para o jury do despacho em que o juiz da paz 
declarasse não achar materia para a culpa; mas em quafquer caso ficava sempre 
o navio impedido; porque havia de o inspector da alfandega fazer um novo embar
go que náo seria relaxadõ sem acto especial do governo. Eis em resumo o que 
contêm as diversas ordens do nobre ex-ministro da justiça. o Sr. Montezuma. 

Náo podem ser em demasia louvadas as boas intenções_que dictárão estas 
oraens. u i/lustre ex-ministro pretendeu p6r termo no commercto condenado pelas 
nossas leis, mas parece que o resultado não correspondeu a tão boas intenções. 
Averiguei os factos, conferi as disposições conteúdas nas diversas portarias do 
nobre eK·ministro com a legislação vigente; ouvi a autoridade, em casos taes: e 
resolvi não tomar sobre mim a responsabilidade dessas ordens, bem que eu as re
conheça, como disse, dictadas pelas melhores intenções, e com mira unicamente 
de evitar o commercio prohibido. ( . . . ) Estou convencido de que tão apropriadas 
erão essas medidas do Sr. Montezuma para obstar ao commercio de africanos 
como erão as anteriores; com a differença de que as do i/lustre deputado o Sr. 
Montezuma erão mais complicadas, e o resultado, como já disse, não correspon
deu às illustradas intenções com que farão expedidas essas providencias. Eu en· 
tendi que as devia revogar. 

O ministerio tem empregado todos os meios para obstar ao commercio da 
escravatura; tem feito sahir embarcações de guerra para cruzar f6ra da barra; têm 
entrado navios suspeitos, e muito suspeitos de fazerem o trafico da escravatura. O 
que póde fazer? Ordenar ao poder judiciario que proceda às averiguações neces
sárias: isto tem feito; mas entendeu que não devia, depois de o poder judiciario ter 
declarado não achar materia para culpa, não obstante esta decisão do poder judi
ciario, determinar que o navio fique embargado. Não duvido de que a providencia 
seja muito acertada; mas não quiz tomar sobre mim tal responsabilidade, m6r
mente quando os resultados não corresponderão ás esperanças; e quando estas 
providencias do Sr. Montezuma erão facilmente illudidas. porque não entravão os 
navios nos portos, erão conduzidos os generos de que carecião os navios para f6-
ra da barra; e continuava o trafico da mesma f6rma, com a differença de haver 
mais alguma despeza, e de dar ocasião a mais alguns traficas illicitos. 

No dia 23 de maio de 1840, ao apoiar um pedido de urgência para a discus
são do_projeto do Senado de 1837, !13) um deputado conservador, o paulista Fran· 
cisco Alvares Machado de Vasconcellos, descreve as dificuldades encontradas 
por aqueles que tentam executar fielmente a lei de 7 de novembro de 1831 e opina 
que esta lei nunca foi aceita pelos brasileiros. Percebe-se neste discurso a frustra· 
ção dos parlamentares em sustentar leis e ordens executivas que são constante e 
flagrantemente violadas. No entanto, Álvares Machado termina seus pensamentos 
com a sombria reflexão de que a situação estã se tornando inviãvel, numa clara 
alusão ao perigo de sangrentas rebeliões entre os milhafes de africanos recém 
chegados e seus camaradas ladinos. ( ... ) O Sr. Alvares Machado: - A nação 
brazileira, permita·se-me dizer, não aceitou a lei sobre a escravatura; os magistra
dos estão na dura necessidade ou de punir em cumprimento dos seus deveres, 
fazendo executar a lei, ou de não cumprir uma lei do imperio. 

( 13) Refere-se aqui ao projeto anti-tráfico aprovado pelo Senado em 9/811837 e depois conheci· 
do como o "projeto Barbacena" que foi apresentado com emendas à Câmara em 1/9/1848 
O projeto nunca foi aprovado pela Câmara, mas serviu durante mais de 'onze anos co~ 
ponto de partida para disc;ussões em torno do tráfico negreiro. 
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Esta posição á a mais falsa em que se póde co/locar uma nação; não se 
tTata hoje da falsificação do papel-moeda, trata-se de falsificar uma causa que tem 
direito de pfeffear a seu favor, trata-se da conservação de homens como escravos, 
quando a lei os considera livres ( • . . ) 

O governo quiz a principio p(Jr a lei em execuç~o: o meu illustre patricia e 
amigo recordar-se-ha que uma das razões pelas quaes o Sr. Tobias de Aguiar fi
cou com algumas inimizades em S. Paulo foi pelas diligencias fe;tas na maior boa 
fé contra este commercio de escravos e o que conseguia?- Conseguia inimiza
des; e alguns africanos mesmos que aque/le i/lustre e digno paulista mandou reco
lher A prisão no dia seguinte, fazendo-se uma vistoria sobre el/es, de africanos bo
çaes que erão, apresentárão-se ladinos! Milagre maior ainda houve, que foi a mu
dança de sexo; porque entrando entre esses africanos algumas raparigas, no dia 
seguinte todos erão homens/ (Risadas.) E ainda mais milagre de saude. porque um 
tinha entré!do com fractura no braço, e no dia seguinte não se achou nenhum com 
fractura. A vista disto, como o governo havia de fazer continuar as diligencias con
tra o commercio de africanos? A nação, ou grande parte da nação tinha-se declara
do - não queria essa lei; tinha-se declarado a favor do commercío da escravatura. 
Supponha-se que o governo do Brazil quer fazer executar a lei; o que ha de fazer? 
Ha de pegar na metade da nação, metter na cadêa, e outra metade montar a guar
da? Depois quem ha de trabalhar?. . • Ora, a nação não quiz a lei, mas o facto é 
que também a continuação deste estado de causas é muito perigoso {apoiados); 
daqui podem nascer males de mais funestas consequendas do que as desordens 
do Rio Grande . .. 

A polêmica que segue deu-se entre três conservadores, o paraibano Carnet
ro da Cunha, o deputa9o padre Caetano Maria Lopes Gama de Pemambuco, e, 
novamente, o paulista Alvares Machado de Vasconcellos. Iniciando-se quando o 
primeiro destaca suas dúvidas quanto aos motivos filantrópicos da Inglaterra em 
pressionar pela extinsão do tráfico, a discussão toca em assuntos religiosos e 
contem uma tranca e trpica apologia da escravidão por parte de Álvares Machado. 
Estes três discursos tiveram lugar no dia 21 de agosto de 1840 quando ainda dis
cutia-se o projeto do Senado de 1837. 

O Sr. Carneiro da Cunha (pela ordem): - Pedi a palavra para requerer uma 
urgencia; e afim de a motivar, pemitta-me a camara que eu lêa um pequeno artigo 
que vem no Jornal do Comrnercio de 18 do corrente. - "Londres, 11 de julho. (Len
do.) - Assucar estrangeiro. Os pequenos supprimentos de assucar colonial abri
rão finalmente o mercado aos assucares do Brazil e de Cuba, para consumo do 
paiz, sujeitos aos pesados direitos differenciaes. É pois chegada a época, em nos
sa opinião, de abrirem~se temporariamente os portos a todos os assucares estran
geiros; afiás ver-se-hão os pobres privados dentro de pouco tempo deste artigo in
dispensava/. Cumpre advertir as necessidades do povo ing/ez, venha o assucar 
de onde vier. Mas ao passo que sustentamos fortemente a reducção temporaria 
dos direitos sobre os assucares estrangeros, entende-se que o fazemos sem sa
crificar a opinião por mu;tas vezes emittida ácerca da protecção que se deve dar 
às nossas colonias emquanto se lhes não fornecer os braços de que carrecem." 

"O actual estado de causas é o mais valente argumento de que se p(x:Je lan
çar mão para provar a necessidade que ha de se tomarem medidas quanto antes 
para supprir as nossas colonias com os braços livres que lhes faltão para poder 
competir com os productos dos paizes onde se trabalha com escravos. - Journal 
of Commerce." 

Snr. presidente, este pequeno artigo tem toda a analogia com o que eu disse 
na sessão passada a respeito da philantropia do gabinete inglez sobre o negocio 
da escravatura. Eu jA tenho mostrado a necessidade de V. Ex. dar para a ordem 
do dia com urgencia a lei que veio do senado, e pretendo nessa occasiao comba-
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ter denodadamente esses sentimentalistas que para a feitura das leis attendem 
mais ao seu coraç~o do que às necessidades do serviço publico. Persuado-me 
que nao ~ a philantropia que tem obrigado o governo inglez a lançar máo das medi
das que tem posto em prática, porque não há um só membro do parlamento inglez 
que nao tenha combatido as arbitrariedades que se tém feito contra uma naçáo 
fraca: revona as almas generosas ver que o homem forte opprime ao fraco, é pa
ra evitai-o que temos sociedade; e/la foi estabelecida para proteger o fraco contra o 
forte, o simples contra o astucioso, porque a não ser assim nao teriamos sacrifica
do uma parte de nossos interesses para nos deixarmos governar em sociedade 
por quem deve zelar esses mesmos interesses e propriedades. Portanto nao me 
importa que os meus coflegas julguem de mim o que quizerem; assás tenho mos
trado que o paiz precisa de uma medida que assegure a sorte duvidosa em que to
dos estamos a este respeito, embora se diga que talvez seja uma injustiça adap
tar-se essa tei do senado; porque os escravos de que se trata, se o não são de di
reito, o sáo de facto. É por causa disto que nas províncias do norte tem apparecido 
uma immoralidade tal que nunca existio antes da lei de 7 de Novembro: bem sa
bemos o estado do paiz relativamente ã obediencia à lei que não permitte ao cida
dão a invasão da casa do seu vizinho; bem sabemos do adagio antigo que ladrão 
que furta a Jadráo tem 100 annos de perdão, e tem se feito isto de um modo o mais 
escandaloso. Tudo isto nasceu da inopportunidade com que depois de uma revo
lução appareceu semelhante lei; quando era preciso supprir os braços por meio de 
machinas adaptadas. e melhorar nossos costumes. 

Deve tambem ver-se que já não succede hoje o que succedia no Brazil rela
tivamente ao tratamento que se dá aos escravos, porque ninguem dá 400$000 e 
500$000 por um escravo para o maltratar; el/es são muito mais bem tratados no 
Braz i/ do que na Se"a Le6a; onde está essa philantropia do gabinete inglez? a sua 
philantopia t: tirar o opio de suas co/onias, introduzil-o na China e envenenar seus 
habitantes; a sua philantropia é apresarem um navio e espoliai-o, não encontrando 
nelle indicias alguns de se empregar no trafico; pois contrario o seu capitão mos
trou que tinha de conduzir colonos brancos. Portanto requeiro a urgencia a respeito 
da lei que veio do senado, lei muito importante; é preciso que o Brazil fique desen
ganado; eu quero que os illustres deputados que sao contrarias a essa lei digão o 
remedio que se deve applicar a nossos males; quero que se me demonstre o que 
hontem se disse, que o dinheiro que se dá para colonisaçao devia ser empregado 
para transportar escravos para Africa; e~ o nobre deputado que quer isso? 

O Sr. Lopes Gama: - Sr. presidente, posto que muito desejo q~e se trate 
desta questão que considero vital para o nosso paiz, todavia não posso deixar de 
dizer ao meu i/lustre col/ega, cujos sentimentos patrioticos me slio conhecidos, que 
não posso acquiescer a algumas de suas proposições. Não me importa a philan
tropia da gabinete britannico; nem eu encaro a questão da escravatura pelo lado da 
philantropia, encaro-a por outro lado, pela razão universal, pelo direito natural, pelo 
Interesse bem entendido do paiz, e sobretudo pelo evangelho, cujo seguidor sou, 
pela lei de Jesus Christo que proscreve semelhante trafico; embora eu seja taxado 
de sentimentalista ou de romantico. Eu sei que advogar a causa da emancipaç~o 
da escravatura, ou acabar com este trafico de carne humana, é ir de encontro à 
opinmo quase geral, mórmente à dos agricultores porque julg~o que sem os escra
vos africanos não póde haver agricultura, e assim fogo que se falia da não entrada 
de escravos, perguntão como havemos plantar o café? No pensar de muitos delles 
embora se calquem todas as leis da natureza e religião, comtanto que se plante 
com braços escravos! Entretanto tal principio é falso, nem seria difflcil mostrar que 
o commercio da escravaria tem produzido os maiores males ao imperio; o com
mercio da escravaria é uma das causas primordiaes da nossa immoralidade e da 
desgraça do Brazil; o Brazil nunca ha de ser nada emquanto tiver escravos. Em
quanto porém ~ mal entendida a philantropia do gabinete inglez, que nos importa is-
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so? Estamos presos por um tratado, somos uma naç§o muito mais fraca que a 
Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha a este respeito nao representa só sua vontade, 
mas a das altas potencias da Europa, que todas estao unanimes nesta vontade; 
fX)rtanto ~ preciso ver com quem nos vamos metter: eu náo considero este nego
cio de tão pequena monta, que assim A pressa se vá tratar aqui; á um negocio de 
summa transcedencia por qualquer dos lados porque se encara, e é por isso que 
desejo que se trate com toda a circumspecção, attendendo a camara que náo é só 
a Inglaterra, e sim todas as grandes potencias europeias que estão inteiradas 
deste negocio; têm uma opinião, um desejo manifesto a respeito, e isto é que nos 
ha de servir de norma, e n§o declamações vagas sobre o tratamento dos escravos 
que vão para a Serra Le&. 

Supponhamos que o governo inglez entre neste negocio de má fé, deve--se 
suppór que a phifantropia é que só o dirige; el/e escudou-se com um pensamento 
nobre e digno dos amigos da religião e das luzes do seculo, que é acabar com o 
trafico. Admira que no seculo 19 ainda se advogue semelhante commercio, quando 
no seculo 13 ou 14, um pontífice romano se pronunciou contra a servidão muito 
explicitamente. 

O Sr. Alvares Machado( ..• ) Náo posso sentar-me, Sr. presidente, sem de
fender meus princípios de algumas accusações do illustre deputado de Pernambu
co, que acaba de declarar anti-christá e anti-religiosa a lei que permitte o resgate 
dos escravos da costa da Africa para serem transportados ao Brazil, ao centro de 
uma naçAo christã e civilizada: entende o meu l/lustre co/lega que é anti-christão ir
se resgatar os africanos de mãos barbaras e crueis, e trazêl-os para um paiz 
christáo, educai-os e ensinar-lhes a religião. Diz o meu i/lustre co/lega que é contra 
o evangelho; mas eu desafio o meu il/ustre co/lega para que me apresente um só 
lugar do Novo Testamento em que claramente se ta/le contra a escravidão. (Risa
das.) Será bastante que venhamos aqui dizer que essa lei é contraria ao christia
nismo, depois que tantos papas em tantos e tão diversos tempos t~m approvado 
este commércio? Os pontifices de Roma não entenderião a religião christã melhor 
do que nós? Toda a christandade entenderia a religião christã de uma maneira di
versa da do nobre deputado? Que nova revelação appareceu para mudar as idéas 
a este respeito? O povo de Deus, o povo de Israel não teve escravatura? o funda
dor da nossa religião, Jesus-Ch[isto, não disse que não vinha destruir a lei, mas 
sim reformai-a? Disse elle que a escravatura não era permitida aos christãos? Não 
existe a epístola de S. Paulo mandando apadrinhar uma escrava que tinha fugido? 
(Risadas.) 

( • . • ) E com as decisões dos pontificas que se tém sentado na cadeira de S. 
Pedro pelo espaço de 18 seculos, que permitirão fazer-se escravos na costa d'A
frica, e conservai-os em toda ~ Europa, até que, não por principio religioso, mas 
economico e político, cessou a escravidão na Europa, Portugal, que foi a nação 
que ultimamente abolia a escravidão na Europa, não tomou essa medida por prin
cipio religioso, lembrado estar~ o honrado membro que se propoz aos senhores de 
escravos, em Portugal, que os transportassem para a America, e isto por princí
pios economicos e políticos. 

Com o aumento da pressão inglesa sobre os navios negreiros, surgem am
plas discussões na Câmara quanto ao comportamento de vários governos nas ne
gociações com a Inglaterra. No mês de maio de 1844 Joaquim Manoel Carneiro da 
Cunha, conservador e paraibano manda à mesa um requerimento pedindo a publi
cação da correspondência entre Honório Henneto e o ministro inglês Ellis, para "a
valiar a dignidade e energia com que o Sr. Honorio Hermeto portou-se neste neg6-. .. ... ,; 
c1o e confrontar com o comportamento do Sr. Aureliano e de outros senhores . ~<14) 

( 14) BRASIL. Annaes da CMrlara dos Srs. Deputados. 1844, página 58. 
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Trata-se de uma tentativa de depreciar Aureliano de Souza Coutinho, antigo minis
tro dos estrangeros e um liberal por compará-lo com Honório Hermeto, conserva
dor que ocupava a mesma pasta. Porém, alguns dias depois o irmão de Aureliano, 
Saturnino de Souza e Oliveira, representante liberal pelo Aio de Janeiro pede a re
velação da correspondência entre o seu irmão e o mesmo ministro inglês. Vejamos 
agora a reação de Carneiro da Cunha frente ao requerimento de Satumino em 15 
de maio de 1844. 

Sr. Carneiro da Cunha: - Eu não me importo que o Sr. Aureliano procedes
se multo bem, nem que deixasse de proceder; a minha intenção t§ que venhao es
ses papeis c1 casa, porque eu tinha intenção, Sr. presidente, de requerer, quando 
elles viessem, que se nomeasse uma comissão; talvez não precisasse isto, bas
tava a commissão de diplomacia para os examinar; de pedir a impresstlo del/es. 

E por isso pediria a impresstlo daque/les que são necessarios para que o 
{XJVO do Brazil reconheça quaes as pretenç6es que a Inglaterra tem feito, e a falta 
de fé que tem üdo no cumprimento do tratado. (Apoiados.) Ouem tem sido a causa 
disto? Os inglezes tém tomado os artigos addcionaes do Sr. Alves Branco favora
veis a todas as suas iníquas pretenç6es. Não ha muito que os inglezes levtJrão 
uma embarcação de noite para a Serra Le6a. Eu não sei o que possão mais fazer 
os fnglezes; não sei se somos nação livre e independente, e se poderemos conti
nuar neste estado de causas. 

Sr. presidente, vejo os negocias muito mal parados no Brazil, principalmente 
com esta nação que nos ameaça todos os dias, e t§ necessario decidir se nos de
vemos sujeitar a tudo quanto ela pretende, ou repellir; porque, Sr. presidente, o 
tratado com a Inglaterra, esse tratado sempre fatal, concedendo que os navios 
britannicos possão revistar nossas embarcações fóra da barra, tem sido o mais 
pernicioso posslvel ~ navegação e ao commercio do Brazil . .. 

Eu tenho aqui uma reclamação de um negociante do Maranhão, a quem as
sim farão roubados 5 ou 6 contos de réis, e até hoje não foi indemnisado, apezar 
de reconhecer a mesma comissão de Serra Le6a o navio como m~ presa. Ora, se 
nos casos em que as embarcações são julgadas mA. presa não se indemmsão aos 
subditos brazileiros, quanto menos nos casos em que julgão os inglezes que de
vem apossar-se das embarcações, oorque levão um grulhão, meia duzia de ta
boas e outras causas semelhantes. É necessário que o governo do Brazil desperte. 
O nobre ministro da guerra não sabe destes acontecimentos? Sabe; mas diz que 
não havia instrucções que o consul portuguez não se importou, porque não sei se 
a embarcqção era brazileira ou portugueza. 

Seja brazileira, seja portugueza, seja de que nação f6r, o certo é que foi ar
rancada de dentro do porto do Rio de Janeiro; e póde consertir-se em causa seme
lhante? Eu quero vêr como o nobre ministro de estrangeiros se porta neste nego
cio. 

Senhores, é necessario que nós appliquemos toda a nossa vigi/ancia sobre 
este negocio; é necessario que os Srs. ministros se portem de um modo tal, que 
fação conhecer c1 Inglaterra que ainda nos coraçóes brazileiros existe o amor da 
patria. Portanto, Sr. presidente, eu julgava que o nobre deputado pelo Rio de Janei
ro não se devia mostrar . •• não sei como me exprima, não se devia mostrar assim 
tão enfadado, porque faflei no Sr. Aureliano. E verdade que eu reconheço que o Sr. 
Aureliano é pessoa muito importante, que eu de certo respeitarei muito; e nao foi 
pari! lhe lançar a menor sombra de suspeita que eu fiz o meu requerimento, julgan
do comtudo, Sr. presidente, que, na conoessao relativa ao tratado para que se 
considerasse em vigor até 1844, houve fraqueza bastante em se conceder isto 
á Inglaterra. Embora os co/legas do Sr. Aureliano, quando era ministro dos nego
cios estrangeiros, annuissem a esta interpretação, eu nunca poderei dar o meu 
consentimento. Era o Sr. Aureliano que competia mostrar que a Inglaterra não tinha 
razão, e appellar deste juizo; mas não vi que appellasse. 
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Eu repito que isto foi uma fraqueza, porque a Inglaterra vai fazendo exígen
cias em exigencias. Como se concedeu isto, elles continuarflo a fazer o que estflo 
fazendo. Voto pelo adiamento do Sr. deputado pelo Rio de Janeiro, e estimarei 
muito, vindo esses papeis A camara, n~o resulte, nem ao Sr. Aureliano, nem a 
qualquer outro ministro que tem estado A frente do governo pesar algum. O que sei 
~ que nós temos soffrido muito pelas injustiças praticadas. 

Em sua resposta do mesmo dia Saturnino de Souza e Oliveira defende seu 
irmão insistindo que este agiu patrioticamente, embora sob a influência da "moda" 
outrora disseminada na classe polrtica que ditava que o tráfico era lesivo aos inte
resses brasileiros. A implicação é de que esta "moda" havia cardo diante da rejei
ção de qualquer polrtica anti-tráfico pela nação, rejeição esta acirrada pelo deson
roso comportamento britânico. 

O nobre deputado não tem talvez estudado esta materia; não está ao facto 
de tudo quanto tem havido a este respeito; aliás saberia que houve com effeito 
concessões. Não attribuo essas concessões a fraqueza de nenhum ministro, co
mo as atribue um nobre deputado. Eu já disse que as aNribuia à moda que vogou 
at~ certo tempo de ser contrario ao trafico de africanos. Esta illusão fascinou a 
muitos verdadeiros patriotas; a camara estar~ lembrada de que multas vezes le
vantou sua voz neste sentido um illustre cidadão o Sr. Evaristo, a cuja memoria tri
buto veneração e respeito. O Sr. Evaristo não só na casa como na imprensa e na 
sua sociedade defens6ra levantou a sua voz para estigmatisar esse trafico; e 
mesmo, não contente com as estipulações existentes. declarou que estava prom
pto a apoiar novas estipulações que produzissem o effeito de acabar mais promp
tamente com o trafico. Por indicação sua na sociedade defensora foi nomeada uma 
commissão do seio dessa sociedade para ajudar as justiças do paiz (apoiados), 
para ministrar todos os meios de se pumrem as pessoas que transgredissem os 
tratados existentes e a lei de 7 de Novembro de 1831. Debaixo da impressão des
sas idéias é que passou a lei de 1831; debaixo da impressão dessas idéias é que 
outros ministros continuárão a fazer concessões, por exemplo, para serem julga
dos pela commissão mixta brazileira e ingfeza nesta c6rte os navios portuguezes 
que não estavão sujeitos ao julgamento dessa commissão; para fazer a commis
são mixta executora de dous decretos de 1830 de Portugal a respeito do trafico; o 
que motivou reclamações da parte do governo portuguez. Foi debaixo da impres
são dessas idéias que se ordenou à commissflo mixta que tomasse conhecimento 
da apprehensão de navios em que não se tinhão achado escravos a bordo, como 
exige a convenção existente. Foi debaixo da impressão dessas idéas que se fize
rão os artigos addcionaes, e que se concedeu depois a abolição de embargos ás 
sentenças da commissão mixta, objectos estes que reclamou o agente inglez e o 
conseguia. Foi debaixo da impressão dessas Idéias e do terror paníco de uma in
surreição de africanos na Bahia, e de outra que se dizia proxima a verificar-se no 
Rio de Janeiro, e que motivou uma suspensão de garantias pela assembléa pro
vinda/, que se fizeram os artigos addicionals de 1835. Eu pois n~o attrlbuirei Isso á 
fraqueza de nenhum dos ministros, mas sim á~ /déas que esta vão em voga, .á falta 
de experiencia, ou antes a não serem ainda tao salientes, nem tão repetidos os 
abusos dos cruzadores britannicos. 

Em 5 de setembro de 1848 o liberal do Rio Grande do Norte, Casimira José 
de Moraes Sarmento, critica o governo do seu próprio partido por negligência na ta
refa de acabar com o tráfico negreiro e insiste que a opinião pública não apoia o 
trâfico como sugerem muitos deputados. Este discurso ê notâvel por sua dura 
condenação do tráfico e da escravidão como anacronismos, pelo menos com res
peito às provrncias de Rio-Grande.do Norte e êearã, as quais ele considera capazes 

89 



de suprir suas necessidades de mão-de--obra com trabaJhadores livres. Sugere-se 
também que todo o Nordeste poderia suprir suas necessidades de mão-de-obra 
pelo uso do braço livre, já amplamente disponrvel na região. 

O Sr. Moraes Sarmento ( . . . ) Não póde deixar passar a idáa emittida na ca
sa, de que a lei de 7 de Novembro de 1831 não tinha sido executada, assim como 
o não ser~ esta quando f6r decretada, porque o trafico encontra apoio quasi una
nime na população. Concorda na primeira parte da proposiçkJ, que a lei de 7 de 
Novembro náo foi executada, e também na segunda que a lei que se elabora agora 
não será também rigorosa, fielmente executada; mas no que nSo ptxJe concordar é 
em que assim succeda. porque a unanimidade do povo esteja persuadido de que o 
tranco (J bom e deve continuar. Está persuadido de aue á justamente o contrario. e 
que grande parte do povo brasileiro está persuadido de que o trafico é mao. (Apoi
ados.) Na casa diversos membros se têm pronunciado contra o trafico, e um Sr. 
deputado por Minas asseverou que muitos agricultores lhe tinháo escripto pedindo
lhe que promovesse uma medida qualquer que tendesse a acabar com o trafico. 
Muitos outros dados tem o orador pelos quaes á introduzido a crêr que j~ grande 
parte da população tem santo adio contra o trafico. 

Mas supponha-se que com effeito a verdade ainda não tivesse calado no 
animo de grande parte da populaçáo, seria isto razão para se não reprimir o trafi
co? 

Em toda parte o povo entregue a si é dominado por princípios retrogrados, 
por preconceitos que as mais das vezes se oppoem de frente ao seu progresso e 
melhoramento. É o que se tem visto em todos os tempos. Se se fosse consultar a 
vontade do povo portuguez e hespanhol, ainda nas vezperas do dia em que a in
quisição foi abolida, ver-se-hia que o povo a queria conservar, porque estava a isto 
acostumado, e não podia conhecer o bem que daquella abolição devia resultar. 
Mas por ventura deixou a inquisição de ser abolida? Devia e/la deixar de ser aboli
da? Não de certo ... 

Quando se quer reduzir a lei, um princfpio, uma idéa qualquer, é sempre 
conveniente preparar, por assim dizer, o caminho. Mas, por ventura não estaráo os 
espíritos já preparados para receberem uma lei de repressão do trafico? Não 
existe jA. a lei de 7 de Novembro desde 1831? Será causa nova? Novidade será 
somente o seu fiel cumprimento. · 

Na imprensa, na tribuna, em toda a parte se estigmatisa o trafico desde 
1831; por consequencia n~o é necessario mais preparativo para que tenha lugar a 
medida que tanto reclamão os verdadeiros amigos do paiz. O que seria preciso era 
que neste caso a tribuna e a imprensa não descansassem um momento contra 
qualquer governo que não desempenhasse esta importante parte de sua missão 
governamental; conviria atá fazer disto uma questão de gabinete, isto é, que não 
se orestasse apoio ao governo que não procurasse reprimir efficazmente o trafico. 
É negocio da mais capital importancia; e o governo que não desempenhasse nessa 
parte os seus deveres, não devia merecer o apoio de uma camara, cuja maioria é 
do partido liberal. 

Um nobre senador, cujas luzes o orador muito respeita, disse no senado ul
timamente que contava como causa certa que a produção havia de diminuir 40% 
se por ventura se realisasse a total falta de braços africanos. Pede licença para 
declarar Aquefle Sr. senador que elle está inteiramente enganado; requerer-lhe-ia 
mesmo que tratasse de examinar acuradamente esta materia, e empregasse todos 
os seus grandes poderes intellectuaes no descobrimento da verdade sobre este 
ponto, e está certo de que elle havia de conhecer que não só a producção do paiz 
não diminuir~, como pelo contrario havia de crescer. Ainda que não viesse suppri
mento algum de braços brancos, ainda que não viessem colonos da Europa para 
substituir a falta de braços africanos, ainda assim não se havia de sentir falta de 
trabalhadores. Desde que os nossos agricultores soubessem que elles não podião 
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obter com facilidade africanos para substituir as faltas que fossem tendo, elles tra
tariáo de curar melhor de seus escravos, promoveriáo os casamentos entre efle$, 
e assim a falta de braços que aliAs pudessem sentir, virá a ser supprida pelos 
crioulos que nascerem nas fazendas e engenhos. Os agricultores lançari~o rmo 
das machinas para poupança de trabalho, e aquellas tarefas, e actos, que hoje s~o 
feitos por 20 a 30 escravos, serião feitos por uma machina. Outros muitos meios 
serillo descobertos para supprir essa momentanea falta, se por ventura houvesse 
de apparecer. 

Esta falta seria lambem supprida pelos homens do paiz. Assim, no Rio 
Grande do Norte e no CearA, os homens se empregao nos trabalhos os mais du
ros que em outras partes sáo exclusivamente feitos por africanos. Se a repressáo 
do trafico fosse completa, isto se daria mflda em muito maior escala. Quando nAo 
houvessem africanos, necessariamente hawa de crescer a procura do trabalho e a 
consequencia seria aumentar-se o salario, e augmentando elle, muitos que hoje se 
contentao com essa vida desgraçada que passAo, convidados pelo desejo de go
zar, haviao de sujeitar-se ao trabalho, e a substituiçá.o do trabalho livre pelo traba
lho escravo havia de realisar-se. 

Ainda ha outra consideraçáo. Em todas as províncias do norte (náo falia das 
do sul, porque não tem de/las conhecimento), cada fazendeiro com a maior facili
dade do mundo dA um pedaço de terra a quem /h'o pede, e náo exige por isso a 
menor renda. Fazendeiros ha que têm 50 a 80 agregados. Estes individuas estao 
inteiramente sujeitos ã vontade do senhor da terra, que quando lhe parece os lança 
para fóra. Isto tem um grande inconveniente, e é que esse pobres homens não 
empregao todos os seus esforços para cultivar aquelle pedaço de terra que sabem 
que lhes ha de ser tomado logo que o dono queira. A sua cuftura, por consequen
cia, é mesquinha, desgraçada, e apenas chega para o absolutamente necess~rio. 
Ora, quado houver necessidade de braços livres, por noo haverem os braços afri
canos, o que acontecerA? Que os donos das te"as dirão que não as podem mais 
dar de graça, ou que não podem mesmo dar terra nenhuma e convidárão a esses 
homens a que venhão trabalhar; e assim, assalariados e/les, irão fazer o serviço 
que ora é feito por escravos. Portanto não haverá falta de braços como suppóz 
aque/Je nobre senador, e a produçáo não diminuir~. antes crescer~. porque é sabi
do que o trabalho livre é muito mais productivo. 

O Ministro da Justiça, o paulista e liberal Antonio Manuel de Campos Mello, 
responde a Maraes Sarmento no mesmo dia. O Ministro insiste que a lei de 7 de 
novembro de 1831 foi inexeqürvel desde sua promulgação, pois o pars nunca foi 
"preparado'" para uma medida de tal envergadura. Chama-se atenção para a si
tuação no centr~sul, onde a cessação do trãfico poderia resultar em graves danos 
ao sistema produtivo. De fato, a polêmica entre estes dois deputados indica que a 
cisão entre o norte e o sul sobre questões mais amplas relacionadas à escravidão 
já estava desenvolvendo-se antes da extinção do tráfico. 

O Sr. Campos Mello ( . . . ) Mas disse o nobre deputado que o governo nao 
tem coragem de reprimir o trafico, e que, se a tivesse, o teria reprimido; e excla
mou:- o que tem feito o governo? Parece que o nobre deputado cuida que esM no 
Rio Grande do Norte, em uma província pequena, onde tudo facilmente se ptJde fa
zer. Cuido que nunca viajou pelo interior de nosso paiz, cuido que nunca andou 
pelas nossas províncias do sul, porque se tívesse conhecimento mais particular do 
interior de todo o nosso paiz, talvez houvesse de mudar muito as suas idt!as a 
este respeito, talvez não accusasse o governo f.XJr não f.XJder fazer tão prompta
mente aquilo que o nobre deputado deseja, e pensa que de repente se póde fa
zer .•• 
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A lei de 7 de Novembro de 1831 existe em seu inteiro vigor. Desde que essa 
lei se promulgou, têm estado no poder os homens mais eminentes do paiz, perte
centes a um e a outro credo politico; entretanto a lei não tem sido executada; e 
porque? 

t preciso que se diga aquil/o que é mais claro do que a luz meridiana? É 
possfvel que tantos homens eminentes do nosso paiz não tenháo tido patriotismo 
para executarem esta lei? A razão pois por que e/la não tem sido executada é por
que t~m havido embaraços reaes, graves, muito profundos. 

Pois pensa o nobre deputado que todas as pessoas eminentes pertencentes 
a um e outro credo, que desde 1831 têm governado o paiz, têm deixado de reprimir 
o trafico por prevaricação? 

( •.• )Senhores, houve um erro grave quando se promulgou a lei de 7 de No
vembro de 1831. Não se muda o estado de um paiz de um momento para o outro. 
Os nossos habitas de tres seculos, durante os quaes foi mantida a escravidão en
tre nós, as necessidades do paiz, tudo enfim pedia que com um rasgo de penna 
não se dissesse - fica abolido o trafico - sem que para isso nada se tivesse pre
parado. Uma abolição tão repentina não era possível. Entretanto foi o que se fez, e, 
quaesquer que fossem as causas que obrigárão os nossos homens de estado a 
fazer a lei de 7 de Novembro de 1831, houve erro grave em decretai-a, sem que 
primeiramente se preparasse o paiz, sem que se tratasse da introducção de bra
ços livres, sem se fazer cousa nenhuma, nem antes nem depois da lei, sendo o 
nosso paiz puramente agricola e dependendo de braços para viver. 

Se o governo actualluta com todas estas difflculdades, não é razotJVel que 
procure meios diversos daquel/es consignados na lei de 1831 para reprimir o trafi
co? 

Em 22 de janeiro de 1850 o conservador e fluminense, José Martins da Cruz 
Jobim, insiste em que é a firme opinião filantrópica do "livre .. povo inglês que im
põe ao governo britânico uma desgastante campanha contra o tráfico negreiro. Jo
bim opina que de pouco adiantaria o Brasil tentar contrariar tal campanha e que 
está na hora de acabar com o tráfico para sempre. 

O Sr. Jobim: - ( • . . ) É preciso não ter idéa alguma do que se passa na In
glaterra, nunca I~ ter estado para não se reconhecer que 111, desde o mais intimo 
criado até o mais elevado /ord, todos clamáo contra o trafico, e exigem do governo 
que acabe com elle, que acabe com a escravidão, até nem se admitte questão so
bre isto. 

E se é este um sentimento nacional tão arraigado no coração daque/le povo, 
pergunto- estamos nós em circunstancias de o poder destruir, quando este povo 
se apresenta em campo, e exige que seja acabado o trafico? A nossa teima não 
comprometerá mais a nossa honra e dignidade nacional? Estaremos nós em cir
cumstancias de arrostar-nos com uma potencia daquella ordem? Infelizmente creio 
que não; e qualquer que seja a maneira por que nos queiramos comportar . .. 

Sr. presidente, se considerarmos a questão pelo lado do interesse, veremos 
também a sem razão com que se diz que é por interesse que a Inglaterra quer esta 
abolição. Oue interesse é esse? Por uma ordem muito expressa do governo in
gfez, ordem que é cumprida~ risca, todos os vapores e navios de vela aprisiona
dos por suspeitos de se empregarem no trafico, de{XJis de sentenciados em Santa 
Helena ou na Serra Le6a, são cortados de meio a meio e inutilisados. Por conse
quencia não se aproveitáo. O que ganha o governo inglez em dar a cada comman
dante de navio cinco libras por cada escravo que aprisiona? Demais, Sr. presi
dente, sabemos nós qual é a despeza que faz a Inglaterra em sustentar este cru
zeiro nas costas do Brazil e da Africa? Gasta mais de um milhão de libras esterli
nas, o que equivale a 8 a 10.000:000$ da nossa moeda; mais da terça parte do 
rendimento total do imperio do Brazil!. . . Ora, se o sentimento, a opinião nacional é 
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tão forte naquelle paiz que obriga o governo inglez a gastar somma tão enorme pa
ra a aboliçáo do trafico; se vemos no parlamento inglez os communs continua
mente clamarem que pegue embora fogo no Brazíl, acabe elle de uma vez com o 
trafico, porque não querem continuar a despender tanto dinheiro em pura perda, 
por que razão conjurando o perigo não havemos nós de procurar com toda a fran
queza e sinceridade a execução do tratado de 1826? (Apoiados.) 

Sr. presidente. quando o sentimento nacional em um povo livre, como~ o de 
Inglaterra, obriga o seu governo a fazer uma despeza e sacrificios desta ordem, 
não se creia que é assim de qualquer modo, ou insultando continuamente os ingle
zes, como acontece entre nós, que os veremos desistir. Eu, pelo contrario, como 
bom brazileiro que me glorio de ser; tão bom como o que se quizer gabar de sel-o, 
entendo que devo sinceros agradecimentos .11nglaterra por não nos ter feito sobre 
esta ma teria maior mal, como podia fazer. (Apoiados e não apoiados. - Vivas re
clamações.) Eu nada disse que offendesse a susceptibilidade da camara. A Ingla
terra podia qertamente fazer-nos maior mal do que nos tem feito . .. 

A resposta ao discurso do conservador Jobim serâ dada pelo liberal baiano, 
Francisco Carneiro de Campos no dia 24 de janeiro, onde este írâ questionar 
a .. bondade" britânica. 

O Sr. Carneiro de Campos: - Nós devemos acabar com esta chaga, mas 
não porque nos seja isto imposto por um governo que não tem direito de governar 
no nosso paiz. (Muitos apoiados.) Eu acho que o governo inglez tem feffo de mais 
(muitos apoiados); e quanto a mim, declaro que continuando elle assim ainda que 
eu seja avesso ao trafico e deseje vel-lo acabado, não hei de dar um passo para 
este fim emquanto o governo inglez não nos tratar melhor: entendo mesmo que é 
preciso que o governo não ceda a outras exigencias que o governo inglez possa 
ter para o obrigar a respeitar mais o nossa melindre, a nossa dignidade, os nossos 
direitos. (Muitos apoiados.) 

O nobre deputado a quem eu me refiro observou que seria impossfvel tirar o 
governo inglez desse proposito em que elle se achava de acabar com o trafico, e 
em que dispende avultadissimas sommas; e disse que o move/ do governo inglez 
era o espírito religioso da nação ingleza. 

Eu penso diversamente (apoiados); não sei como este espírito religioso in
flue no governo britannico quando elle diz respeito sómente á escravidão em cer
tos e determinados paizes (apoiados); devia elle influir sobre a escravidão em to
dos os paizes em que e/la se désse, mas~ o que não acontece. (Apoiados.) Há 
espírito religioso, ha sentimento de philantropia para os escravos que existem no 
nosso paiz, mas não ha para os de outros paizes, ou para colonos que estão nas 
mesmas ou em peiores circunstancias do que os nossos escravos. (Ha um apar
te.) Nao ha, como bem lembra o nobre deputado, philantropia para os habitantes da 
Irlanda, não houve para os gregos quando em muito peiores condições que os 
nossos escravos, a quem o governo inglez e outros governos christãos da Euro
pa, nos primeiros annos da luta pela sua independencia da Turquia não só coadju
varão como que pela sorrelfa favoreciao o governo turco para esmagar com sof
frimentos horriveis para os pobres gregos o movimento de índependencia que se 
tinha manifestado na Grecia. Nflo ha reclamaç6es de Inglaterra senão por seu inte
resse e perante os governos de paizes fracos. Com os governos fortes, com as 
nações poderosas, estas reclamações não apparecem. 

Como se verá nos trechos seguintes do discurso do liberal paraense, Souza 
Franco, a tônica partidãria das discussões na Câmara permanece inalterada du
rante o decorrer dos anos de debate sobre o tráfico. Pode-se perceber que as 
acusações feitas por Souza Franco quanto à atuação do gabinete conservador pe-
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rante as pressões britânicas não se diferenciam daquelas feitas pelo conservador 
Carneiro da Cunha em relação a um ministério liberal no discurso que jâ vimos de 
1844. A posição da oposição do momento é sempre contrária à fraqueza do atual 
governo em enfrentar a intervenção inglesa e em implemenar as leis contrárias ao 
tráfico. Este discurso adquire maior importância uma vez que seu autor está deli
neando a posição liberal na fase final dos debates sobre a lei Eusêbio Queiroz, 
pregando a queda do gabinete justamente por sua incapacidade de resolver a 
questão do trâflco. Ao mesmo tempo, hâ um ponto de relativo otimismo: o número 
de escravos no pafs é suficiente para as necessidades atuais e as futuras haverão 
de ser supridas por uma combinação de melhor tratamento e o estfmulo a procria
ção. 

O Sr. Souza Franco: - E recordando-me das palavras do Sr. ministro da 
justiça, pronunciadas na sessão de 1848 e que não era naçáo independente aquella 
que softrta insultos (a/O~s tão ligeiros como erão esses que soffremos em 1848), 
eu vos digo, senhores, que estais deixando riscar as palavras do art. 19 da Cons
tituiçlio, que dizem que os cidadãos brazileiros formão uma naçao úvre e indepen
dente. ( • • • ) os insultos que ora soffremos acabão com a independencia do paiz; e 
o que resta? Restlio sómente s~rias calamidades, e um mlnisterio que a e/las se faz 
surdo! Sim, quando os brazileiros que têm sentimentos de nacionalidade se doem, 
quando aquelles que tém interesse nas embarcações que sáo tomadas, soffrem 
em sua propriedade, quando aquelles que querem a constituição executada ~ risca 
e sustentada a independencia do lmperio, entendem que se deve tomar alguma 
providencia, o ministerio diz: "Nflo, somos fracos, calemo-nos e sofframos!n Soffra 
o Brazil inteiro, e a nossa dignidade como nação, desapareça a nossa indepen
dencia, contanto que continúe no poder o ministerio de 29 de Setembro. (Gabinete 
conservador instalado em 29 de Setembro de 1848 que permanece no poder até 
1852.) (Interrupções.) 

Se não tenho muita razão para tanto, tel-a-hei, ao menos. para repetir ao mi-· 
nisterio: uAcabai com este estado violento, senhores, sustentai a nossa indepen
dencia e dignidade, e não vinde dizer aqui nesta casa, em contrario do que dizeis 
em sessões anteriores, que somos fracos, que não podemos com a Inglaterra, e 
que só nos resta soffrer e calar!" 

Senhores, esta questão do trafico, tem tres grandes pontos que convém 
examinar. Era preciso estar preparado com os meios necessarios para poder dar 
cumprimento ao tratado de 23 de Novembro de 1826, que o governo reconhece 
que nos impõe obrigações; e além disto, era preciso que o ministerio pudesse, ou 
usar dos meios violentos da guerra, ou usar dos meios diplomaticos. 

Eu começarei por lembrar aos nobres deputados as palavras do actual Sr. 
rrinistro dos negocias estrangeiros, proferidas na sessão de 3 de Agosto de 1848 
como membro da opposiçáo de entáo, quando elle reconhecia que um dos graves 
embaraços que havia para se poder resolver as questões do trafico de africanos, e 
para opp(Jr-lhe repressão, era que, declarados findos os tratados anteriores ao de 
1826, que davão providencias para a repressão do trafico, n6s não estavamos ha
bilitados, principalmente para apprehender os navios por falta de tribunaes que os 
julguem, e os condenem quando compromettidos no trafico de africanos. E o que 
tem feito o ministerio para preencher esta lacuna da legislação? 

Desde que trato da introdução de africanos no paiz, devo dizer aos nobres 
deputados que será debalde que tentão lançar sobre a opposição, ou algum mem
bro del/a, a pecha já de consentidores da introducçáo de africanos, j~ de promoto
res da emancipação dos escravos. Ha muito grande distancia entre nos oppórmos 
com todas as nossas forças á introducção de mais braços africanos no imperio, e 
á emancipação dos que jfl existem nelle. (Apoiados.) A lntroducçáo, além de con
traria aos tratados, ~ de summo perigo para o paiz; e ~questão de moralidade pu
blica e de summa politica tentar com esforço p6r de uma vez embaraços efflcazes 
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á sua continuação. (Apoiados.) Temos mais que sufficiente numero de escravos 
africanos no paiz (apoiados), e a agricultura n~o póde deixar de dar-se por satis
feita com os existentes, e de procurar no seu melhor trato e procreação os meios 
de supprir suas necessidades, emquanto a colonização, que deve ser promovida, 
a não vier coadjuvar • •. 

Mas, senhores, era preciso estarmos preparados; e quem se quizer recordar 
dos factos anteriores, ha de reconhecer que é sempre o partido liberal, quando 
está no poder, que trata dos meios de reprimir esse trafico; teremos sido infelizes, 
porque não temos conseguido reprimil-o tanto quanto desejavamos: mas o outro 
partido é mais infeliz, porque se acredita que el/e não tem empregado os esforços 
que podia para essa repressão. A lei de 7 de Novembro de 1831, que marcava re
gras para impedir trafico, partio do lado liberal; um projecto offerecido -em 1837, que 
ainda não passou na camara dos deputados, foi sustentado pelo partido liberal, e 
del/e partio. 

( • • . ) vejamos o que aconteceu nos annos que estivemos no poder; e folgo 
de me achar habilitado para declarar que, especialmente nos quatro meses em que 
estive no ministerio dos negocias estrangeiros, nenhuma captura fez o cruzeiro 
inglez nas aguas do imperio de navios brazileiros que se d~ssem ao trafico, e a 
causa seria a sua raridade. Não obstante isto, senhores, desde que tivemos um 
momento livre dos embaraços com que a opposição de então nos tomava o tempo, 
procurámos discutir essa lei que promulgava medidas para a efficaz punição dos 
introductores de africanos no paiz, e muitos membros da casa se hão de lembrar 
que mesmo nesses dias partirão da minoria de então tentativas de embaraços a 
essa discussão, que se propuzerão urgencias, que se lembr~rao outros projectos, 
que de todos os meios se lançou mão para se não discutir uma lei e emendas que 
aliás o mesmo Sr. ministro hoje dos negocias estrangeiros tinha dito que erão ne
cessárias, indispensáveis. 

( . • • ) no que diz respeito a meios de solução da questão, o ministerio de 29 
de setembro não quiz comprehender, ou ainda não se lembrou absolutamente de 
que elles estão principalmente na execução do tratado de 1826, execução que in
teressa especialmente ao nosso paiz, que é da nossa dignidade que fosse promo
vida por nós, e que durante os ministeiros liberaes se procurou realisar. embora 
elles não fossem tão felizes como era para desejar. As estatisticas estão ahi para 
demonstrar que durante o anno de 1848 e nos quatro anteriores, a introducção de 
africanos foi muito inferior á do anno de 1849 e a de 1850, que vai correndo. A es
tatística mostra que a introducção de africanos no paiz estava muito limitada nesse 
tempo, porque ao menos quando os negreiros não tivessem grandes receios das 
medidas do governo, sabião de suas intenções, da disposição em que estava de 
reprimir o trafico, e sabiáo que tendo-se feito algumas tomadías, e/las 
iráo por diante, e era esse o nosso proposito. ( . . . ) mas eu ia dizendo que 
não veJO com o gabinete actual remedlo a tantos desastres; resta soffrer e calar 
como nos aconselha o Sr. ministro da marinha, porque nem aos .meios diplomati
cos, nem aos meios violentos~ posslvel que o ministerio recorra; e recordo-me 
agora de uma passagem do discurso do Sr. ministro da justiça, que vem muito pa
ra o caso, S. Ex., continuando a demonstrar que umB nação IJ sempre forte quando 
se tem de oppór com justiça a seus iminigos, trazia, por exemplo, o que acontece 
em Buenos-Ayres, nação pequena, e que no entretanto não se tem curvado a seus 
adversarios. S. Ex. tinha razão, e parece que diante dos olhos o imperío brasileiro 
então, era em 1848, dirigido por um governo nacional, e julgava com raz~o que 
eramos fortes; hoje porém que S. Ex., como tambem o Sr. ministo da marinha, 
achão que somos tão fracos que não teremos outro recurso senao soffrer e calar, 
não se póde tirar outra conclusão sendo que a nação náo acofTJJanha ao seu go
verno, e é por isso que este é fraco. 
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Em resposta íl Souza Franco, discursa no dia seguinte, 2 julho de 1850, o 
par\amentar João Manoe\ Pereira da S\\va, conservador. t\um\nense. F\ca c\aro 
pels suas palavras o nrvel das disputas entre os parlementares, o seu alcance e a 
pretensa posição do partido conservador, parente os problemas referentes ao trá
fico. Reclama-se que a intervenção inglesa acabou por insuflar um "patriotismo 
ultrajado" que, por sua vez, dificulta a tarefa do governo brasileiro em implementar 
medidas mais rigorosas contra o tráfico. O discurso deixa claro que agora é a hora 
de acabar de vez com o tráfico, mas não antes de impor uma polrtica tarifária que 
serviria de resposta aos britânicos. 

O Sr. Pereira da Silva ( . . . ) Ainda derão os i/lustres membros da Op{XJsição 
caracter impolflico e inconveniente á discussão, quando accusárão ao ministerio 
de não cumprir o tratado, celebrado entre o Brazil e a Grá-Bretenha, de 1826, isto 
é, de não se esforçar em abolir o trafico de escravos. É uma accusação de mais a 
mais injustissima esta (apoiados), porque realmente de todos os ministerios que 
tem estado no poder, nenhum ainda mats esforços empregou para reprimir o trafi
co, do que o actual gabinete. Desde que tomou conta da administração, tem dado 
instrucções ás autoridades subalternas para reprimirem com energia o trafico, tem 
mandado cruzar pelas costas navios de guerra brazileiros, tem conseguido fazer 
diversas apprehensões de africanos, aprisionar alguns navios suspeitos, organi
sar-se v a rios processos contra contrabandistas conhecidos. (Apoiados.) Ou e 
mais póde fazer? Já mais tem conseguido, e em menos tem{XJ do que seus ante
cessores ... 

Estou convencido, e o declaro em consciencia, que todos os ministerios do 
paiz, desde que se abolia o trafico, quaesquer que sejão suas c6res politicas, Mm 
empregado esforços, com mais ou menos feliz exito, para reprimir o trafico; todos 
têm tomado a peito cumprir essa obrigação do Brazil, obrigaçt!lo rigorosa, que se 
deve executar. E mesmo, senhores, tal mudança se tem feito na opinião publica 
do paiz, a reacção nas idéias da população se tem por tal fórma operado, que ne
nhum ministerio poder-se-hia hoje, e ha muitos annos a esta parte, sustentar no 
poder, se nao se declarasse inimigo dO trafico de africanos, se não empregasse 
esforços para reprimil-o. (Apoiados). Digo mais ainda, mais completa seria a reac
ção nas idéas da população brazileira se as arbitrariedades dos cruzadores bri
tannicos não o tivessem embargado. Seria hoje geral a opinião do paiz contra o 
trafico, e reduzidos ao abandono os contrabandistas, se, a pretexto de perseguil-o; 
não tivessem os cruzadores ingleses commetido tantos desacatos contra a nossa 
bandeira, e tantos insultos á nossa nacionalidade. (Apoiados.) No dia em que dei
xarem os cruzadores britannicos de injuriar a bandeira brazileira, em que deixarem 
de atacar nossas praias, nosso commercio, o governo brazileiro poderá melhor, 
porque em todos os brazileiros achará apoio, reprimir o trafico, perseguir os con
trabandistas. (Apoiados.) 

Mas, como ia dizendo, não têm os divesos ministerios do Brazil conseguido, 
apezar de todos os esforços verdadeiros que têm empregado, reprimir o trafico: e 
a razão é clara; ha o interesse dos contrabandistas, que escrevem a conta de 
seus lucros em cada violação da lei; esse interesse anima-os; e demais, ainda 
achão e/les alguma protecção nos preconceitos do paiz, de uma minoria hoje do 
paiz, que está ainda persuadida de que o paiz não póde prescindir de braços es
cravos. Diante desta força tem lutado o governo; muito tem feito, e o actual minis
teria mais que nenhum seu antecessor, póde, {XJrém, reprimir alguma cousa; mas 
com taes obstaculos, os esforços todos do governo não conseguirão, ta/lemos 
francamente, abolir, acabar o trafico de uma vez (apoiados); e muito menos em
quanto os cruzadores britannicos com suas arbitrariedades fizerem calar o dever 
para sómente se erguer o patriotismo ultrajado. E, senhores, que governo no mudo 
tem conseguido acabar com contrabandos? O governo inglez, que tem a respeito 
de contrabandos um systema muito especial, que cobre de soldados as costas do 
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seu paiz, e cerca com navios armados todo o occeano que circunda a sua ilha, 
co/locados na melhor posição do mundo, tendo em derredor o mar, que coalháo 
com suas mãos, e independentes do continente europeu, o governo ing/ez tempo
dido acabar com os contrabandos que todos os dias se fazem nas suas costas de 
objetos vindos da França e de outros paizes? A França, que tem uma lei de alfan
degas que impõe penas rigorosissimas aos contrabandistas, tem por ventura podi
do conseguir acabar com os contrabandos vindos da Belgica, da /ta/ia, e mesmo 
dos Pyrenêos da Hespanha? E porque então se h~ de dizer que o governo do 
Brazil não acaba com o trafico porque realmente não quer, quando este governo 
não póde por ora ter á sua disposição todos os meios que têm essas nações po
derosas? Quando é immenso esse paiz, extensíssimas suas costas, e apoucados 
os seus elementos de defeza? E tem podido o governo brazileiro acabar com o 
contrabando de outros generos que continuadamente se faz no paiz? Também nao 
tem o governo brazileiro querido acabar com este contrabando? (Apoiados.) Accu
sa a i/lustre opposição ao ministerio de não acabar o trafico, e de que accusa o go
verno inglez ao governo brazileiro? Quaes são os fundamentos de que se serve o 
governo inglez para continuar nessa série de desacatos ~ honra e dignidade da 
nação brasileira? O governo inglez entende que ·deve fazer a policia do nossos 
mares, tomar os nossos navios, apprehendel-os, saqueai-os, mettel-os a pique, 
queimai-os, porque o governo do Brazil, segundo elle, não tem cumprido com as 
obrigações que lhe são impostas pelo tratado de 1826. Ora, quando o governo in
glez souber que homens de um partido, que quer ter os fóros de partido politico, no 
parlamento brazileiro, dizem o mesmo que elle, o que não entenderá? Fica o go
verno inglez, como que justificado dos actos que pratica ... porque elle dirá que os 
motivos que teve para commetter esses actos são motivos reconhecidos verda
deiros por um partido político no paiz. (Apoiados.) E não ~ esta accusação, al~m 
de injustissima, inconveniente e altamente impolitica, direi mesmo, pouco nacional? 
(Muitos apoiados.) 

( . . . ) Senhores, eu pela minha parte não desejo de modo algum guerra com a 
Grã-Bretanha; mas tambem confesso que simplesmente pelo meios diplomaticos, 
julgo que não ~ possível obtermos do governo inglez satisfação a tantos e tão re
petidos actos offensivos da nossa independencia e dignidade. (Apoiados.) 

Senhores, devo aqui declarar que sou contrario á continuação do trafico, e 
que approvarei quaesquer medidas tendentes a acabar com elle; mas não poderei 
justificar de fórma alguma aquellas medidas que o governo inglez, a pretexto de re
primir o trafico, tem tomado (muitos apoiados), não louvarei a mão que nos injuria. 
Disse um honrado deputado pelo Rio de Janeiro: "Declare o governo brazileiro ao 
governo britannico que tem feito todos os esforços para acabar com o trafico, mas 
que não tem sido feliz para conseguil-o, e o governo inglez, i/lustrado como é, ím
mediatamente dará satisfação ao governo brazileiro." Senhores, isto tem feito o 
governo brazlleiro por muitas vezes, e o governo inglez tem perfeito conhecimento 
dos factos. Que esperança ha, pois, de que só por meios diplomaticos se possa 
conseguir satisfaç6es? Examinemos o procedimento do governo britannico. A c a
mara sabe que entre o Brazil e a Grll-Bretanha se estipulou o tratado de 1826, que 
acenou, mutatis mutandis, o tratado de 1815, e a convenção addicional de 1817, 
estipulados entre a Grã-Bretanha e Portugal ácerca do trafico; que o Brazil se obri
gou a abolir para sempre o trafico; e que durante quinze annos poderião os cruza
dores britannicos visitar e apprehender navios brazileiros que tivessem africanos a 
bordo, e o tribunal para julgar as apprehensões seria uma comissão mixta de in
glezes e brasileiros. AcabArão os quinze annos; cessou o direito de vis;ta e appre
hensão, e a commissão mixta. Ficou por~m ao governo brazileiro a obrigação de 
abolir o trafico? O que fez o governo britannico? O governo brazileiro declarou que 
a obrigação de reprimir o trafico no seu paiz, elle entendia continuar, e que a exe
cutaria pontualmente; o governo britannico fez pas~ar no parlamento britannico um 
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biJ/ pelo qual considerou como pirataria o trafico de affricanos praticado por navios 
e subditos brazileiros, e autorisou aos cruzadores ingleses a apprehenderem os 
navios brazileiros que encontrassem com africanos a bordo, ou sem efles, mas 
com objectos especificadamente mencionados e especialmente applicados ao tra
fico: o governo brazileiro protestou contra o bm: o governo britannico declarou que 
estava disposto a contractar com o Brasil e a retirar o bi/1, o governo brasileiro res
pondeu primeiramente que, ernquanto o governo britannico não trataria; mas de
pois, para dar ao governo britannico uma prova dos desejos que nutria de acabar 
com o trafico, o gabinete de 8 de Março de 1848 concedeu tratar simultaneamente 
dos meios de acabar o trafico e da retirada do bi/1. 

Houve nisto uma concessão do governo brazileiro ao governo inglez; e e/la 
importava e significa ainda o desejo leal e sincero de acabar com o trafico. Não se 
tem chegado por ora a um acc6rdo; trata-se porém pelos meios diplomaticos; e o 
que faz o governo britannico no emtanto? Começou por fazer cumprir o bi/1, visi
tando e apprehendendo navios brazileiros em cujo bordo encontrou objectos dos 
designados para o trafico. Já havia nisto uma arbitrariedade, porque o Brazil não 
aceitára o bi/1; era já abuso de força. (Apoiados.) E por ventura apprehendeu tanr 
bem navios ingleses que trazem para o Brazil generos e mercadorias sahidas das 
fabricas britannicas e exclusivamente proprias para o commercio da costa d'Afri
ca? (Apoiados.) Se ha da parte do governo inglez um desejo sincero e philantropi
co de acabar com o trafico, devia mandar fazer apprehensão tambem dos navios 
inglezes que trazem a seu bordo, para o Brazíl, mercadorias proprias para o com
mercio do trafico. (Apoiados.) 

Senhores, devemos acabar com o trafico, não para obedecermos ~ Inglater
ra, mas porque somos obrigados por um tratado que assignámos; e porque o inte
resse do paiz o exige, as luzes do seculo o recommendão e a humanidade o re
clama; mas devemos também fazer sentir á lnglate"a que estamos doidos dos 
seus actos; e como o faremos? Com a guerra? Não. Com a diplomacia. Tambem 
ternos conhecimento do que tem havido a este respeno. Não haverá um meio ter
mo, meios intermediarias? Eu faço differença entre o governo inglez e os subditos 
inglezes; os inglezes são em geral homens de honra, de dignidade e de pudor; não 
acompanhão de certo o seu governo nestas perseguições como porém são pa
triotas, sustentão o seu governo a respeito do estrangeiro em tudo e por tudo. Não 
podemos fazer a guerra ao governo britannico; façamos o mal que pudermos po
rém ao seu commercio, á sua navegação. (Apoiados.) Mostremos differença de 
tratamento delles para com as outras nações que nos tratão como amigas. (Apoia
dos.) Esta razão lembrou·me. a fallar a alguns co/legas meus para nos reunirmos, 
apresentar no presente orçamento um artigo autorisando o governo imperial a irn
ptJr mais 60% sobre as fazendas inglezas (muito apoiados), ou importadas em na
vios britannicos, pagando assim direitos differenciaes a que não fiquem sujeitas as 
outras nações, deixando ao patriotismo e á perspicacia do·govemo brazileiro fazer 
a applicação dessa medida quando julgasse conveniente; assim da vamos força ao 
nosso governo, o qual podia dizer ao governo inglez: 04Véde o que os vossos actos 
tém produzido no paiz !" 

Pelo discurso, que se segue, do liberal paulista, José lgnacio Silveira da 
Motta, em 15 de julho de 1850, vê-se que ainda persíste a idéia de que existe no 
pars, na população, o "preconceito" de que a lavoura precisa de braço escravo 
oriundo do tráfico. A implicação é bastante clara: o parlamento que votar uma lei 
que acabar definitivamente com o tráfico poderá sofrer as conseqüências nas ur
nas. E curioso notar que, nestes momentos finais, em que a extinção do trâfico é 
praticamente inevitâ.vel, temos um paulista questionando (mesmo de forma apolo
gética) a viabilidade do fechameno desta importantfssima fonte de mão-de-obra. 
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O Sr. Silveira da Motta ( . . . ) E donde vem, senhores, essa conclusso que ti
ra o governo inglez quando applica ás costas do Brazil as violencias feitas aM ago
ra na costa d'Africa? Essa conclusão, o governo inglez tira de um principio falso, 
qual~ o de supptJr (como tem enunciado em t6das as suas peças offlciaes) que o 
governo do Brazil tem sido infiel a todas as suas promessas, que tem faltado aos 
seus compromissos. Desta imputação de deslealdade feita ao governo do Brazil 
tem resultado a continuação dos rigores com que o governo britannico quer termi· 
nar o trafico neste imperio. Dahi tém resultado todos os actos verdadeiramente 
exorbitantes de direito, como é o celebre bi/1 de 1845, conhecido geralmente pela 
autoridade do nome de lord Aberdeen; dahi vêm as instrucç6es dadas ao cruzeiro 
inglez para exercer actos de adjudicaç6es de propriedades brasileiras, para exer
cer actos de jurisdicção a respeito de subditos brazileiros, para exercer actos de 
jurisdicção nos nossos mares, e até dentro dos nossos portos! 

Sr. presidente, todas as consequencias de violencias a que tem sido levado 
o governo inglez, são deduzidas, como disse, de um principio falso, são deduzidas 
da falsa imputação que se faz ao Bra2il de sua deslealdade. Eu não sei que se 
possa, com razão, imputar ao nosso paiz esta deslealdade. O trafico tem conti
nuado no Brazil (eu o digo com profunda magua. porque nunca fui partidista delle, 
nunca fui seu defensor, nunca delle tirei proveito directo ou indirecto), o trafico tem 
continuado no Brazil por uma indeclinavel necessidade da sua situação. (Apoiados 
e não apoiados partem de diversos lados.) Ha no Brasil a opinião feita da necessi
dade dos braços africanos, e essa opinião data da época do Brazil corno colonia, 
como reino unido e como imperio . . . 

O Sr. Moraes Sarmento: - Tem raizes nos peitos dos estupidos ou dos ve
lhacos. 

O Sr. Silveira da Motta: - Esta opiniSo, Sr. presidente, póde ser deplorada, 
como faz o nobre deputado, mas n~o póde ser negada, não pôde ser contestada, 
porque não se póde constestar a luz do sof ao meio dia. (Apoiados. ) O trafico tem 
continuado no Brazil por uma indeclinavel necessidade de sua situação . .. (Não 
apoiados.) 

O trafico, Sr. presidente, tem continuado no Brazil por uma necessidade da 
sua situação. Por quem farão derrubadas e cultivadas as maNas virgens que hoje 
são cidades, e grandes mercados no imperio? Pelos braços africanos ... 

Estou dando uma razão para explicar isso que o nobre deputado chama 
prejuízo, preconceito do Brazil. Este preconceito vem da evidencia, vem de que to· 
do o mundo enxerga que o que ha de industria agricola no Brazil é devido a braços 
africanos. 

Talvez não me fizesse bem comprehender; estou explicando um facto que j~ 
pertence á historia, não estou justificando uma doutrina, não estou justificando o 
trafico. (Apoiados. Muito bem!) 

Mas, Sr. presidente, quando se vé que tudo quanto ha de grande na nossa 
industria agrícola. . • · 

O Sr. Moraes Sarmento:- Muito grande! Está fresca. 

O Sr. Silveira da Motta: - Se esta industria do nosso paiz está atrazada, re
fficta o nobre deputado que a quer amesquinhar ainda mais (apoiados); reflicta o 
nobre deputado que a importancia que tem o nosso mercado no conceito, na opi
nião da Europa, que este mercado não obtém este conceito, esta importancia, se
não pela extensão, pelo poder del/e. Donde vem o poder de nosso mercado? Será 
por ventura pelos grandes productos das fabricas que o nosso pais exporta? (A
poiados.) Não vem unicamente a importancia do nosso mercado da exportaçS.o 
dos generos chamados coloniaes, como sáo, café, assucar, fumo, algodáo e ou
tros generos? (Apoiados.) 
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( • . • ) O Sr. presidente, esta opinião que se formou no Brazil, assim como em 
todos esses estados, e no Brazil principalmente, nos tempos proximamente ante
riores e posteriores ao tratado feito com Portugal, essa opinião, Sr. presidente, foi 
uma opinião sempre muito poderosa.oo nosso paiz, poderosa pelo ascendente mo
ral que tinha, pela convicção que tinha o nosso paiz de que não era possfvel haver 
lavoura sem braços africanos. Ainda hoje eu desafio a muitos desses enthusiastas 
que se espraião pelas regiões do idealismo, que conversem com nossos fazendei
ros .•. 

( .•. ) Eu convido aos homens que sáião da região positiva para a do idealis
mo, que conversem com os nossos fazendeiros do interior; ahi acharão poucos, 
ainda entre os mais bem intencionados, entre aquelles que estão promptos a fazer 
um sacrifício para bem do paiz, acharão poucos, digo, que comprehendáo (não di
go que queirão), que comprehendo que se possa fazer a cultura da canna, quando 
e/la está em certo período, com braços que não sejão africanos. 

Havendo esta opinião no paiz que muito demora e difficulta os esforços que 
se têm feito para plantar a co/onisaçao européa, havendo esta opinião no paiz, co
mo se queria que em um paiz onde esta opinião estava tão arraigada, era táo geral, 
que os differentes governos que têm presidido os nossos destinos em differentes 
~pocas tivessem força bastante para arrostar essa opinião de todo o paiz, para 
tomar-se um antagonista dessa opinião dominante, porque é preciso reconhecer 
que esta foi a opinião dominante de todo o paiz. 

( ... )Sr. presidente, é preciso reconhecer (e é esta uma das vantagens que 
eu tiro das minhas interpelações) que a imputação de deslealdade que se quer 
emprestar ao governo do Brazil, por não ter reprimido o trafico, é uma imputação 
injusta. (Muitos apoiados.) Os nossos governos todos têm feno mais ou menos 
esforços para reprimil-o (apoiados); ainda não se arrancou a um governo nosso 
uma declaração que o comprometia a respeito da continuação do trafico; podem se 
achar talvez actos de resignaç~o. mas não se achão compromettimentos do go
verno. (Apoiados.) 

Em sua resposta a Silveira da Motta no mesmo dia Paulino José Soares de 
Souza, Ministro dos Negócios Estrangeiros analisa a conjuntura con frieza e inteli
gência. Inicialmente suas conclusões sugerem· que o Brasil não possura os meios 
suficientes para combater as pressões inglesas, tomando a suspensão do tráfico 
negreiro uma medida inadiável e, sugerem também, que esta suspensão do tráfico 
não implicaria no colapso da produção agrrcola brasileir~ dada a oferta excessiva 
de cativos recém-importados que se registrava nos momentos finais da votação da 
lei de 4 de setembro. 

O nobre deputado por S. Paulo, autor das interpelações, fez algums obser
vações sobre as causas a que attribue essa recrudescencia de violencias da parte 
dos cruzeiros britannicos. Julgo conveniente acompanhai-o nesse terreno, porque 
a consideração dessas causas derrama muita luz sobre esta maneira. 

A camara sabe que nestes ultimas tempos tem sido nomeada pelo parla
mento britannico uma commissão, chamada do trafico da escravatura, para colher 
todos os dados, todas as informações, todos os esclarecimentos sobre este as
sumpto. Têm sido por e/la minuciosamente inqueridos muitos officiaes de marinha 
que têm estado nos cruzeiros da costa da Africa e do Brazil, muitos outros empre
gados e pessoas que têm razão de saber destes assumptos. Tem colligida a maior 
cópia de infomações, de dados estatisticos que se póde desejar para esclareci
mento das questões relativas ao trafico. É por estes dados, os mais completos que 
é possfvel, que se regulão as autoridades britannicas. Aqui tem a camara as con
clus()es apresentadas por essa commiss~o ao parlamento e votadas por e/las em 
12 de Março de 1849 (lê): 
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·oue do fim do anno de 1845 até a presente época o vigor e efficacia das 
forças navaes britannicas destinadas a reprimir o trafico, chegou a um ponto a que 
antes nunca havia attingido, e que aque/las forças eráo auxiliadas pelas da FranÇa 
e dos Estados-Unidos, conforme os tratados. 

"Que o numero total dos negros libertados pelos cruzadores britannicos, nos 
annos de 1848 e 1847, apenas excedeu de 4% dos escravos exportados da Africa 
naquelles annos, conforme o mappa annexo á primeira resoluçAo. 

"Que a despeza effectiva feita com a suppressão do trafico de escravos pa
rece ser não menor hoje de 650.000 lbs. st. por anno (cerca de 6.500:000$000). 

"Que o trafico de escravos africanos feito pelo Brazil tem trazido mui gran~ 
des lucros, e é agora dirigido e por tal modo organisado, e com tanta confiança no 
lxJm resultado das emprezas, que contraria, como nunca, os esforços das nações 
empenhadas em supprimil-o. 

aoue a extensão e actividade do trafico de escravos africanos, posto que de 
algum modo neutralisada pela interferencia estrangeira, e ás vezes restringida pela 
acção dos governos de Cuba e Brazil, tem principalmente sido regulada pela pro
cura dos productos do trabalho de escravos nos mercados da Europa . 

.. Que a admissão do assucar produzido por braços de escravos no consu
mo deste paiz tem de tal sorte concorrido, pelo grande augmento na procura dos 
artigos daquella producção, para animar o trafico de escravos africanos, que tem
se tomado hoje mais difficil do que nunca embaraçai-o. 

"Que os soffrimentos e mortalidade de escravos nos barracões e nos trans
portes são aterradores para a humanidade, que a intensidade desses soffrimentos 
e o calculo da mortalidade são sem exemplo na historia do trafico da escravatura." 

Este relataria da commissão vem acompanhado de um calculo formado á 
vista das informações havidas da quantidade de escravos importados, tanto nas 
colonias hespanholas, como no Brazil, desde o anno de 1788. Julgo conveniente 
fazer esta exposição á camara, porque na solução destas questões cumpre que 
conheçamos perfeitamente quaes os dados, informaç6es, e maneira por que o go
verno britannico procede. Estas informações e dados também esclarecem muito a 
questão, pelo lado que nos respeita. 

Do calculo que acabo de citar, junto ao relatório da commissão, vê-se que no 
anno de 1840 farão importados para o Brazil 30.000 escravos, no anno de 1841 
16.000, no ano de 1842 14.200, no ano de 1843 30.500, no anno de 1844 26.000, 
no anno de 1845 22.700, no ano de 1846 52.600, no anno de 1847 57.800. Onde 
iremos parar com isto, senhores! 

Ainda não era conhecido o calculo da importação em 1848; mas Mr. Hutt, 
presidente da comissão de que ha pouco ta/lei, declarou no parlamento, em Março 
do corrente anno, que o excesso no nosso mercado de escravos sobre o pedido 
era calculado em oito mil, no anno de 1848. Nao estou habilitado para avaliar a 
exactidão numerica, mas o excesso a/legado parece-me exacto, porque E§ sabido 
que o preço dos escravos em 1848 baixou consideravelmente. Creio que estas 
conclusões da commissáo que acabo de lér devem ter concorrido muito para que o 
governo britannico tenha adaptado os meios mais violentos para reprimir o trafico 
das nossas costas por meio de seus cruzadores que ultimamente tém adaptado. 

Lastimo, Sr. prsidente, que se tenha querido converter esta questão em ma
china de guerra contra o ministerio (apoiados); lastimo que estas questões que in
teressão a todo o paiz, que jogao com a nossa produção e riqueza, se tenhão que
rido considerar como questões de partido; e quando elfas se quizessem considerar 
assim, eu declaro francamente que aceitaria a discussão. (Apoiados.) E diria enMo 
que _desde 1840 nunca a importação foi menor do que em 1841 e 1842; no anno de 
1843 subia a 30.000; o que se segue fJ que nesses tres annos farão importados 
60.200 africanos, e nos outros cinco annos f 89.000; ha portanto uma differença de 
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mais de 129. 100 para dous annos que a /Ilustre opposição esteve no poder. Mas, 
senhoes, eu não faço a meus adversA rios esta injustíça; eu estou persuadido que 
todos os gabinetes do Brazil têm desejado sinceramente reprimir o trafico. e nem 
podia ser de outra maneira, porque esta vão em frente de todas as difficuldades que 
a continuação do trafico nos tem trazido. A razão por que estas dificuldades nlio 
tém sido encaradas de frente, e resolvidas, sao outras; talvez no decurso do meu 
discurso eu tenha de as exp6r. 

A camara ha de ter noticia das discussões que tiverão ultimamente lugar no 
parlamento inglez, em Março do corrente anno, sobre estas materias. Mr. Hutt, 
presidente da commissão a que ha pouco me referi, fez uma moção para que o 
governo de S. M. a Rainha fosse convidado para que procurasse obter a revoga
ção dos tratados que o obrigavão a ter uma esquadra effectivamente na costa 
d'Africa. Os exames feitos por esta comissão tlJm convencido evidentemente que 
o bloqueio dos portos da costa d'Africa é insuficiente para extinguir o trafico. A ca
mara tem noticia das discussões que levantárão no parlamento britannico por oc
casião desta moção. O ministerio inglez oppóz-se-Jhe com todas as suas forças; 
dous ministros declarflrão, em reuniões de membros da maioria, que pedirião a sua 
demissão se a moção passasse. Oppunhão que não era de maneira alguma con
veniente e decoroso á Grã-Bretanha retirar os seus cruzeiros da costa d'Africa 
sem antes substituir-lhe outros meios para a extínção do trafico; que os cruzeiros 
da costa d'Africa não constituião por si só um systema, e que era necessArio to
mar outras medidas. Note a camara que o systema de represssão por meio de 
cruzeiros não é systema de administração actual da Inglaterra, {) systema seguido 
e continuado por todos os seus homens de estEdo aM hoje. Por essa occasião 
aquelles que sustenta vão a moção al/egárão que o minis te rio britannico era incon-
sequente e contradictorio, quando, querendo a repressão do trafico, admittia o 
nosso assucar e o nosso café para consumo no seu paiz. Tenho ouvido algumas 
pessoas darem muita importancia áquela moção, porque tínha por fim ir retirar só 
cruzeiros da costa d'Africa; mas por ventura retirava-os e/la, ou diminuía-os nas 
suas costas? 

Desenganemo-nos, senhores, tories, whigs, proteccionistas, não proteccio
nistas, todos, quanto~ repressão do trafico, pensão da mesma maneira. A direção 
que nesta questão tém recebido os seus espiritos, os seus principias religiosos, o 
puritanismo, os interesses das suas colonias, as associaçóes religiosas, a pres
são de uma opinião geral, tudo faz que tenháo as mesmas idéas sobre este as
sumpto. (Muitos apoiados.) É uma empreza em que a GrA-Bretanha tem consumi
do sommas enormes, em que tem empregado todos os recursos da sua habil di
plomacia, e em que segue, principalmente deste o tratado de Vienna, pelo longo 
espaço de 35 annos, com uma actividade e uma perseverança nunca desmenti
das. Nesse longo espaço de tempo, homens de diversos partidos têm estado no 
poder, todos têm continuado a obra de seus antecessores. Ainda ha outra conside
ração a fazer: até certa época a esquadra britannica, pelo que respeita fl estação 
dos mares do sul da America Meridional, andava dispersa, grande parte del/a exis
tia no Rio .da Prata. A camara sabe que as questões com a republica Argentina e a 
Inglaterra acabão de ser resolvidas pelo tratado celebrado por Mr. Southem. Esta 
solução habilita a Inglaterra para tirar dal/i alguns vasos de guerra, e co/local-os 
sobre a costa do Brazil. São estas as razões a que eu attribuo o augmento e re
crudescencia nos cruzeiros. Não o attribuamos aos homens que entre nós têm 
estado e estão no poder. 

Por ventura o traficante que vé que os escravos têm alto preço no mercado, 
que a vigilancia dos cruzeiros é menos efficaz, que tem ou póde obter uma embar
cação velelra, que tem todos os meios para retirar de uma especulação destas 100 
ou 200:000$, dá de m3o a esses lucros enormes, sómente porque (permitia-se-me 
exprimir assim) o ministerio é luzia ou saquarema? 
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( •.• ) O trafico é quase exclusivamente feito hoje debaixo da nossa bandeira. 
porque não tendo o Brazil tratado com nação alguma que lhe assegure o direito de 
visita, e sendo as embarcaç6es brazileiras visitadas e apresadas hoje s6mente 
pelos cruzeiros lnglezes, em virtude do bíll de lord Aberdeen, ha vantagem em co
brir as especulaçt:Jes do trafico com a nossa bandeira. Ao mesmo tempo que não 
ha nada mais fac// a quem faz esse trafico do que cobrll-o com a nossa bandeira, a 
muita facilidade em se nacionaflsarem, como brazileiras, embarcações estrangei· 
ras; e quanto maiores forem as facilidades para cobrir essas especulaçt:Jes com a 
nossa bandeira, tanto maior será o numero de insultos que temos de soffrer quoti
dianamente. J~ vê a camara qual tem sido o resultado das medidas de quasi todas 
as nações da Europa e da America para a repressao do trafico. Reduzido como 
estA, ao Brazil e a Cuba, é natural que a Inglaterra nos aperte cada vez mais, para 
obter o complemento do seu s ystema. 

( • . • ) Poderia prescindir de entrar na questão da conveniencia da continua
ção do trafico; poderia deixar de examinar se a sua repressao póde prejudicar se
riamente a nossa agricultura; mas perguntarei áquelfes que entendem que a conti
nuação do trafico convém, se é posslvel que e/le continue, ao menos por muito 
tempo? (Apoiados.) 

Quando uma naçAo poderosa, como é a Grã-Bretanha, prossegue com in
cansavel tenacidade, pelo espaço de mais de 40 annos o empenho de acabar o 
trafico com uma perseverança nunca desmentida; quando e/la se resolve a des
pender 650 mil libras por anno sómente para manter os seus cruzeiros para repri
mir o trafico; quando ella obttjm a acquiescencia de todas as nações maritimas eu
ropéas e americanas; quando o. trafico estd reduzido ao Brazil e a Cuba, podere
mos nós resistir a essa torrente que nos lmpelle, uma vez que estamos co/locados 
neste mundo? Creio que n~o. (Apoiados.) Demais, senhores, se o trafico não aca
bar por esse meios, ha de acabar algum dia 

A Inglaterra tem feito tratados com muitos chefes de nações africanas, ha 
muitos pontos da costa d'Africa onde se não faz mais o commercio; e a civilização 
ha de fazel-o cessar completamente algum dia. que talvez náo esteja muffo longe. 
E deveremos nós continuar a dormir o sonno da indolencia para daqui a 10, a 15, 
ou 20 annos acharmo-nos t~o atrasados nas medidas que convém adaptar para 
substituir os braços africanos com nos achamos hoje? {Apoiados.) A extincç!Jo do 
trafico ha de produzir algum abalo, n~o jé1, mas tratemos de o ir prevenindo. O que 
resulta dahi é que devemos procurar os meios para contrabalançar esse mal, para 
aperfeiçoar a nossa producçSo; porque maior valor tem 1 O mil arrobas de café bem 
preparado, do que vinte mil mal amanhado. {Apoiados.) Procuremos arredar das 
nossas cidades essa multidão de escravos que as entulhAo. (Apoiados.) Náo 
creio, senhores, que as medídas de repressão sejflo as unicas que convenha 
adaptar para acabar com o trafico no palz. Nflo faço tflo pouca conta da intelligen
cla do homem, que julgue que elle não deva ser dirigido sen.~o pela repressão; mas 
entendo que os meios de repressão devem fazer parte do s ystema que convém 
adaptar, em vista do estado da nossa sociedade e das difficuldades, que não de
vem ser motivo para que recuemos. {Apoiados.) 

A solução que tem de ser dada a estas questões da actualidade é uma solu· 
çAo mui ampla e mui importante, e por isso é que eu procurei destacai-a dos factos 
sobre que vers~rão o primeiro e o segundo topico das interpellações. NSo é só
mente contra esses factos que devemos protestar, não é sómente sobre el/es que 
devemos chamar a attenção do paiz, 6 sobre o todo de questões táo graves, e so
bre a relação e Influencia que exercem sobre o paiz, e principalmente sobre o seu 
futuro. (Apoiados.) Ha uma questão mais larga e mais importante, quest§o que d~ 
vemos procurar todos os meios de resolver por maneira tal que não concorramos 
para prejudicar o futuro engrandecimento do nosso palz. (Apoiados.) 
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E respondendo agora .:1 ultima parte da interpellação do nobre deputado por 
S. Paulo, que deseja saber quaes as providencias que tem dado o governo para 
evitar e reprimir os aggravos á nossa nacionalidade, dir-lhe-heí que o governo deu 
aquellas unicas providencias que julgou conveniente dar, determinando ás fortale
zas que se oppuzessem, tanto quanto pudessem, ~ violaçllo do nosso territorio. 
Mas por ventura estas providencias resolvem as difflculdades da nossa posição? 
Estabelecem alguma causa para o futuro? Certamente que não: é preciso resofvêl
as por outra maneira. 

Direi mais ao nobre deputado, que logo que tenha cessado esse procedi
mento dos cruzeiros ingleses, e que não reappareção essas violações do nosso 
territorio (e tenho fundadas esperanças de que hão de cessar), o governo procura
rA por meio de negociações, em que ha de consultar a dignidade nacional e os inte
resses do paiz, dar uma solução definitiva a estas questões, que nos incomodão e 
prejudicão ha tanto tempo. Declararei mais á camara, que na actualidade não há 
proposição alguma do governo britannico ao governo brazileiro, nem sobre trata
dos de commercio, nem sobre os meios de reprimir o trafico; ha sómente da parte 
do governo a intenção firme, sincera, franca e leal de cumprir com a nossa palavra 
empenhada no tratado de 1826, e de por essa maneira assumir a força moral que é 
indispensável para sermos respeitados. (Muitos apoiados.) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se identificar determinadas tendências ao examinar o material aqui 
compilado, embora uma análise mais conclusiva somente seja possfvel após estu
dos mais amplos e aprofundados. O que é, afinal, que estes vinte anos de debates 
representam? (15) Mesmo uma leitura superficial das discussões parlamentares 
sobre a supressão do tráfico negreiro revela que os temas não mudam no decorrer 
do debate geral, nem as várias posições tomadas aqui e ali por liberais e conser
vadores se alteram radicalmente. A ausência total de linhas partidárias claramente 
definidas é gritante, enquanto a troca de acusações e contra-acusações entre par
ticipantes de sucessivos ministérios torna-se cansativa. Embora tivéssemos o 
cuidado de eliminar certas divagações dos trechos aqui selecioanados, é preciso 
que se saiba que os debates sobre a supressão do tráfico são muitas vezes per
meados por assuntos alheios, que, na maioria dos casos, comprometem a objetivi
dade das discussões. É como se se empurrasse para a frente a responsabilidade 
sobre algo incômodo, do qual não se tem muita convicção, que se quer ou que se 

(15) Deve-se esclarecer aqui que de 1831 a 1837 não encontramos discussões relevantes. Tam
bém é preciso notar que os Annaes da C;1mara dos Srs. Deputados no penodo estudado 
não compõem um corpo de documentação preciso. Mesmo depois de termos feito uma lei
tura bastante extensa dos Annaes dos anos 1831-1850, não podemos ter certeza de que 
examinamos todos os discursos em que o tráfico negreiro foi discutido. Para que um pes
quisador pudesse ter essa certeza, teria de ler algumas milhares de páginas linha por li
nha. Os trtulos e os "resumos do dia" empregados nos Annaes nao indicam, necessaria
mente, o verdadeiro assunto levantado numa determinada data. Assim, o problema do co
mércio de escravos africanos pode aparecer sobre "Tráfico negreiro". "Repressão do tráfi
co", os quais são denominações lógicas, mas, o assunto se encontra também em discus
sões intituladas "Negócios estrangeiros", "Verba do ministério dos estrangeiros", "Relató
rios do Ministério da Justiça", bem como "Respos1as à Falia do Trono". ~ provável, por
tanto, que alguns discursos que tratavam do assunto tenham nos passado desapercebidos .. 
Além disso, algumas discussões decisivas no que se refere a efetivação de medidas con
cretas na repressão do tráfico, não puderam ser analisadas pelo fato de nao constarem da 
documentaçao examinada, uma vez que foram proferidas em sessões realizadas pela Câ
mara em caráter secreto.· 
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precisa resolver. Dessa forma, podemos concluir que os vinte anos de discussões 
sobre o comércio negreiro foram a forma encontrada pelos deputados brasileiros 
para escamotear uma definição precisa sobre o assunto e para resistir ao assédio 
britânico. Em outras palavras, o prolongamento dos debates constituiu o artiffcio 
natural usado para adiar a efetivaçao do fim do comércio de africanos no Brasil. 

Apesar desta prática de adiamento da solução final para a questão, os ar
gumentos desenvolvidos acabam tratando de todos os aspectos do tráfico e seus 
efeitos. Na medida em que se sabia que a supressão era inevitável, naturalmente 
anâlises conjunturais faziam parte dos procedimentos parlamentares. No caso, 
uma tática empregada para demonstrar a importância de medidas repressivas ao 
trâfico negreiro foi a de chamar atenção sobre o grande número de africanos re
cém-chegados que estavam sobrecarregando os portos. Diga-se de passagem 
que considerações do tipo deveriam soar pertinentes para os deputados reunidos 
na Corte, pois o Rio de Janeiro recebia cerca de 80% das importações de escra
vos durante o perfodo. (16) Na verdade, a noção de que os portos estavam repletos 
de "peças" novas continha três elementos distintos que alimentavam os argu
mentos favorãveis a cessação imediata do trãfico. O primeiro elemento foi o perigo 
que o abarrotamento representava. Já em 1840, temos o paulista Alvares Machado 
chamando atenção para a ameaça implfcita nas importações maciças. Fatalmente, 
ainda estavam vivos na memória dos membros da Câmara a grande rebelião nata
lina de 1831 na Jamaica <17l e, mais relevante ainda, o levante organisado pores
cravos de origem muçulmana em Salvador no ano de 1835 118l. Pouco importa que, 
logo depois, o mesmo Alvares Machado tenha utilizado clâssica justificativa da es
cravidão que insistia nos grandes beneffcios provenientes da cristianização dos 
africanos bárbaros após sua chegada ao Novo Mundo. O fato é que percebia-se 
um perigo. Nas horas finais do debate, tanto o liberal Souza Franco (PA) quanto o 
ministro conservador Soares de Souza (SP) acenaram com a mesma ameaça. 
Com a enorme superlotação de africanos que se deu nascida dos últimos dois 
anos do tráfico, talvez não tosse impossfvel imaginar uma repetição do verdadeiro 
pesadelo escravista que fôra São Domingos. 

Ao citar as estatrsticas sobre o tráfico para o Brasil, compiladas por uma 
comissão parlamentar em Londres, o ministro Soares de Souza estava atentando 
para o elemento mais importante das importações exageradas. Os deputados fo
ram informados de que somente para o ano de 1848 estimava-se que o excesso 
de africanos era da ordem de oito mil. Obviamente, o aumento das importações 
havia provocado uma super oferta de escravos e a mensagem de Soares de Sou
za foi bastante clara: o excesso de africanos no mercado significava que não havia 
risco para o sistema produtivo, pelo menos a curto prazo, em-terminar de vez com o 
tráfico negreiro. Souza Franco foi ainda mais incisivo em demonstrar que a de
manda por novos braços poderia ser suprida sem dificuldades quando disse: 
• .•. a agricultura não pode deixar de dar-se por satisfeita com os escravos exis
tentes .• : De certa forma, as tentativas de última hora por parte dos traficantes de 
burlar as proibições e as manobras britânicas contriburram para a extinção definiti-
va do comércio Ilegal. · 

Quando o mesmo Soares de Souza declarou que era necessârio " ..• arre
dar das nossas cidades essa multidão de escravos que as entulhão • •• " ele não 
estava apenas reforçando os argumentos relativos às ameaças de distúrbios ou à 
superabundância de escravos no mercado. A alusão às cidades entulhadas de ca-

( 16) KLEIN, op. cll 
( 17) GENOVESE, Eugene. De rebelfáo a revoluçáo. sao Paulo, Global, 1983. 
(18) REIS, João Josá. A RebeliAo Escrava no Brasil- A história do Levante dos Mares (1835). 

São Paulo, Brasiliense. 
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u os - boçais ou crioulos- constitui o terceiro elemento do argumento conjuntural 
a favor da supressão imediata do tráfico. O raciocfnio neste caso foi o de que era 
perfeitamente cabfvel uma ampla realocação de escravos no Brasil. Ao que pare
ce, em 1850, não se pensava no surgimento do trAfico interprovincial, e sim na 
transferência para as áreas rurais e agrárias dos milhares de escravos urbanos, 
na sua vasta maioria engajados em atividades domésticas e do setor terciârio. E, 
de fato, ao longo da década de 1850, quando vastos contingentes de tais cativos 
"ociosos .. foram transformados em trabalhadores do eito, a lei de oferta e deman
da se incumbia de demonstar a certeza deste raciodnio. 

Um segundo e persuasivo argumento baseado em realidades conjunturaiS 
permeava vârios dos discursos parlamentares. A resolução britânica em combater 
o trâfico onde se encontrasse operando era firme e se tornava cada vez mais obs
tinada. Mesmo que o parlamento brasileiro desejasse a continuidade do trâfico -
algo que nenhum deputado expressou expltcitamente durante os debates - quais 
os recursos materiais e morais do governo para enfrentar a Marinha Real e a di
plomacia britânica? Em 1840 o pernambucano Lopes Gama lembrava a impotência 
brasileira, bem como o amplo apoio de todas as poderosas nações do mundo à 
posição inglesa. Em 1844, nas vazias discussões partidárias entre o paraibano 
Carneiro da Cunha e o fluminense Saturnino de Souza e Oliveira, evidenciam-se 
as frustrações derivadas da impossibilidade de negociar uma trégua nas pressões 
britanicas. Por mais insultuoso que fosse, o Brasil teria de suportar a promulgação 
do Bill Aberdeen com seu posicionamento unilateral. Novamente, foi um fluminen
se, Martins da Cruz Jobim, que, em 1850, declarava que era impossfvel contrariar 
a campanha anti-trtlfico dos ingleses. Sem dúvida, as incursões dos cruzadores 
britânicos nos próprios portos brasileiros criava um clima polrtico que dificultava o 
engajamento efetivo do governo imperial na tarefa de reprimir o tráfico, como disse 
o liberal paulista, Pereira da Silva. Não obstante tais dificuldades, em sua resposta 
ao paulista, o ministro conservador Soares de Souza empregou um argumento por 
excelência conjuntural para demonstrar que havia chegado o momento certo para 
pôr termo ao comércio ilfcito. Resolvidos os demais problemas internacionais no 
Atlântico Sul, os britânicos estavam em condições de concentrar todas suas força5 
navais na região no combate ao tráfico para o Brasil. Mais uma vez o recado do 
ministro era cristalino: se antes alguém imaginava que os traficantes pudessem 
continuar burlando o bloqueio britânico sem que o Brasil sofresse conseqüências 
mais sérias, de 1850 em diante os danos a todo o comércio marrtimo seriam insu· 
portáveis. Dessa forma, pode-se dizer que no ano de 1850 nem a nação nem o 
partimento brasileiros poderiam dar-se ao luxo de continuar adiando uma solução 
para a questão. 

Ou ando os deputados procuravam prever o futuro do Brasil sem o tráfico as 
visões se dividiam. Para alguns, como Moraes Sarmento (RN) e Souza Franco 
(PA) por exemplo, os efeitos do término do tráfico haveriam de ser positivos. 
Aquele prognosticava que " ... a falta de braços. . . vira a ser suppn'da pelos crio
los que nascerem nas fazendas e engenhos", enquanto este também acreditava 
que a procriação iria remediar qualquer escassez de mão-de-obra que o fim da in
trodução de africanos eventualmente provocasse. Ora, como a leitura dos discur-

sos já terã demonstrado, os membros da Câmara eram muito bem informados so· 
bre a história contemporânea e dificilmente teria escapado a eles o exemplo de 
uma grande população escrava que crescia naturalmente por taxas bastante altas. 
~ claro que estamos nos referindo ao plantei mancfpio do Sul dos Estados Unidos. 
Naturalmente, estes brasileiros pensavam na mesma possibilidade para seu pafs, 
se é que um ou outro já não tivesse percebido que certas populações escravas 
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regionais eram capazes de um crescimento vegetativo positivo. C19l De qualquer 
forma, a evidência tende a mostrar que estes deputados tinham razão, pois, após 
1850. o crescimento natural se comprovou capaz de manter a população escrava 
em várias áreas do pars. Ainda mais profético foi Moraes Sarmento quando apon
tou a possibilidade de que os proprietârios do Nordeste pudessem aproveitar a 
mão-de-obra dos numerosos agregados da região. Como sabemos. o sistema de 
parceria se tornou predominante na maior parte do nordeste na segunda metade 
do século XIX. C20l 

É igualmente importante a noção de que a "substituição" do braço africano 
iria se dar através da introdução de mudanças no sistema prOdutivo. De novo, o 
fim do trãfico era visto como um passo posi~vo para a nação porque o resultante 
"abalo", ou seja, a falta de braços, faria com que as chamadas classes produto
ras procurassem economizar mão-de-obra pela introdução de novos métodos de 
trabalho, inclusive os mecanizados. Na verdade, os deputados não foram muito 
precisos quanto à viabilização dos melhoramentos imaginados, mas esperava-se 
que a interrupção do comércio de africanos desencadeasse um mal delineado pro
cesso de racionalização modernizante. Jã em 1840, Carneiro da Cunha falava em 
" ... suprir os braços por meio de machinas e melhorar nossos custumes." Em 
1848, o otimista Moraes Sarmento assegurava que "Os agricultores lançarião TMO 
das machinas para poupança de trabalho • .. " enquanto, nos momentos finais do 
debate, Soares de Souza fazia vaga referência à probabilidade de que a escassez 
de mão-de-obra seria contrabalançada por tentativas de "aperfeiçoar nossa produ· 
ção". Deve-se notar aqui que, implicitamente, a escravidão estava sendo julgada 
de maneira negativa, como um fator de impedimento ao desejado avanço da na
ção. 

O otimismo, porém, nunca se tornou geral durante os debates e certos re
presentantes previam um futuro sombrio para o pafs quando do fechamento do trá
fico. O mineiro, Pereira de Vasconcellos, ao lamentar em ~ 838 que muitos dos 
acordos conclufdos com a Grã-Bretanha resultaram de um pensamento errôneo 
quanto à necessidade imprescindfvel de acabar com o comércio ilfcito, estava 
afirmando que a realidade era bem outra e que o pars não sobreviveria sem o farto 
abastecimento de braços africanos. As dicussões meramente partidárias de 1844 
entre Carneiro da Cunha e Saturnino de Souza e Oliveira. aliás eloqüentes exem
plos da estratégia de adiamento de uma solução final, também reconheciam impli
citamente as enormes dificuldades que resultariam da possrvel repressão ao tráfi
co. Em 1848, temos o paulista Campos Mello rejeitanto o "caminho nordestino" 
em direção ao desenvolvimento de um mercado de trabalho livre e enfatizando que 
os fazendeiros do centro-sul reclamavam mais braços africanos. E, em 1850, foi 
de novo um paulista, Silveira da Motta, que se perguntava qual a sarda para um 
sistema produtivo que ainda dependia de mão-de-obra africana. É preciso dizer 
o óbvio. Estes eram homens imbufdos de um imaginário escravista e simplesmente 
não conseguiam prever um Brasil que funcionasse sem que fosse sob Un:"J regime 
plenamente escravista o que, no caso, inclufa a ampla importação de novos escra
vos africanos. Poder-se-ia acrescentar que o mal definido futuro dós otimistas ofe
recia muito pouco de palpável aos escravistas convictos. 

(19) Ver nota (4). Achamos particularmente intrigante a menção de oorrespondência enviada por 
fazendeiros mineiros pedindo medidas para pôr fim ao tráfico, feita por Moraes Sarmento. 
No momento podemos apenas especular, mas, fora a pequena região cafeelra, é de se 
suspeitar que a escravarla mineira se reproduzia de forma ampliada e a referida corres
pondênda possivelmente estaria refletindo tal realidade. 

(20) Ver a respeho: EISENBERG, Peter. ModemfzaçAo sem mudança. A Indústria Açucareira em 
Pernambuco: 184D-1910. Rio de Janeiro, Paz e TerralUniversidade de Campinas, Cam· 
plnas, 1977. 
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é bom lembrar, no entanto, que freqüentemente grandes processos históri
cos começam com idéias e estas podem sugerir a gestação de um novo imaginá
rio social. Como jâ aludimos, a pretensa racionalização do processo produtivo dos 
otimistas se enraíza em um conteúdo negativo que era a rejeição do trâfico e, até 
um certo ponto, da escravidão como contraproducentes e entraves à marcha bra
sileira rumo ao estãgio de nação verdadeiramente civilizada. Embora frustrados 
pela humilhação a qual os ingleses sujeitavam o Brasil, alguns deputados pareciam 
querer acelerar um processo de transição que mal se iniciava. Eram in ctvrduos 
que, em um mundo convulsionado pelas imposições da Revolução Industrial e de 
novas polfl:icas .econOmicas internacionais, imputavam à escravidão o peso de um 
atraso imperdoável e inaceitável. O Brasil haveria de entrar no ritmo do mundo no
vo com a introdução de mâquinas, de novos processos produtivos e de trabalha
dores imigrantes oriundos da Europa civilizadora. Foi neste veio que, em 1838, o 
baiano Acayhaba de Montezuma perguntava retoricamente: "podemos importar a 
barbaridade africana e não queremos a civi71zação européia r· Dois anos depois o 
pernambucano Lopes Gama declarava que " .•. o Brazi/ nunca há de ser nada en
quanto tiver escravos". Em 1850 foi a vez do fluminense Pereira da Silva opinar 
que chegara a hora de acabar com o tráfico em parte porque " •.. o interesse do 
paiz o exige, as luzes do seculo o recommendão e a humanidade o reclama • •• " 
Nenhum destes deputados se teria considerado um abolicionista, mas tão pouco 
se sentiam confortâveis com o seu mundo escravista. 

Não são fortuitas as referências às "luzes do século". à civilização euro
péia, ao "futuro do pafs", ao "aperfeiçoamento da produção". Tampouco a re
lação estabelecida entre o comércio de escravos e a "imoralidade e desgraça do 
Brasil" é mera figura de retórica. A nosso ver estas são imagens simbólicas pode
rosas, expressão instituinte de um novo imaginário das elites nacionais que desa
brocha nestes anos e aparece plenamente configurado nos primeiros anos da re
pública. Imaginário este que viria a ser um elemento central a assinalar a lenta 
passagem para um sistema econômico baseado no trabalho livre. 

A crescente, porém embrionária, expectativa de racionalidade produtiva 
pouco a pouco se respalda em valores outros onde a moralidade, a civilidade, e o 
progresso agora são incompatrveis com o trãfico de escravos a prindpio, e, por 
fim, com a existência mesma do trabalho escravo. 

O desconforto dentro de um mundo escravista se expressa ora com abun
dante presença de cativos, boçais e crioulos na cidade, ora com um sentimento de 
inferioridade, de atraso em relação à Europa, ora com um quê de desprezo pela 
"barbaridade africana,.. Este incômodo resvala para objeções as quais se tenta 
sustentar com argumentos racionais que apontam para um lógica, por que não di
zer, capitalista. Esta passa por um temor de distúrbios que poderiam ser ocasio
nados pelo excesso de escravos ameaçando o tecido social, e vai atê argumentos 
que sustentavam não apenas a inexistência de riscos para o sistema produtivo 
caso se abolisse o trãfico, como insistia na realocação e .procriação de escravos 
ao lado da introdução de aperfeiçoamento técnicos no sistema produtivo. Assim se 
encurtava o caminho da "barbaridade africana" à "civilização européia". 

Nesta perspectiva nos parecem ser decisivos os anos que medeiam 
1831-1850, ou melhor, do infcio dos debates sobre o tráfico até à supressão do 
mesmo. Os novos ventos que sopram engendram opções, impregnam as palavras 
e deixam no ar o sutil aroma da ordenação econômico-social que se avizinha. 

É claro que nossas breves considerações nem de longe esgotam as possi
bilidades de se estudar como o Brasil do segundo quartel do século XIX encarava 
a iminente extinção do tráfico negreiro internacional. Mesmo os discursos selecio
nados admitiriam outras interpretações e acreditamos que pesquisas em jornais, a 
literatura e documentos privados da época poderiam revelar novos aspectos do 
debate nacional. Esperamos que nossa contribuição possa estimular dS alguma 
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