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Resumo 

Essa tese tem por objetivo analisar a crise da escravidão brasileira em perspectiva global 

entre o período que vai da Guerra Civil norte-americana (1861-1865) à formação do 

movimento abolicionista nacional (1879-1880). Para tanto, recorreu-se ao emprego de 

dois planos distintos, porém relacionados de análise. O primeiro consistiu em verificar 

como os coevos brasileiros nortearam seu “horizonte de expectativas” sobre a condução 

da emancipação a partir dos “espaços de experiência” fornecidos por processos 

históricos nacionais e globais. O segundo consistiu em examinar como a reorganização 

da economia-mundo capitalista, as transformações no sistema interestatal e a 

mobilização social no Brasil e em outras regiões do mundo impactaram os processos 

políticos e socioeconômicos em curso no Império. Ao unir essas duas dimensões, a 

pesquisa tem como finalidade última mostrar que a crise do cativeiro no Brasil não fez 

parte de um aventado “século de abolições”, mas de uma estrutura ou mesmo de um 

tempo histórico específico da escravidão negra nas Américas que denomino de segunda 

era da abolição. 

Palavras-chave: escravidão, segunda era da abolição, economia-mundo, sistema 

interestatal, política imperial. 

 

Abstract 

This dissertation analyzes the crisis of Brazilian slavery in global perspective during the 

period from the American Civil War (1861-1865) to the formation of the national 

abolitionist movement (1879-1880). To do so, it employs two distinct but related 

strategies. The first one consists on verifying how Brazilians guided their “horizon of 

expectations” regarding how to conduct emancipation based on “spaces of experience” 

provided by national and global historical processes. The second is to examine how the 

reorganization of the capitalist world-economy, the transformations in the interstate 

system, and social mobilization in Brazil and other regions of the world impacted 

political and socioeconomic processes underway in the Empire. By uniting these two 

dimensions, this research ultimately demonstrates that the crisis of slavery in Brazil was 

not part of a fledged “century of abolitions,” but rather a specific historical structure or 

time of black slavery in the Americas that I call second age of abolition. 

Keywords: slavery, second age of abolition, world-economy, interstate system, 

Imperial politics. 
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Ao escrever as considerações finais de um artigo que viria a publicar em 1978, o 

economista Pedro Carvalho de Mello sugeriu a seus leitores que havia certa demanda 

historiográfica pela elaboração de uma investigação que tomasse a “escravidão agrícola 

nos países da América [...] como um único fenômeno, no qual o padrão de unidade foi 

muito mais importante do que as diferenças porventura existentes.” Na mesma 

recomendação, o autor ainda indicou que esse “estudo comparativo” poderia ser 

especialmente interessante para a compreensão da abolição do cativeiro em todas as 

sociedades escravistas do continente. Nesse caso, escreveu Mello, “como o Brasil foi o 

último país das Américas a abolir a escravidão, poderia portanto ter conhecido e 

avaliado as experiências com a abolição, bem como com os problemas enfrentados e as 

soluções encontradas por estes países”.
1
 

Por mais sugestiva que fosse, a proposta de Mello não foi levada adiante nas 

últimas quatro décadas. Em que pesem as escolhas individuais dos pesquisadores, as 

razões para tanto residem mais nos caminhos percorridos pela historiografia brasileira 

da escravidão. Tanto antes como depois da publicação do texto em questão, os estudos 

que trataram da abolição tenderam a enxergar as batalhas pelo fim do cativeiro no Brasil 

como resultado de variáveis preponderantemente internas, fossem elas a luta 

empreendida por determinados agentes sociais (abolicionistas, cativos, parlamentares ou 

Imperador) ou as mudanças estruturais transcorridas na segunda metade do século XIX 

(crescimento da população urbana, desenvolvimento dos meios de transporte e 

comunicação, transição para uma economia capitalista etc.). A despeito das inúmeras 

diferenças interpretativas que compõem esse vasto espectro de perspectivas, é possível 

dizer que todos os estudos que trataram do tema se valeram, em maior ou menor grau, 

de um nacionalismo metodológico que fez com que se perdesse de vista uma dimensão 

importante do processo abolicionista brasileiro: o papel que eventos e processos sociais, 

políticos e econômicos de dimensão global tiveram para traçar o percurso e o desfecho 

da emancipação no Império do Brasil.
2
 

                                                 
1
 Pedro Carvalho de Mello, “Aspectos econômicos da organização do trabalho da economia cafeeira no 

Rio de Janeiro, 1850-1888”. Revista Brasileira de Economia, vol. 32 (n. 1), jan./mar. 1978, pp. 19-67. 
2
 Para as lutas abolicionistas, ver Robert Toplin. The abolition of slavery in Brazil. New York: Atheneum, 

1972; e Angela Alonso. Flores, votos, balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2015. Para as lutas parlamentares, cf. Robert Conrad. The destruction of 

Brazilian slavery, 1850-1888. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1972; e 

Jeffrey Needell. The Party of Order: the conservatives, the state, and slavery in Brazilian monarchy, 

1831-1871. Stanford: Stanford University Press, 2006. Para as lutas dos escravos, ver Sidney Chalhoub. 

Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1990; Joseli Maria Nunes Mendonça. Entre a mão e os anéis: a lei dos Sexagenários e os 

caminhos da abolição no Brasil. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008; Maria Helena P. T. Machado. 
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Diante desse ambiente, a oportunidade para a realização de uma investigação de 

teor comparativo permaneceu à espera de uma renovação historiográfica que 

recolocasse a proposta de Mello na ordem do dia. Esse movimento começou a se operar 

com mais clareza a partir do surgimento de duas perspectivas que vêm registrando 

significativa recepção na academia brasileira: de um lado, os estudos de Dale Tomich, 

que dialogou com a teoria de sistema-mundo de Immanuel Wallerstein para propor o 

conceito de “segunda escravidão” como chave analítica para a compreensão das 

intermediações entre capitalismo e escravidão; e de outro, o desenvolvimento de 

perspectivas que buscaram escapar do nacionalismo metodológico (história conectada, 

história atlântica, história transnacional, etc.) e desembocaram mais recentemente na 

proposição de uma História Global centrada na integração de diferentes espaços.
3
 

O que importa notar aqui é que essas duas perspectivas – a primeira direcionada 

para o tema específico da escravidão e a segunda voltada para a pesquisa histórica como 

um todo – tornaram um tanto quanto obsoleta a ideia de uma história comparada da 

abolição nos moldes sugeridos por Pedro Carvalho de Mello. No lugar dela, ambas 

convergiram para a proposição de uma história integrada na qual os processos históricos 

de dois ou mais espaços se entrelaçam em múltiplas intermediações dentro de uma 

realidade globalmente estruturada. A partir desse enquadramento, a história das 

sociedades escravistas no longo século XIX, longe de ser analisada à luz de suas 

semelhanças e diferenças – procedimento caro às comparações formais –, ganhou novo 

tom, podendo ser vista como resultado de uma totalidade histórica aberta, constituída 

pela interação cambiante das forças políticas (Estado nacional e sistema interestatal), 

econômicas (economia-mundo) e sociais (atuação individual e coletiva dos agentes 

históricos) de escala nacional e internacional.  

Com base nessas premissas, uma série de trabalhos publicados na última década 

procurou destacar os aspectos políticos, econômicos, sociais e jurídicos que permearam 

a ascensão e o fortalecimento do cativeiro nos espaços da “segunda escravidão”. Ainda 

                                                                                                                                               
Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas (1830-1888). São Paulo: EDUSP, 

2014; e, da mesma autora, O plano e o pânico: os movimentos sociais na década da abolição. 2ª ed. 

Revista. São Paulo: EDUSP, 2010. Para a participação de D. Pedro II, ver Roderick J. Barman. Imperador 

cidadão. Trad. port. São Paulo: Editora Unesp, 2012. Para as mudanças estruturais, cf. Emília Viotti da 

Costa. Da senzala à colônia. (1ª edição 1966). São Paulo: Editora Unesp, 1998. 
3
 Dale Tomich. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. Trad. port. São Paulo: 

EDUSP, 2011, pp. 21-97; e Sebastian Conrad. What is Global History? Princeton & Oxford: Princeton 

University Press, 2016, pp. 1-114. Ver ainda Immanuel Wallerstein. The essential Wallerstein. New York: 

The New Press, 2000; e, do mesmo autor, The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the 

Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century (With a New Prologue). Berkeley: 

University of California Press, 2011. 
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assim, é preciso reconhecer que a maior parte desses estudos concentrou-se na primeira 

metade do longo século XIX, deixando uma importante lacuna no que diz respeito à 

crise do cativeiro nas colônias espanholas de Cuba e Porto Rico, no Império do Brasil e 

no sul dos Estados Unidos. Até o momento, nenhum estudo mais amplo foi realizado 

com o objetivo de analisar de forma integrada os processos abolicionistas desses três 

espaços. A presente investigação, nesse sentido, constitui-se como uma tentativa de 

cobrir essa lacuna para o caso brasileiro.
4
 

De modo objetivo, a tese tem por objetivo analisar a crise da escravidão 

brasileira em perspectiva global entre o período que vai da Guerra Civil norte-americana 

(1861-1865) à formação do movimento abolicionista nacional (1879-1880). Para tanto, 

recorreu-se a dois planos distintos, porém relacionados de análise. O primeiro consistiu 

em verificar como os coevos brasileiros nortearam seu “horizonte de expectativas” 

sobre a condução da emancipação a partir dos “espaços de experiência” fornecidos por 

processos históricos de dimensão global. O segundo consistiu em examinar como a 

reorganização da economia-mundo capitalista, as transformações no sistema interestatal 

e a mobilização social no Brasil e em outras regiões do mundo impactaram os processos 

políticos e socioeconômicos em curso no Império. Ao unir essas duas dimensões, a 

pesquisa pretende fornecer uma explicação abrangente do processo que levou ao fim da 

escravidão negra no Brasil, dando conta dos aspectos mais relevantes da crise definitiva 

de uma das mais importantes instituições do século XIX.
5
 

                                                 
4
 Para os trabalhos que pensaram o lugar do Brasil nos quadros da “segunda escravidão”, cf. Rafael de 

Bivar Marquese. Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos 

nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004; Rafael de Bivar Marquese & Tâmis 

Parron, “Internacional escravista: a política da segunda escravidão”. Topoi, v. 12, n. 23, jul.-dez. 2011, pp. 

97-117; Tâmis Parron. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2011; do mesmo autor, A política da escravidão na Era da Liberdade: Estados 

Unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2015; Waldomiro Lourenço da 

Silva Jr. Entre a escrita e a prática: direito e escravidão no Brasil e em Cuba, c. 1760-1871. Tese de 

Doutorado: FFLCH: USP, 2015; Ricardo Salles. E o Vale era o escravo: Vassouras, século XIX. 

Senhores e escravos no coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008; e Rafael 

Marquese & Ricardo Salles, “A escravidão no Brasil oitocentista: história e historiografia”. In: 

Escravidão e capitalismo histórico no século XIX: Cuba, Brasil e Estados Unidos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2016, pp. 99-161. Sobre os poucos textos que pensaram a abolição da escravidão 

por esse prisma, ver Rafael de Bivar Marquese, “A Guerra Civil dos Estados Unidos e a crise da 

escravidão no Brasil”. Afro-Ásia (51) 2015, pp. 37-71; do mesmo autor, “Capitalismo, escravidão e a 

economia cafeeira do Brasil no longo século XIX”. SÆCULUM – Revista de História, 29, jul./dez. 2013, 

pp. 289-321; e, do mesmo autor, “The legacies of the Second Slavery: the cotton and coffee economies of 

United States and Brazil during the Reconstruction, 1865-1904”. In: William Link (org). 

Internationalizing Reconstruction. Gainesville: The University of Florida Press, no prelo. 
5
 Nesse sentido, é importante destacar que a interação entre nacional e global, presente na raiz do projeto, 

não tem por objetivo sobrepor uma dimensão à outra. O propósito, aqui, consistirá em integrar, não 

subtrair. Da mesma forma, destacar o peso da dinâmica global sobre o destino da escravidão brasileira 

não significa dizer que as condicionantes históricas confluíram como uma via de mão-única, 
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De maneira geral, essa proposta possui relação estreita com o corpus documental 

selecionado para compor a pesquisa, formado por correspondências diplomáticas, 

relatórios e tabelas comerciais, periódicos e panfletos publicados no Rio de Janeiro e 

debates parlamentares. Em conjunto, essas fontes são capazes de revelar um quadro 

relativamente amplo da política, da economia e da sociedade imperial numa perspectiva 

global. No particular, os ofícios e despachos diplomáticos permitem mapear os 

interesses políticos e econômicos das principais unidades que compunham o sistema 

interestatal, além de apontar a formulação de alianças e estratégias relativas a esses 

assuntos. Já os relatórios e tabelas comerciais, na medida em que apontam o volume e 

as direções das trocas globais, evidenciam a materialidade das transformações 

macroeconômicas no transcurso da história. Os jornais e panfletos, por seu turno, 

mostram como se deu a circulação de notícias e a atuação da sociedade frente ao campo 

de possibilidades gerado pela interação das dinâmicas local e global. Por fim, os debates 

parlamentares fornecem uma visão ampla das respostas fornecidas pelo Estado imperial 

às demandas políticas, econômicas e sociais mais gerais e à crise da escravidão em 

específico. 

Essas fontes serão lidas à luz da teoria koselleckiana sobre os tempos históricos 

e das últimas revisões feitas à teoria do sistema-mundo proposta originalmente por 

Immanuel Wallerstein. Tais referenciais implicam a adoção de alguns conceitos cujo 

significado é preciso explicar para evitar prejuízos na compreensão das páginas que se 

seguem. A noção de “aceleração do tempo histórico”, derivada das considerações de 

Reinhart Koselleck sobre a modernidade, designará aqui o aumento do ritmo das 

transformações em determinado momento histórico – por conseguinte, a desaceleração 

implica na diminuição desse mesmo ritmo. “Espaço de experiência” e “horizonte de 

expectativas”, termos igualmente cunhados pelo autor alemão, remetem ao binômio cuja 

tensão orienta tanto a ação dos sujeitos históricos como o surgimento de tempos 

históricos específicos. Já os conceitos de economia-mundo e sistema interestatal, pilares 

da teoria do sistema-mundo, serão entendidos respectivamente como unidade orgânica 

formada por uma parcela economicamente integrada do planeta sob a égide do 

                                                                                                                                               
exclusivamente do centro para a periferia. Não restam dúvidas que a condução da emancipação no 

Império foi lida por agentes históricos de outros países e impôs, de forma geral, novas condições para a 

economia-mundo e para o sistema interestatal. O trabalho de Iacy Maia bem o mostra para o caso da 

Espanha e de suas colônias. O problema é que a análise dessa dimensão demandaria um estudo com 

objetivos distintos daqueles que norteiam a presente pesquisa, o que me levou a não contemplá-la por ora. 

Cf. Iacy Maia Mata. Conspirações da “raça de cor”: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago 

de Cuba (1864-1881). Tese de Doutorado: Unicamp, 2012, pp. 173-83. 
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capitalismo histórico e como conjunto de Estados organizado e hierarquizado de acordo 

com a posição de suas unidades na economia-mundo.
6
 

A tese é constituída por três capítulos que procuram abarcar conjunturas 

históricas específicas da estrutura mais ampla que permeou todo o processo 

abolicionista brasileiro. O primeiro, intitulado “Tempo de mudanças: Guerra Civil 

norte-americana, pressão britânica e a crise da escravidão brasileira (1861-1865)”, tem 

por objetivo avaliar os eventos norte-americanos e seus efeitos no sistema interestatal 

como elementos definidores de uma nova estrutura histórica da escravidão brasileira. O 

segundo, denominado “Tempo de guerras: a Lei do Ventre Livre em perspectiva 

global”, visa acompanhar o processo de gestação da legislação de 28 de Setembro de 

1871 e discutir as causas que propiciaram sua aprovação. O terceiro, que carrega o título 

de “Tempo de reformas: Estado e economia-mundo na gênese do movimento 

abolicionista, 1872-1880”, possui o intuito de discutir as razões do surgimento do 

movimento abolicionista a partir do campo de possibilidades aberto pelo Estado 

imperial e pela inserção das principais commodities brasileiras nos mercados interno e 

mundial. 

Ao longo desses capítulos e com mais ênfase nas considerações finais, o 

trabalho reporta-se a uma questão mais ampla, que diz respeito à historicidade do 

processo abolicionista brasileiro. Em linhas gerais, pretende-se mostrar que a crise do 

cativeiro no Brasil não fez parte de um suposto “século de abolições”, como se tem 

postulado até então. Ao contrário, ela compôs uma estrutura histórica específica da 

escravidão negra nas Américas inaugurada pela Guerra Civil norte-americana (1861-

1865) e finda com a promulgação da Lei Áurea (1888): a segunda era da abolição. 

Marcada por uma aceleração (não constante) do tempo da escravidão, essa estrutura 

esteve na base dos processos políticos, econômicos e sociais que criaram as condições 

para a libertação não indenizada de aproximadamente seis milhões de escravos no sul 

dos Estados Unidos, nas colônias espanholas de Cuba e Porto Rico e no Império do 

                                                 
6
 Sobre a aceleração do tempo histórico, ver Reinhart Koselleck, “Introdução” e “A história social 

moderna e os tempos históricos”. In: Estratos do tempo: estudos sobre história. Trad. port. Rio de 

Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2014, respectivamente pp. 9-16 e 295-311. Para os conceitos de “espaço 

de experiência” e “horizonte de expectativas”, cf., do mesmo autor, “‘Espaço de experiência’ e ‘horizonte 

de expectativas’: duas categorias históricas”. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos 

históricos. Trad. port. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006, pp. 305-327. Sobre a economia-

mundo e o sistema interestatal, ver Immanuel Wallerstein, “The rise and future demise of the world 

capitalist system: concepts for comparative analysis”. In: The essential Wallerstein. New York: The New 

Press, 2000, pp. 71-105; e Giovanni Arrighi. O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso 

tempo. Trad. port. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, principalmente pp. 163-246. 
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Brasil em um lapso temporal de aproximadamente um quarto de século – características 

que a diferem substantivamente dos pilares que nortearam os processos emancipatórios 

da primeira era da abolição. 
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Tempo de mudanças: 

Guerra Civil norte-americana, pressão 

britânica e a dimensão global da crise da 

escravidão brasileira (1861-1865) 
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Em finais de 1860, a crise política vivenciada pelos Estados Unidos chegava a 

um ponto crítico, ameaçando gravemente a existência da maior potência do continente 

americano. Desde a eleição de Abraham Lincoln (1809-1865) para a presidência, em 

novembro daquele ano, muitos representantes e senhores sulistas passaram a vislumbrar 

a concretização de seus piores temores quanto ao futuro da escravidão. Afinal, a 

ideologia antiescravista que congregou o Partido Republicano em torno da candidatura 

de Lincoln havia lançado a questão do cativeiro para o centro da corrida eleitoral. 

Mesmo que o presidente recém-eleito tenha evitado tocar no tema durante a campanha, 

estava claro que sua chegada à Casa Branca representaria, no curto prazo, o fim da 

expansão da escravidão pelo território norte-americano e, no longo, o início de sua 

eliminação gradual. Cientes disso, muitos sulistas passaram a considerar concretamente 

a possibilidade de secessão, levando adiante um projeto que habitava o plano de seus 

discursos desde, pelo menos, as primeiras décadas do século XIX.
1
 

A primeira legislatura a se pronunciar sobre o tema foi a da Carolina do Sul, 

conhecida pela frequência com que a ameaça secessionista aparecia na boca e na pena 

de seus políticos. Em 20 de dezembro de 1860, os representantes locais, reunidos em 

uma convenção, declararam de forma unânime a independência do estado com relação à 

União. Na visão deles, tratava-se do último recurso para bloquear a ameaça da agitação 

abolicionista do Norte e evitar as consequências futuras do governo de “um homem [...] 

cujas opiniões e propósitos são hostis à escravidão”. Nisso, foram prontamente seguidos 

pelas legislaturas do Mississipi, da Flórida, do Alabama, da Geórgia, da Luisiana e do 

Texas, que nos primeiros dias de 1861 adotaram o caminho da secessão e prontamente 

se reuniram à Carolina do Sul para formar, ainda em fevereiro, os Confederate States of 

America (CSA, na sigla em inglês).
 
Em 11 de março, essa união ganharia corpo de país 

e alma de escravista com a promulgação de uma constituição que proibia a aprovação de 

qualquer “lei negando ou prejudicando o direito de propriedade sobre escravos negros”. 

Tratava-se, sem exagero, da maior cartada da história com vistas à manutenção (e 

possível expansão) do cativeiro.
2
 

                                                 
1
 Sobre a eleição de Lincoln, ver William W. Freehling. The road to disunion, 2: secessionist triumphant, 

1854-1861. Oxford/ New York: Oxford University Press, 2007, pp. 323-342. Para a relação entre o 

Partido Republicano e o antiescravismo, cf., além do próprio Freehling, Eric Foner. Free soil, free labor, 

free men: the ideology of the Republican Party before the Civil War. (With a new introductory essay). 

Oxford/ New York: Oxford University Press, 1995, pp. 301-318.  
2
 Para as justificativas da legislação da Carolina do Sul, cf. Declaration of the immediate causes which 

induce and justify the secession of South Carolina from the Federal Union; and the ordinance of 

secession. Charleston: Evans & Cogswell, Printers to the Convention, 1860, citação da p. 9. Sobre as 

convenções sulistas e formação dos CSA, ver William W. Freehling. The road to disunion, 2, pp. 343-
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Essa crise sem precedentes foi acompanhada de perto por Miguel Maria Lisboa 

(1809-1881), plenipotenciário brasileiro em Washington e um dos mais proeminentes 

diplomatas do Império. Dono de um currículo invejável, Lisboa já havia rodado meio 

mundo antes de colocar os pés nos Estados Unidos, angariando postos cada vez mais 

altos na diplomacia brasileira: após passar quase uma década ocupando diversas funções 

na legação imperial de Londres, ele enveredou pela América do Sul, tornando-se 

secretário da legação brasileira no Chile (1838) e na Venezuela (1842); na década 

seguinte, após passar um período na secretaria dos negócios estrangeiros, foi designado 

ministro plenipotenciário na Bolívia (1851), de onde seguiu em missão especial junto 

aos governos da Venezuela, Nova Granada (atual Colômbia) e Equador (1852-55) e, 

posteriormente, em outra junto ao governo do Peru (1856-59); ao voltar ao Brasil, foi 

congratulado com o título de “Grande dignitário da Ordem da Rosa” e nomeado para 

aquela que viria a ser a principal missão de sua vida.
3
 

Em suas andanças, o plenipotenciário pôde vivenciar na prática os desafios que a 

geopolítica da escravidão impunha ao Império em meados do século XIX. Em Londres, 

onde trabalhou entre o final da década de 1820 e a primeira da década de 1830, Lisboa 

provavelmente presenciou os primeiros entreveros diplomáticos em torno do comércio 

transatlântico de africanos – os mesmos que polarizariam Brasil e Grã-Bretanha até o 

fim do tráfico negreiro, em 1850. Na América do Sul, em meio às delimitações 

fronteiriças que precisou negociar, teve que lidar com questões relacionadas à 

escravidão, tornando-se agente ativo do esforço da diplomacia imperial de proteger a 

propriedade de seus cidadãos nas regiões limítrofes do país. Em sua primeira passagem 

pela Venezuela, por exemplo, o plenipotenciário negociou com o governo local a 

assinatura de um convênio para a extradição de cativos que cruzassem a fronteira em 

busca de liberdade e relatou sobre boatos que indicavam a participação de agentes 

britânicos em uma tentativa de abolir a escravidão no país.
4
 

                                                                                                                                               
426; e The Constitution of the Confederate States of America. Adopted unanimously by the Congress of 

the Confederate States of America, March 11
th

, 1861, especialmente a seção 9 do art. 1
o
, citação do parág. 

5
o
. Vale lembrar que os estados da Virginia, da Carolina do Norte, do Tennessee e do Arkansas apenas se 

juntaram aos CSA ao longo de 1861, depois que a guerra havia oficialmente começado. 
3
 As referências biográficas de Miguel Maria Lisboa foram extraídas de Augusto Victorino Alves 

Sacramento Blake. Diccionario Bibliographico Brazileiro, sexto volume. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1900, pp. 284-285. Sobre a primeira missão na Venezuela, cf. Tiago Coelho Fernandes, 

“Miguel Maria Lisboa e o início das relações Brasil-Venezuela”. Cadernos do CHDD, ano 7, no. 13, 2º 

semestre 2008, pp. 11-17. 
4
 Para as questões escravistas da primeira passagem de Lisboa por Caracas, ver a correspondência 

publicada pelos Cadernos do CHDD, ano 7, no. 13, 1º sem. 2008, pp. 9-354, especialmente Miguel Maria 

Lisboa a Ernesto Ferreira França, 20 de fevereiro de 1845 e 08 de abril de 1845; e Miguel Maria Lisboa a 
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Ao liderar a missão especial na Venezuela, em Nova Granada e no Equador, 

Lisboa deu de cara com as leis abolicionistas recém-aprovadas por esses países. Em sua 

nova passagem por Caracas recebeu instruções expressas do saquarema Paulino José 

Soares de Sousa (1807-1866) para negociar com o governo local a devolução de cativos 

brasileiros foragidos e fez registros sobre a aprovação da lei de 24 de março de 1854, 

que acabou com a escravidão em todo o país. Em Bogotá, esforçou-se para convencer o 

governo local a modificar o 14º artigo da lei de 21 de Maio de 1851, que garantia 

liberdade a todos os cativos estrangeiros que se refugiassem em Nova Granada. Em 

Quito, propôs às autoridades equatorianas um tratado de extradição que incluía a 

devolução de escravos de senhores brasileiros que cruzassem as fronteiras do país 

vizinho. Em conjunto, tais experiências foram fundamentais para Lisboa desenvolver 

seu pensamento a respeito da escravidão. No relato que publicou sobre sua passagem 

por esses países, o plenipotenciário deixou claro que o cativeiro era “um elemento 

contrário à civilização e à força dos Estados”, ainda que não o julgasse um “mal tão 

grande para os escravos”, como defendiam aos membros da “escola de [William] 

Wilberforce e [Thomas] Clarkson”, principais expoentes do movimento abolicionista 

britânico.
5
 

Dessa maneira, quando desembarcou em Washington, Lisboa era profundo 

conhecedor da geopolítica global da escravidão e do paulatino isolamento internacional 

                                                                                                                                               
Antônio Paulino Limpo de Abreu, 12 de julho de 1846 – AHI, códice 208/03/24. Sobre os desafios 

diplomáticos que a geopolítica da escravidão impôs ao Império a partir de 1850, cf. Keila Grinberg, 

“Escravização ilegal, relações internacionais e direito internacional na fronteira sul do Império do Brasil”. 

In: Ivana Stolze Lima, Keila Grinberg & Daniel Aarão Reis (org.). Instituições nefandas: o fim da 

escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia. Rio de Janeiro: Fundação Casa de 

Rui Barbosa, 2018, pp. 171-184; e Ernesto Cerveira de Sena, “A fuga da escravidão imperial: Benedita 

Luiza e os jogos de fronteira entre novos Estados (Bolívia e Brasil)”. Anos 90, vol. 25, no. 47 (jul. 2018), 

pp. 191-219. 
5
 Sobre a missão especial a Venezuela, Nova Granada e Equador, cf. a correspondência publicada pelos 

Cadernos do CHDD, ano 8, no. 14, 1º sem. 2009, pp. 9-456, sobretudo Paulino Soares de Souza a Miguel 

Maria Lisboa, Rio de Janeiro, 20 de março de 1852 e 03 de maio de 1853 – AHI, códice 317/04/13; 

Miguel Maria Lisboa a Paulino Soares de Sousa, Caracas, 7 de janeiro de 1853; Miguel Maria Lisboa a 

Paulino Soares de Sousa, Bogotá, 22 de junho e 04 de agosto de 1853; Miguel Maria Lisboa a Paulino 

Soares de Sousa, Quito, 18 de outubro de 1853; Miguel Maria Lisboa a Antônio Paulino Limpo de Abreu, 

Paris, 28 de abril e 03 de maio de 1854 – AHI, códice 271/04/19; e Antônio Paulino Limpo de Abreu a 

Miguel Maria Lisboa, Rio de Janeiro, 02 de novembro de 1853 – AHI, códice 271/04/21. A citação foi 

extraída de Relação de uma viagem a Venezuela, Nova Granada e Equador pelo Conselheiro Lisboa. 

Bruxelas: A Lacroix, Verboeckhoven e Cia Editores, 1866, p. 68. Na época em que foi publicado, o livro 

ganhou uma resenha no Diário do Rio de Janeiro de 15/05/1866, escrita, segundo Brito Aranha, por 

ninguém menos que Machado de Assis. Cf. Diccionario Bibliographico Portuguez. Estudos de 

Innocencio Francisco da Silva aplicáveis a Portugal e ao Brasil, continuados e ampliados por Brito 

Aranha, tomo sétimo (décimo complemento). Lisboa: Imprensa Nacional, 1894, pp. 59-61. 
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que a instituição impingia ao Império desde meados do século XIX.
6
 Nos Estados Unidos, 

ele ainda teria a oportunidade de se transformar em expectador privilegiado dos 

acontecimentos que marcariam o fim do cativeiro em solo norte-americano e dariam o 

passo inicial para sua derrocada nas colônias espanholas e no Brasil. Expectador e agente, 

já que, valendo-se de sua ampla experiência e de sua aguçada leitura da conjuntura 

internacional, tratou de instruir o governo imperial a respeito do impacto econômico, 

político e social que a guerra poderia causar ao país. Em solo yankee, Lisboa seria alçado 

à figura central para o encaminhamento da questão emancipacionista no Brasil. 

A primeira prova disso foi dada em 19 de dezembro de 1860. Antes mesmo que 

os legisladores da Carolina do Sul batessem o martelo a favor da secessão, Miguel 

Maria Lisboa redigiu uma correspondência “reservadíssima” ao ministro dos Negócios 

Estrangeiros, João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu (1810-1906), tratando das 

perspectivas de futuro que se anunciavam aos Estados Unidos e de seus possíveis 

desdobramentos para o Brasil. No centro de suas atenções estava mais uma vez a 

escravidão, que tanto havia tomado seu tempo nas missões anteriores. Dessa vez, no 

entanto, a crise parecia ter implicações muito maiores. Atento, como estava, às 

discussões e aos prognósticos feitos no palco dos acontecimentos, o representante 

brasileiro notou para Sinimbu que a imprensa do Norte tratava o triunfo eleitoral dos 

republicanos como “o princípio do fim da escravidão africana” no país e que os 

plenipotenciários da Inglaterra e da França, com os quais havia conversado, enxergavam 

“a crise atual como um golpe fatal que havia recebido a escravidão africana em todo o 

mundo”. Em razão disso, alertou seu superior que a “espinhosa questão entre os 

[Estados] do Norte e os Estados do Sul relativa à escravidão africana” deveria pôr em 

alerta “todo brasileiro amigo da sua pátria”, dada a necessidade de “evitar o contágio de 

ideias que tão seriamente podem afetar nossos interesses”.
7
 

Posta a questão, Lisboa enumerou os possíveis encaminhamentos que se 

anunciavam naquele momento para a crise norte-americana: 1) as duas partes poderiam 

se reconciliar caso o Norte oferecesse garantias sobre a propriedade escrava aos 

                                                 
6
 Sobre a sensação de isolamento internacional que a escravidão impingia à diplomacia brasileira desde a 

década de 1850, ver “Brasil-França. Projeto de Tratado de Extradição. Consulta de 27 de fevereiro de 

1857”. In: Conselho de Estado 1842-1889. Consultas da Seção dos Negócios Estrangeiros, vol. 4 (1854-

1857). Brasília: Centro de Documentação e Informação, 1981, pp. 523-4 – Apud Keila Grinberg, 

“Escravização ilegal, relações internacionais e direito internacional na fronteira sul do Império do Brasil”, 

p. 183. 
7
 Miguel Maria Lisboa a João Luis Vieira Cansansão de Sinimbu, Washington, 19/12/1860 – AHI, códice 

233/03/09, grifos do original. 
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senhores sulistas; 2) o pacto federal poderia ser “amigavelmente dissolvido, formando-

se duas ou mais Confederações sobre as ruinas da atual”; ou 3) os estados sulistas se 

separariam, provocando uma violenta guerra civil entre as duas partes em litígio. Para o 

Império do Brasil, a primeira solução seria, de acordo com Lisboa, a “mais favorável, 

pois [...] nos habilitará a resistir, como até agora temos resistido em comum com uma 

nação livre e poderosa, às tentativas do fanatismo abolicionista”. A segunda hipótese, 

ainda que não representasse o pior dos cenários, era vista como nociva a médio prazo. 

Na opinião do plenipotenciário, a separação amigável das duas partes garantiria por 

certo tempo a manutenção da escravidão no país formado pelos estados sulistas, mas 

fortaleceria o abolicionismo do Norte, que se uniria ao da Europa, trazendo perigos 

futuros para os territórios escravistas da América. Já o terceiro desfecho era tomado 

com grande preocupação, visto que conduziria necessariamente ao fim da escravidão 

nos Estados Unidos e representaria, por conseguinte, “um passo de gigante para a total 

extinção da escravidão africana nos países onde ela existe”, isto é, Brasil e as colônias 

espanholas de Cuba e Porto Rico. 

Quando, vislumbrando a possibilidade da confirmação de seu terceiro 

prognóstico, Miguel Maria Lisboa solicitou ao governo imperial toda a atenção à 

“marcha dos acontecimentos” e, se fosse o caso, a adoção de medidas cabíveis para 

“evitar ou pelo menos minorar, os efeitos do mal que nos ameaça de tão longe”. O 

conselho foi seguido à risca pelos homens do Rio de Janeiro. Desde que receberam o 

ofício de 19 de dezembro de 1860, os representantes do governo imperial não piscaram 

os olhos quando o assunto era a crise norte-americana. A começar por Sinimbu, 

ocupante da pasta de Negócios Estrangeiros. Na resposta que redigiu à mencionada 

correspondência, o ministro assegurou a seu representante em Washington que, em caso 

de deflagração da guerra, o governo imperial não deixaria de tomar em consideração 

suas avaliações “sobre a sorte futura da escravidão no sentido de acautelar os males que 

resultarão em relação à mesma instituição no Brasil”.
8
 

Dito e feito. Poucos meses depois de a Guerra Civil estourar nos Estados 

Unidos, Benevenuto Augusto de Magalhães Taques (1818-1881), sucessor de Sinimbu, 

enviou o ofício de Miguel Maria Lisboa a Felippe José Pereira Leal (1811-1880), 

plenipotenciário do Brasil em Madrid. Junto ao despacho, Taques solicitou que seu 

representante na Espanha verificasse qual procedimento o governo local pretendia 

                                                 
8
 João Luis Vieira Cansansão de Sinimbu a Miguel Maria Lisboa, Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de 1861 

– AHI, códice 233/3/11. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

14 

 

adotar em caso de libertação dos cativos norte-americanos. O pedido, é claro, não era 

feito a qualquer um. Tal qual Lisboa, Leal havia rodado meio mundo a serviço do 

Império, conquistando excelente reputação entre seus congêneres. Depois de formar-se 

na Marinha e participar da repressão à Guerra dos Cabanos (1835-1840), enveredou 

para a diplomacia, ocupando diversos cargos nas legações imperiais do Uruguai (1842-

1845) e dos Estados Unidos (1845-1849). Na função de plenipotenciário, representou o 

Brasil junto aos governos do Paraguai (1852-1855), Venezuela, Nova Granada e 

Equador (1855-1859) – onde substituiu Lisboa – e Espanha (1859-1861). Como se pode 

depreender, era tão conhecedor dos Estados Unidos e da conjuntura global quanto o 

autor do ofício ao qual tinha que responder.
9
 

Mas, por mais que sua trajetória fosse análoga à de seu companheiro nos Estados 

Unidos, Leal demonstraria que formação semelhante não resulta em unidade de 

pensamento. A resposta que deu a Taques não poderia ter sido mais oposta à do ofício 

oriundo de Washington. Escrevendo em finais de 1861, com o andar adiantado da 

guerra, Leal cravou que a promulgação de uma lei que libertasse todos os escravos 

norte-americanos estava fora “dos limites da probabilidade”, uma vez que “igualar a 

gente de cor à branca [...] nos Estados Unidos” seria “impossível sem um cataclisma 

geral”. Ainda que o congresso dos Estados Unidos aprovasse uma medida dessa 

natureza e Lincoln a ratificasse, o plenipotenciário questionou sua aplicabilidade: “que 

força terá essa lei nos Estados do Sul? Será obedecida? Que efeitos produzirá? Algumas 

insurreições: convém ou poderá jamais convir aos estados do Norte colocar os do Sul 

nesse perigo?”.
10

 

Mesmo duvidando da possibilidade aventada por Miguel Maria Lisboa, Leal não 

deixou de tecer considerações sobre o impacto que uma abolição na maior potência do 

continente traria para o Império e para a Espanha. Ao tratar do Brasil, o plenipotenciário 

recorreu ao paternalismo liberal para arriscar que o país não precisava recear qualquer 

“contágio” abolicionista. Segundo ele, além da “condição da gente de cor no Império 

[ser] muito diversa da que tem na América do Norte”, o tráfico negreiro havia cessado, 

dando segurança institucional o governo imperial. Se algum remédio fosse necessário, 

ele seria facilmente obtido com o aumento da imigração europeia e com a “emancipação 

                                                 
9
 Benevenuto Augusto de Magalhães Taques a Felippe José Pereira Leal, Madrid, 1º de Outubro de 1861 

– AHI, códice 220/3/13. As informações sobre Leal foram retiradas de Felippe José Pereira Leal 

Sobrinho, “O conselheiro Felippe José Pereira Leal”. Revista do Instituto Histórico e Geographico 

Brasileiro, volume 164 (2º de 1931), pp. 391-399. 
10

 Felippe José Pereira Leal a Benevenuto Augusto de Magalhães Taques, Cádiz, 16 de Novembro de 

1861 – AHI, códice 220/2/7. 
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gradual e pacífica”, para a qual os brasileiros já eram propensos por sua “índole” e 

“legislação”. No caso espanhol, Leal avaliou que a situação era diferente, ainda que 

tampouco demandasse maiores receios. Como o comércio de africanos para Cuba era 

mantido ilegalmente, dificultando o incremento da imigração europeia, ele apostou que 

o gabinete de Madrid confiaria “nas forças do exército, marinha e milícia que 

conservava nas suas Antilhas” para dar fim ao contrabando. A solução, no entanto, não 

estava no horizonte, já que até então o governo espanhol não havia dado “o menor 

indício de enxergar e acautelar-se para o perigo contra o qual o seu Representante em 

Washington diz que há de erguer-se”.
11

 

Diante de dois pareceres tão distintos, produzidos por plenipotenciários de 

renomada reputação, Taques e seus companheiros de ministério avaliaram que seria 

mais prudente acompanhar a marcha dos acontecimentos ao invés de tomar qualquer 

medida precipitada com relação à escravidão. A avaliação não era desprovida de razão. 

Além de ser um tema dos mais delicados no Império, as condições históricas vigentes 

no país desde a década de 1850 faziam com que o cativeiro não encontrasse sérias 

ameaças à sua manutenção, tanto a médio como a longo prazo. A despeito das tensões 

que a escravidão havia gerado desde o término do tráfico negreiro, dificilmente algum 

contemporâneo de Miguel Maria Lisboa apostaria, em 1860, no fim próximo da 

instituição olhando apenas para o que acontecia no país. Não foi à toa que, entre a 

leitura de Leal e a de Lisboa, os políticos imperiais tenderam inicialmente para a 

primeira. 

 

 

A escravidão brasileira às vésperas da Guerra Civil 

A década de 1850 é um período central para entender a situação da escravidão 

brasileira no momento que antecedeu o início da segunda era da emancipação. Estudado 

por poucos, o decênio é visto por muitos como o momento de auge do sistema 

escravista imperial, especialmente pela estabilidade que se seguiu ao término do tráfico 

negreiro transatlântico. O postulado não é propriamente equivocado. A lei Eusébio de 

Queirós (1850), que deu fim ao comércio de africanos, internalizou a questão do 

cativeiro, garantindo a sobrevivência do Estado imperial, cuja soberania havia sido 

                                                 
11

 Ibidem. Sobre o paternalismo liberal, cf. Tâmis Parron. A política da escravidão no Império do Brasil, 

1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
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fortemente ameaçada pelos cruzadores da Royal Navy entre 1849 e 1851.
12

 A legislação, 

no entanto, não eliminou todos os problemas oriundos dos quase vinte anos de 

ilegalidade do comércio de africanos. Se é verdade que a escravidão brasileira não 

sofreu sérias ameaças por todo o decênio que se seguiu à abolição do comércio de 

africanos, é forçoso notar que a lei de 1850 impulsionou importantes transformações 

socioeconômicas no país, deixou pendentes algumas questões diplomáticas com a 

Inglaterra e reabriu a batalha em torno do cativeiro no Império. 

Seu primeiro e mais imediato efeito foi reacender os debates sobre a escravidão 

no Parlamento e nos espaços públicos das principais capitais do país. Alguns grupos 

antiescravistas, formados no auge da pressão britânica, aproveitaram o ensejo para 

reivindicar o fim gradual do cativeiro, mantendo a pressão sobre o governo imperial 

mesmo depois de 1850. No Rio de Janeiro, essas demandas foram canalizadas pela 

Sociedade Contra o Tráfico de Africanos e Promotora da Colonização e Civilização dos 

Indígenas, que recebeu aporte financeiro britânico no contexto da promulgação da lei 

Eusébio de Queirós.  Desde o início, seu objetivo era claro: “combater a escravidão, e 

indicar os meios de sua extinção”. Algo que seus membros buscaram atingir por meio 

da publicação de um periódico, O Philantropo (1849-1852), e de outros panfletos 

avulsos, como o Sistema de medidas adotáveis para a progressiva e total extinção do 

tráfico e da escravatura no Brasil, submetido à apreciação do Conselho de Estado. 

Esses escritos, que chegaram a propor a libertação do ventre das escravas, 

impulsionaram o surgimento de outros textos do gênero no restante do país e, muito 

provavelmente, serviram de base para o projeto de lei de conteúdo semelhante que o 

deputado Silva Guimarães apresentou ao Parlamento em 1850 e, novamente, em 1852. 

Pela primeira vez desde o início do período regencial, o antiescravismo alcançava a 

esfera da macropolítica imperial.
13

 

                                                 
12

 Sobre o tema, ver Luiz Felipe de Alencastro, “La traite négrière et l'unité nationale brésilienne”. Revue 

française d'histoire d'outre-mer, t. LXVI (1979), n
os

 244-245, pp. 395-419 ; e Leslie Bethell. A abolição 

do comércio brasileiro de escravos: a Grã-Bretanha, o Brasil e a questão do comércio de escravos, 

1807-1869. Trad. port. Brasília: Senado Federal, 2002, pp. 371-409. 
13

 Sobre a Sociedade Contra o Tráfico de Africanos e seu periódico, cf. Kaori Kodama, “Os debates pelo 

fim do tráfico no periódico O Philantropo (1849-1852) e a formação do povo: doenças, raça e 

escravidão”. Revista Brasileira de História, v. 28, nº 56 (2008), p. 407-430; Alain El Youssef. Imprensa e 

escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: 

Intermeios, 2016, pp. 239-296; e Beatriz Mamigonian. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos 

no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, pp. 209-283. A citação foi retirada de O Philantropo, 

06/04/1849. Os projetos de Silva Guimarães encontram-se em A abolição no parlamento: 65 anos de luta 

(1823-1888) – volume 1. (2ª edição). Brasília: Senado Federal, 2012, pp. 143 e 179-80. Ver, também, 

Systema de medidas adoptaveis para a progressiva e total extincção do tráfico e da escravatura no Brasil 
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Tais medidas ligaram o sinal de alerta dos saquaremas, núcleo histórico do 

partido Conservador que, desde a década de 1830, empreendia uma verdadeira política 

da escravidão baseada em alianças com proprietários e políticos das principais regiões 

de agricultura exportadora do país. Em quase duas décadas, a atuação conjunta de 

Bernardo Pereira de Vasconcelos (1795-1850), Honório Hermeto Carneiro Leão (1801-

1856), Paulino José Soares de Sousa, Eusébio de Queirós Coutinho Mattoso Câmara 

(1812-1868), Joaquim José Rodrigues Torres (1802-1872) e outros havia garantido a 

entrada ilegal de aproximadamente 700 mil africanos no Brasil e silenciado as opiniões 

contrárias ao tráfico negreiro e ao cativeiro em todo o Império. A situação, no entanto, 

alterou-se na conjuntura que levou ao fim do comércio de africanos, quando o grupo 

voltou a ser desafiado por expressivas forças antiescravistas. Já sem Vasconcelos, mas 

com uma nova geração de políticos em suas fileiras, os saquaremas foram obrigados a 

mobilizar novamente suas fileiras no Parlamento e nos espaços públicos do Rio de 

Janeiro para barrar qualquer ameaça à instituição que tanto defendiam. Mais uma vez, a 

tática deu certo. Por volta de 1854, após serem caladas na Câmara dos Deputados, 

sofrerem revezes no Conselho de Estado e receberem fortes ataques na imprensa da 

Corte, as vozes que pregavam a abolição gradual do cativeiro minguaram, atestando a 

força da política da escravidão levada a cabo pelo núcleo do partido Conservador.
14

 

Mas, se a batalha interna foi vencida com relativa facilidade, a outra, que lidava 

com a dinâmica do sistema interestatal, continuaria sendo o verdadeiro calcanhar de 

Aquiles dos saquaremas. Isso porque, depois da aprovação da lei Eusébio de Queirós, o 

governo brasileiro precisou dar seguidas provas de sua nova conduta à Grã-Bretanha, 

bastante ressabiada depois de quase vinte anos de descumprimento do primeiro tratado 

antitráfico assinado entre os dois países. Para isso, os gabinetes que estiveram no poder 

ao longo da década de 1850, independentemente de suas cores políticas, foram 

obrigados a permanecer em constante alerta sobre possíveis desembarques de africanos 

                                                                                                                                               
confeccionado e aprovado pela Sociedade contra o tráfico de africanos, e promotora da colonisação e da 

civilisação dos indígenas. Rio de Janeiro: Typographia do Philantropo, 1852. 
14

 Tâmis Parron. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2011, pp. 269-324; Alain El Youssef. Imprensa e escravidão, pp. 239-296; e Robert Conrad. 

The destruction of Brazilian slavery, 1850-1888. Berkeley; Los Angeles; London: University of 

California Press, 1972, pp. 27-28. Ver também “Extrato de um Parecer da Seção dos Negócios do Império 

do Conselho de Estado, de 4 de Fevereiro de 1853, sobre um plano para a introdução de colonos no 

Império”. Coleção Marquês de Olinda – IHGB, lata 824, doc. 18. Agradeço a Tâmis Parron pelo 

documento e a Rogério Santana por ter me disponibilizado sua transcrição. Para uma síntese da atuação 

dos saquaremas entre as décadas de 1830 e 1860, cf. Bruno Fabris Estefanes, Tâmis Parron & Alain El 

Youssef. “Vale expandido: contrabando negreiro e a construção de uma dinâmica política nacional no 

Império do Brasil”. Almanack, n. 07, 1º semestre de 2014, pp. 137-159. 
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na costa brasileira, tentaram encaminhar a questão dos emancipados ou africanos livres, 

fizeram seguidos esforços para a revogação do bill Aberdeen (1845) e requisitaram uma 

série de indenizações referentes aos apresamentos de navios acusados de infringir as 

convenções antitráfico. Esses quatro pontos foram centrais para a diplomacia brasileira 

na era pós-contrabando, tornando-se o principal foco de instabilidade da escravidão 

imperial, especialmente depois que as disputas internas deixaram de oferecer grandes 

perigos.
15

 

Assim, em finais de 1851, enquanto o gabinete conservador usava suas forças 

para evitar novos desembarques de africanos e dava ordens de prisão e deportação a 

conhecidos traficantes, Paulino Soares de Sousa, então ministro dos Negócios 

Estrangeiros, fez sua primeira tentativa de revogação do bill Aberdeen junto ao governo 

britânico. Na ocasião, mesmo contando com o apoio de alguns setores ingleses, 

interessados na retomada das boas relações entre os dois países, o governo imperial 

esbarrou na figura de Lord Palmerston (1784-1865). O responsável pelo Foreign Office 

durante a administração de Lord Russell (1846-1852) exigiu como contrapartida a 

assinatura de uma nova convenção antitráfico, reivindicação que fazia parte da dupla 

estratégia de Palmerston nos anos imediatos ao fim do tráfico: de um lado, manter os 

cruzadores da Royal Navy ativos no litoral do Império até que houvesse provas mais 

contundentes do fim efetivo do comércio de africanos no país e, de outro, conferir à 

Inglaterra algum poder de decisão sobre a situação dos emancipados. A proposta, 

todavia, se chocava com as pretensões do gabinete conservador, que não queria abrir 

mão de sua soberania sobre o litoral brasileiro ou sobre o destino dos africanos livres e 

achou pesada demais a moeda de troca oferecida pelo ministro britânico. Diante da 

intransigência de ambas as partes, as negociações foram encerradas sem que uma 

solução ficasse perto de ser alcançada.
16

 

Nova oportunidade para retomar as tratativas apareceu quando o gabinete 

liderado por Lord Derby (1799-1869) chegou ao poder, no início de 1852. Assim que 

                                                 
15

 Nesse ponto, concordo com Richard Graham quando ele afirma que o fim do tráfico transatlântico de 

escravos não coincide com o término da pressão britânica sobre o governo imperial. Aqui, no entanto, 

tento ampliar o locus da pressão britânica para além dos pontos que ele enumera, a saber: escravos 

desembarcados ilegalmente após 1831, africanos livres e a escravidão em si. Cf. Richard Graham, 

“Changing patterns of labor: slave trade and slavery”. In: Britain and the onset of modernization in 

Brazil, 1850-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1972, pp. 160-186. 
16

 Leslie Bethell. A abolição do comércio brasileiro de escravos, pp. 411-413; e Beatriz Mamigonian. 

Africanos livres, pp. 256-260. Para a repressão dos traficantes, ver também Walter Luiz Carneiro de 

Mattos Pereira, “A trama da ilegalidade: tráfico de africanos no sudeste brasileiro (1850-1860)”. In: 

Regina Célia Lima Xavier & Helen Osório (org.). Do tráfico ao pós-abolição: trabalho compulsório e 

livre e a luta por direitos sociais no Brasil. São Leopoldo: Oikos, 2018, pp. 207-235. 
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foi nomeado para o Foreign Office, Lord Malmesbury (1807-1889) ordenou que a 

marinha britânica retirasse toda sua frota das águas territoriais brasileiras. O governo 

imperial, percebendo a abertura, retomou as investidas contra o bill Aberdeen. Ao 

contrário de Palmerston, Malmesbury recebeu a proposta com bons olhos, mas, como 

seu antecessor, exigiu uma compensação: a assinatura de uma convenção nos mesmos 

moldes do tratado anglo-português de 1842, que havia garantido aos britânicos o direito 

de patrulha sobre os navios lusos. De quebra, Malmesbury deu um passo que extrapolou 

muito o de Palmerston, propondo um acordo para a emancipação de todos os africanos 

desembarcados ilegalmente desde 1831. Além de recusar o tratado, o representante 

brasileiro em Londres ficou atônito com a segunda proposta, afirmando que ela 

“produziria uma revolução geral e aniquilaria o Império”. A despeito das vontades da 

Grã-Bretanha, o diplomata deixou claro que, a depender do governo imperial, “na 

escravidão hão de ficar” esses africanos.
17

 

A simples menção à libertação de todos os desembarcados após 1831 fez 

estremecer a cúpula do governo imperial, que via na politização do assunto um foco de 

grande instabilidade interna. Mas, diferentemente dos britânicos, que passaram a 

compreender os emancipados como todos os africanos introduzidos ilegalmente na 

América, os políticos brasileiros foram mais circunscritos em sua definição. Atendo-se à 

letra do tratado antitráfico de 1827, entenderam que a categoria englobava apenas 

aqueles que haviam sido resgatados de embarcações apreendidas durante a vigência do 

contrabando e cuja liberdade deveria ser assegurada pelas partes responsáveis. O 

compromisso, salvo algumas exceções, nunca foi cumprido pelo governo imperial. 

Ainda durante a Regência foram instituídas, pelo Aviso de 29 de outubro de 1834 e pelo 

Decreto de 15 de Novembro do ano seguinte, as práticas de empregar esses africanos 

em obras públicas e locar seus serviços a terceiros. Tanto no primeiro como no segundo 

caso, havia suspeitas bastante concretas de que os emancipados estavam, na prática, 

sendo mantidos como escravos, o que gerou inúmeras reclamações dos 

plenipotenciários britânicos no Império.
18
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Tais queixas geraram respostas das autoridades brasileiras no ápice da pressão 

britânica pelo fim do contrabando negreiro e durante as mencionadas negociações para 

revogação do bill Aberdeen. Na primeira ocasião, o governo imperial inseriu um artigo 

na lei Eusébio de Queirós – o 6º – proibindo a concessão dos serviços desses africanos a 

particulares. Na segunda, deu encaminhamento à situação dos emancipados cujos 

serviços já se encontravam arrendados. A última medida coube ao famoso ministério da 

Conciliação (1853-1856), conhecido por representar a primeira tentativa de interferência 

do Imperador na condução dos ministérios. Assim que chegou ao poder, o gabinete 

liderado por Honório Hermeto aprovou o decreto de 28 de dezembro de 1853, 

autorizando a emancipação dos africanos livres que tivessem “prestado serviços a 

particulares por espaço de catorze anos”. Sua liberdade, no entanto, não seria garantida 

de imediato após o cumprimento do prazo estipulado. Os emancipados deveriam 

requisitá-la por conta própria, desde que mantivessem residência em lugar informado e 

comprovassem ter algum trabalho que lhes proporcionasse renda. Além disso, a nova 

legislação não fazia nenhuma menção aos emancipados que vinham sendo empregados 

pelo próprio Estado e cuja liberdade estava sendo igualmente cerceada. O decreto, não é 

preciso dizer, deixou o governo britânico insatisfeito, convencendo-o a cerrar ainda 

mais fileiras contra a revogação do bill Aberdeen.
19

 

Se a situação dos emancipados dificultou um acordo sobre a anulação da lei de 

1845, outro incidente atrapalhou ainda mais as negociações entre os dois países. Em 

dezembro de 1852, o desembarque de cerca de 500 africanos no porto de Bracuhy (RJ), 

próximo de Angra dos Reis, ganhou as manchetes dos jornais cariocas, colocando em 

dúvida o comprometimento do governo brasileiro com o banimento do tráfico 

transatlântico. A despeito das desconfianças, esforços não foram medidos para punir os 

culpados. Após prender e interrogar a tripulação do negreiro, formada por dois norte-

americanos, um espanhol e um inglês, o gabinete liderado por Rodrigues Torres colocou 

a Guarda Nacional atrás dos africanos, cujas pistas indicavam terem sido distribuídos 

pelo Vale do Paraíba ocidental, na fronteira das províncias de São Paulo e Rio de 

Janeiro. As investigações não pouparam nem mesmo os mais ricos cafeicultores da 
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região, que tiveram suas propriedades invadidas pelas forças imperiais e reagiram 

publicando artigos na imprensa e enviando representações ao parlamento. Ao final, o 

inquérito não teve o resultado esperado pelas autoridades da capital. Além do baixo 

número de africanos resgatados, Manuel de Aguiar Vallim, importante fazendeiro de 

Bananal, em cujas terras foram encontrados cerca de 40 dos homens ilegalmente 

desembarcados, nem chegou a ir a julgamento, enquanto outros importantes senhores da 

região foram absolvidos por unanimidade pela justiça local.
20

 

O desfecho do caso não foi bem digerido pelo governo imperial, que previa 

sérias complicações diplomáticas em razão do ocorrido. Por isso, depois de aprovar o 

decreto relativo aos emancipados, o gabinete da Conciliação enviou ao Parlamento um 

projeto de lei que alterava determinados procedimentos dos julgamentos relativos ao 

contrabando de africanos. Aprovado com facilidade, o Decreto de 5 de Junho de 1854 

pode ser lido como uma resposta direta ao resultado do caso do Bracuhy, como deixam 

evidente seus dois únicos artigos: o primeiro aumentava o espaço de atuação dos 

auditores da marinha, que a partir de então estavam autorizados a processar e julgar os 

réus envolvidos nos desembarques ilegais, independentemente da “distância da costa em 

que eles se achem” e do tempo passado desde o “ato do desembarque”; o 2º reforçava 

que, além do dono, do capitão, do piloto e do contramestre das embarcações envolvidas 

no tráfico, também estaria submetido às penas estipuladas pela lei Eusébio de Queirós o 

cidadão brasileiro “interessado no negócio de qualquer embarcação”, onde “quer que 

resida”. De uma tacada, o governo imperial incluía os senhores de escravos entre os 

criminosos envolvidos no contrabando, retirava a possibilidade de eles terem seus 

crimes encobertos pelas autoridades locais e dava mostras ao governo britânico de sua 

nova postura com relação ao comércio de africanos.
21

 

A lei deu novo impulso à atuação da legação brasileira em Londres, que 

auxiliada por grupos de livre-cambistas e políticos oposicionistas britânicos, retomou os 

diálogos para a revogação do bill Aberdeen em finais de 1854. Dessa vez, no entanto, as 

tratativas falharam basicamente por dois motivos: o desembarque de Sirinhaém (1855), 

quando cerca de 250 africanos foram introduzidos clandestinamente na Zona da Mata 

pernambucana, e o retorno de Palmerston ao poder, agora como primeiro-ministro. Nem 
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mesmo a perseguição que o governo brasileiro fez aos senhores pernambucanos com 

base no decreto de 5 de junho de 1854, a exoneração de juízes cúmplices do crime e a 

libertação da quase totalidade dos africanos importados na ocasião serviram para 

amenizar a situação. A impressão do gabinete britânico era de que a revogação da lei de 

1845 significaria o mesmo que dar carta branca aos negreiros que atuavam no Atlântico. 

Nessas condições, não havia margem para negociação.
22

 

A essa altura, os membros do Foreign Office também tinham plena consciência 

que as redes e a infraestrutura que davam suporte ao tráfico de africanos para Cuba e 

Porto Rico continuavam em pleno funcionamento e poderiam facilmente ser 

redirecionadas para o Brasil. Na década de 1850, as colônias espanholas batiam 

recordes históricos de contrabando graças à realocação das redes e do know-how 

negreiro português e hispano-cubano para New York e New Orleans. Juntas, elas 

importaram uma média de quase 11 mil escravos por ano, quase o dobro do decênio 

anterior. Bastava, portanto, uma oportunidade para que os ventos do comércio de 

africanos voltassem a soprar na direção do Atlântico sul, como havia sido tentado em 

1855. Atento a essa possibilidade, Palmerston deixou claro a seus representantes no 

Império que o bill Aberdeen era “a única segurança contra o ressurgimento do comércio 

brasileiro de escravos e nunca deveria ser revogado”.
23

 

O primeiro ministro britânico também devia saber que os dados da economia 

escravista imperial pareciam igualmente favoráveis à retomada do comércio de 

africanos. Desde a promulgação da lei Eusébio de Queirós, o tráfico interno de cativos 

havia crescido de forma súbita, com grande aporte do tráfico intrarregional, mais 

volumoso que o inter-regional nos primeiros anos de funcionamento desse ramo. 

Enquanto os escravos urbanos rumavam para as zonas rurais e os dos pequenos 

proprietários paravam nas fazendas dos grandes senhores, o preço dos cativos no Vale 

do Paraíba e no oeste de São Paulo disparou, mais do que dobrando entre 1850 e 1856. 

Para isso, contribuiu de forma significativa o surto de cólera que atingiu o Império em 
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1855 e, segundo algumas estimativas, chegou a matar entre 150 e 200 mil pessoas em 

todo o país, a maioria escravos. Dada a força da epidemia no município de Campos e no 

Vale do Paraíba, muitos senhores locais perderam seus cativos, amargando grandes 

prejuízos em um contexto de oferta restrita de mão de obra e expansão da produção.
24

 

 

 
 

Fonte: Afonso d’E. Taunay. Pequena história do café no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Darcy Ribeiro, 

2013, pp. 614-618. 

 

Somado ao gargalo provocado pelo transporte no lombo de mulas, que havia 

alcançado seu limite, a falta de braços teve implicação direta para o volume de café 

exportado pelo Império na segunda metade da década de 1850: no ano fiscal de 

1854/55, o país atingiu a marca de 3,190 milhões de sacas vendidas ao exterior, maior 

volume registrado para um único ano desde então; em 1855/56, já sob o efeito da 

epidemia de cólera, foram 2,853 milhões de sacas exportadas, enquanto os anos 

seguintes marcariam uma oscilação com tendência de queda – 3,189 milhões em 

1856/57, 2,380 milhões em 1857/58, 2,735 milhões em 1858/59 e 2,524 milhões em 

1859/60 (cf. gráfico 1). Enquanto a economia-mundo crescia a passos vertiginosos, 

ancorada no aumento expressivo do comércio global, da produção industrial e dos 
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preços das commodities, o carro-chefe da economia imperial patinava, ainda que 

estivesse longe de perder sua liderança no mercado mundial.
25

 

Diante desse cenário, não foram poucos os que relacionaram a oscilação da 

cafeicultura ao fim do tráfico negreiro. Luiz Peixoto de Lacerda Werneck (1824-1886), 

importante fazendeiro do Vale do Paraíba, reclamou em suas Breves considerações 

sobre a posição actual da lavoura do café (1855) que, “fechados os portos da África, 

importando hoje os escravos [a] preços excessivos, não vê a lavoura [cafeeira] um meio 

de sair de tal embaraço”. Escrevendo durante o pico da produção, Werneck não ousou 

defender a reabertura do comércio de africanos como solução para os problemas que 

atingiam suas fazendas. Preferiu, ao invés disso, destacar a necessidade de investimento 

em transporte ferroviário e de incentivo à colonização. Pouco adiantou. Com a oscilação 

da produção cafeeira, a demora na implantação das ferrovias – o primeiro trecho da 

Estrada de Ferro D. Pedro II passaria a funcionar em 1858, chegando ao Vale somente 

na década seguinte – e o leve declínio do trabalho livre após o fracasso do sistema de 

parceria, a sanha por cativos só aumentou. O resultado apareceu em 1859, quando a 

retomada do tráfico transatlântico de escravos passou a ser abertamente defendida nos 

jornais da Corte como a única saída para a crise da cafeicultura.
26

 

Foi nesse contexto que o novo ministro brasileiro em Londres, Francisco Inácio 

de Carvalho Moreira (1815-1906), futuro Barão e Visconde de Penedo, tentou a 

retomada dos diálogos sobre a lei de 1845. No início das conversas que tiveram lugar 

em 1858, ele encontrou as mesmas bases de negociação por parte dos representantes 

britânicos: revogação do bill Aberdeen em troca da assinatura de uma nova convenção 
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antitráfico entre os dois países. No entanto, diante da recusa imediata do brasileiro, Lord 

Malmesbury resolveu fazer outra oferta, sugerindo a celebração de um tratado comercial 

entre as duas partes. Como notou Moreira, a proposta abria “uma fase inteiramente nova 

à nossa questão com a Inglaterra por causa do Bill Aberdeen”. Pela primeira vez desde 

1850, os ingleses deixavam de lado suas preocupações com o combate ao tráfico e com 

a libertação dos africanos livres para, na onda do crescimento econômico mundial, 

tentar barganhar financeiramente sobre a tão desejada revogação. A despeito da 

avaliação positiva que Moreira fez da oferta, nem o gabinete liderado pelo liberal 

Antônio Paulino Limpo de Abreu (1858-1859) nem o seguinte, do conservador Ângelo 

Moniz da Silva Ferraz (1859-1861), aceitou os novos termos, considerados por ambos 

como mais um ato de submissão à Inglaterra.
27

 

O impasse, ao fim e ao cabo, residia na recusa do governo brasileiro em oferecer 

aos ingleses qualquer contrapartida que fosse além do próprio fim do comércio de 

africanos e da caça aos negreiros que tentassem novos desembarques. As instruções 

dadas a Francisco Inácio de Carvalho Moreira em 1859 demonstram bem essa 

plataforma de negociação. De acordo com elas, o plenipotenciário brasileiro em 

Londres deveria tratar do bill Aberdeen somente quando houvesse “oportunidade e 

esperança de bom êxito”, sem fornecer ao governo britânico qualquer ensejo para 

reivindicar “pretensões a que não podemos ceder”. Assim, enquanto aguardava uma 

oportunidade para tal, Moreira trabalhou em outra frente, emplacando a assinatura de 

uma convenção que previa a formação de uma comissão mista no Rio de Janeiro para 

julgamento das reclamações brasileiras contra a Inglaterra e vice-versa. Era a 

oportunidade que o governo imperial tinha para cobrar todas as apreensões de navios 

suspeitos de envolvimento no tráfico negreiro, especialmente daquelas realizadas 

durante a aplicação do bill Aberdeen.
28

 

Assim que os trabalhos da comissão mista foram inaugurados, a discrepância na 

quantidade de reclamações ficou patente: enquanto o Brasil requisitou a revisão de 99 

casos, que totalizavam 2 milhões de libras em indenizações, a Grã-Bretanha exibiu 51, 

que juntos somavam 250 mil libras. A despeito da diferença, nenhum problema foi 
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registrado até 1860, quando as primeiras divergências começaram a surgir. A mando do 

Foreign Office, o representante britânico na comissão mista não aceitou mais revisar os 

julgamentos de embarcações que já haviam recebido condenação por traficarem 

escravos. Esses casos formavam a maioria das reclamações brasileiras – 55 para ser 

preciso – e geraram o primeiro impasse entre os dois governos. O rompimento, no 

entanto, deu-se apenas quando os ingleses se recusaram a julgar as apreensões feitas à 

época do bill Aberdeen. Para o ministério Palmerston, pagar indenizações por esses 

casos seria o mesmo que atestar a ilegalidade de atos autorizados pelo Parlamento de 

seu país. A atitude enfureceu o representante brasileiro na convenção, que não aceitou a 

decisão e insistiu na realização de novos julgamentos para esses casos. Sua 

intransigência forneceu o pretexto que os ingleses queriam para encerrar unilateralmente 

os trabalhos da comissão mista, deixando o governo brasileiro a ver navios.
29

 

Dessa forma, ao raiar da década de 1860, o cerne das relações diplomáticas entre 

Brasil e Inglaterra encontrava-se – tal qual descreveu o plenipotenciário brasileiro em 

Londres – como uma “teia de Penélope”. Quase todas as iniciativas tomadas para 

resolver as pendências existentes sobre o tráfico negreiro e a escravidão ficaram pelo 

meio do caminho: os emancipados não haviam sido libertados como previam um tratado 

internacional e uma lei nacional, as reclamações relativas ao comércio de africanos 

permaneciam sem perspectivas de julgamento e o bill Aberdeen não foi revogado. 

Somente os desembarques de africanos haviam efetivamente cessado, algo reconhecido 

pelas duas partes. Mesmo assim, tanto membros do Foreign Office como setores da 

política imperial sabiam que essa situação ainda corria algum risco de ser revertida, 

especialmente depois de a retomada do contrabando ter ganhado impulso nos espaços 

públicos do Rio de Janeiro. 

A despeito das indefinições diplomáticas e dos inconvenientes econômicos que 

mostravam seus primeiros sinais, a escravidão brasileira passou incólume pela década 

de 1850. As transformações e os problemas advindos da abolição do tráfico negreiro 

geraram, no máximo, tensões contraditórias que poderiam ameaçar a existência dessa 

instituição a médio e longo prazos. No início da década de 1860, contudo, não havia o 

menor indício de crise do cativeiro no país, simplesmente por não existir nenhum 

elemento com potencial desestabilizador imediato no âmbito do Estado, da economia ou 

                                                 
29

 Alan Manchester. British preeminence in Brazil, pp. 254-284; Francisco Inácio de Carvalho Moreira a 

João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu, Londres, 25/03/1860; e idem, Londres, 07/04/1860 – AHI, 

códice 216/3/8. 



Capítulo 1 | Tempo de mudanças 

27 

 

da sociedade imperiais. Nesse momento, as revoltas escravas não tinham alcance 

sistêmico, inexistia um movimento abolicionista no país, o Império mantinha-se 

escudado pelo cativeiro norte-americano, a diplomacia britânica não tinha sobre a 

escravidão o mesmo alcance que havia tido sobre o tráfico negreiro e a economia 

cafeeira, a despeito das oscilações, não tinha concorrentes que efetivamente a 

ameaçassem no mercado global. Essa estabilidade, no entanto, começaria a sofrer os 

primeiros sinais de ruptura ainda em 1861, quando o governo brasileiro se viu na 

necessidade de se posicionar diante da guerra. Entre a leitura e os prognósticos de 

Lisboa e Leal, a balança da história começava a pender para o prato do representante em 

Washington. 

 

 

Reconhecimento da beligerância do Sul 

A Guerra Civil norte-americana começou a fazer parte da realidade brasileira 

assim que o governo imperial foi obrigado a posicionar-se diante do conflito. Em 13 de 

maio de 1861 – exatamente um mês após o ataque ao Forte Sumter, que deu início à 

guerra –, a rainha Victoria (1809-1901) fez uma proclamação formal garantindo a 

neutralidade da Grã-Bretanha no conflito e reconhecendo o estado de beligerância dos 

secessionistas, primeiro passo para a admissão do território no concerto das nações. A 

medida foi seguida de perto por França, Holanda, Espanha, Bélgica e Portugal, que 

adotaram o mesmo posicionamento dos britânicos antes que o mês de junho terminasse. 

Enquanto a batalha diplomática apenas começava na Europa, as repúblicas do 

continente americano seguiram outra via, apoiando o governo de Washington e não 

reconhecendo o estado de beligerância do Sul.
30

 Para o Império do Brasil ficava a 

dúvida: fazer coro com seus vizinhos continentais e virar as costas para uma nova nação 

escravista ou cerrar fileiras com os países europeus e contemporizar com os senhores 

sulistas? 

A decisão certamente dependeria da correlação de forças globais. Nesse 

contexto, Lincoln não mediu esforços para que a balança do sistema interestatal 

pendesse para seu lado. Assim que subiu ao poder, o presidente iniciou uma grande 

reformulação do quadro diplomático norte-americano, retirando os plenipotenciários 
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sulistas dos postos mais estratégicos na Europa e na América. A dança das cadeiras 

atingiu em cheio o virginiano Richard Kidder Meade (1803-1862), representante dos 

Estados Unidos no Rio de Janeiro, que foi substituído por James Watson Webb (1802-

1884). Militar de carreira e jornalista de profissão, o novo plenipotenciário não devia a 

nomeação à sua habilidade no campo de batalha ou à qualidade de sua prosa, mas ao 

lado no qual havia combatido. Quando jovem, Webb ficou conhecido por incitar, com 

escritos incendiários, um motim antiabolicionista no estado de Nova York. Mais 

experiente, ganhou reputação como um dos mais influentes editores antiescravistas dos 

Estados Unidos, tendo aderido ao partido Republicano logo após sua fundação, em 

1856. A dupla militância – republicana e abolicionista – o qualificou como homem apto 

a conter os ímpetos escravistas do Império e evitar uma aliança entre o país e os CSA.
31

 

Assim que foi ratificada, a nomeação de Webb ganhou as páginas do Jornal do 

Commercio. Mas, na mesma coluna em que anunciou a nova, o correspondente em 

Londres deu a entender que o plenipotenciário da União não estaria sozinho em sua 

missão. Havia, segundo ele, um forte boato na Inglaterra de que os sulistas também 

enviariam “ao Rio de Janeiro um agente diplomático para induzir ao Brasil a celebrar 

com eles uma aliança, talvez sob o pretexto do interesse que ambas as partes têm na 

escravidão”. A possibilidade fez com que o correspondente avaliasse a decisão como 

um grande equívoco. Em sua opinião, caso o governo imperial embarcasse nessa 

aliança, estaria associando-se “às piores feições do desregramento norte-americano”, 

além de provocar o ódio da administração Lincoln e colocar em perigo suas relações 

comerciais com o principal mercado consumidor do café brasileiro. Por tais razões, 

defendeu que o Império seguisse o exemplo das principais nações europeias, adotando o 

princípio da “rigorosa neutralidade”.
32

 

A publicação do Jornal do Commercio fez eco no parlamento imperial. Em 26 

de junho de 1861, dois dias depois da referida notícia ser impressa, o deputado João 

José de Oliveira Junqueira (1832-1887) questionou o governo sobre o tema, 

perguntando se ele pretendia reconhecer o direito de beligerante dos confederados e 

declarar “estrita neutralidade” no conflito ou se apoiaria um dos lados em litígio. Em 3 

de agosto, quando estava prestes a ser atendido, o deputado ainda reconheceu que o 
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tema não era de fácil decisão, já que se tratava de “grande questão perante o direito e 

perante as nossas relações comerciais com aqueles povos”. Dando conta que havia lido 

sobre o envio de um representante sulista – provavelmente no Jornal do Commercio –, 

Junqueira reforçou o desejo de que “tal aliança não se faça”, preferindo que o Império 

seguisse a linha adotada por Grã-Bretanha e França e, dessa forma, não prejudicasse o 

comércio com nenhuma das partes envolvidas na peleja.
33

 

O questionamento levou o ministro dos Negócios Estrangeiros, o já mencionado 

Benevenuto Augusto de Magalhães Taques, a dirigir-se ao Parlamento para explicitar o 

posicionamento do governo com relação à Guerra Civil norte-americana. Diante dos 

deputados, o ministro enfatizou que não pretendia interferir de qualquer forma no 

conflito: “não podemos ser senão espectadores” e, por conseguinte, “não podemos 

deixar de observar estrita neutralidade” nessa guerra. Ao mesmo tempo, reforçou que os 

estados sulistas estavam formando um governo independente de Washington, situação 

que impelia o Império a aplicar “os princípios do direito das gentes que regem a 

guerra”, reconhecendo o caráter beligerante da CSA. Em outras palavras, isso 

significava que o Império adotava oficialmente o princípio inaugurado pela Grã-

Bretanha e seguido pelas principais nações europeias: reconhecimento da beligerância 

dos confederados e declaração de neutralidade no conflito. Ao deixar o Parlamento, 

Taques repassou sua decisão ao plenipotenciário brasileiro em Washington, pedindo que 

ele lesse atentamente, linha por linha, o discurso que havia proferido na Câmara dos 

Deputados. Como o Império havia virado as costas para a postura dos demais países do 

continente, convinha adotar um discurso bastante afinado, de modo a não desagradar 

nem o Norte e nem o Sul.
34

 

A neutralidade do Império e o não envio de um representante sulista ao país 

praticamente fulminaram a principal missão de Webb antes que ele aportasse no Rio de 

Janeiro, em outubro de 1861. Sem margem para negociar o apoio formal do governo 

brasileiro à causa da União e vendo as chances de uma aliança entre o Império e os CSA 

minguarem, o plenipotenciário tentou fazer o que lhe restou: proferir um discurso 

antiescravista durante a apresentação de suas credenciais a D. Pedro II. Nem isso 

conseguiu. Terminou barrado pelo ministério dos Negócios Estrangeiros, que evitou 

colocar o monarca em situação embaraçosa. Depois de tomar um chá de cadeira do 
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Imperador, Webb acabou consentindo com as regras do jogo e pronunciou um discurso 

mais agregador, focado nos laços comerciais que uniam os dois países. Ainda assim, fez 

questão de enviar a parte censurada de sua fala ao governo brasileiro, deixando clara a 

plataforma antiescravista que o governo Lincoln passou a adotar no âmbito das relações 

internacionais. Tratava-se de um indício mais do que evidente de que a proximidade 

entre o Império e a União não teria a mesma afinidade de outros tempos.
35

 

O xeque-mate em Webb, é bem verdade, dava fôlego ao Brasil, mas não 

minorava os embaraços proporcionados pela presença da escravidão no território 

nacional. Em 1861, quando a Guerra Civil ganhava seus primeiros contornos, o futuro 

da instituição não precisou ser decidido. Todavia, o reaparecimento de vozes 

reformistas no Parlamento e na imprensa voltaria a colocar o tema na ordem do dia. 

Com uma vantagem: diferentemente do que havia acontecido com Webb, essas vozes 

não poderiam ser caladas pelo ministério. Gozando de liberdade, elas se pronunciaram. 

 

 

Primeiros reflexos 

Em 18 de junho de 1860, o senador conservador José Inácio Silveira da Motta 

(1815-1885) levantou de seu assento na câmara alta para propor um projeto de lei que 

continha basicamente quatro pontos: proibia todas as vendas públicas de escravos e seus 

leilões (art. 1º); impedia a separação de cativos em matrimônio e de pais que tivessem filhos 

menores de 21 anos (art. 2º); libertava os escravos inventariados que pudessem pagar à vista 

o preço de sua alforria, desde que seu falecido senhor – sem dívidas pendentes – não os 

tivesse deixado como herança (art. 3º); e isentava do pagamento da meia-siza as vendas de 

escravos urbanos que fossem destinados à lavoura (art. 4º).
36

 

Para justificar a submissão do projeto, Silveira da Motta argumentou que ele não 

deveria ser entendido como “uma mera satisfação de um sentimento filantrópico”, mas 

como uma medida que visava dar continuidade ao processo iniciado com a abolição do 

tráfico negreiro, em 1850. Como, a seu ver, o fim do comércio transatlântico de africanos 

representava “a condenação do princípio civil da escravidão”, os legisladores brasileiros 

                                                 
35

 Mr. Webb to Mr. Seward, Rio de Janeiro, 24/10/1861. In: Papers Relating to Foreign Affairs, part II. 

Washington: Government Printing Office, 1862, pp. 697-701. Na edição de 02/02/1863, o correspondente 

do Jornal do Commercio em Washington publicou um resumo das correspondências trocadas por Webb e 

Seward entre 1861 e 1862. Sobre Webb, ver também Antônia F. de Almeida Wright, “Brasil-Estados 

Unidos, 1831/1889”. In: Sérgio Buarque de Holanda (org.). História Geral da Civilização Brasileira. O 

Brasil monárquico, vol. 4: declínio e queda do Império. (5ª edição; 1ª edição: 1976). Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1995, pp. 171-203. 
36

 Anais do Senado do Império do Brasil (doravante, ASIB), 18/06/1860. 



Capítulo 1 | Tempo de mudanças 

31 

 

deveriam ficar atentos a seus inconvenientes e tentar minorá-los. Deixando claro que não 

desrespeitaria o direito de propriedade garantido pela constituição, o senador julgava 

necessário “adoçar esta instituição”. A forma que encontrou para isso consistiu em retirar 

do mundo público um dos aspectos mais violentos do cativeiro, preservar as famílias 

escravas, facilitar os mecanismos de alforria e incentivar a realocação da mão de obra 

escrava para o interior, deixando as cidades disponíveis aos trabalhadores livres.
37

 

O teor do projeto definitivamente não era novo para os políticos imperiais. 

Parlamentar conhecido por posicionar-se contra o comércio de africanos e a escravidão 

desde a crise que levou ao fim do tráfico negreiro transatlântico, Silveira da Motta já 

havia proposto na década anterior uma lei que aumentava o imposto sobre os escravos 

urbanos com o intuito de incentivar sua transposição para as zonas de lavoura. O projeto 

de 1860, portanto, não tinha qualquer conexão com as turbulências políticas vivenciadas 

pelos Estados Unidos às vésperas da Guerra Civil. Seu conteúdo reportava-se diretamente 

a três fenômenos que estavam tomando corpo na região Centro-Sul durante década de 

1850: a separação de famílias cativas, bastante intensificada desde o desenvolvimento do 

tráfico intra e interprovincial de escravos (a ser solucionada pelo art. 2º); o aumento no 

preço dos cativos, que dificultava a compra das alforrias pelos cativos (fenômeno 

combatido pelo art. 3º); e a falta de mão de obra para dar conta da expansão da 

cafeicultura (a ser minorada pelo art. 4º). Como se pode depreender, seu propósito era 

mesmo “adoçar” o cativeiro, não acabar com ele.
38

 

Colocado a debate, o projeto seguiu o regimento do Senado. Na segunda 

discussão, os três últimos artigos foram derrogados, restando somente o primeiro para o 

derradeiro debate. O fato levou Silveira da Motta a propor uma emenda ao segundo 
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artigo, possivelmente para reintroduzi-lo à discussão. Com isso, a idade que permitia a 

separação de pais e filhos cativos passou de 21 para 18 anos. Cabe notar, no entanto, 

que a mudança foi feita apenas na legislatura seguinte, mais precisamente em 17 de 

maio de 1861.
39

 Esse intervalo de quase um ano entre a proposição do projeto e sua 

terceira discussão permite vislumbrar com clareza o impacto cognitivo da Guerra Civil 

norte-americana sobre o futuro da escravidão no Brasil e verificar como, a partir de 

1861, projetos como o de Silveira da Motta ganharam outro significado, passando a 

relacionar-se profundamente com os rumos do cativeiro nos Estados Unidos. 

Na justificativa para a emenda, o senador pela província de Goiás tocou nos 

mesmos pontos que já havia levantado no ano anterior, reforçando as conveniências 

sociais de “adoçar” a escravidão brasileira e, com isso, evitar males futuros. Dessa vez, 

no entanto, seu “espaço de experiência” e seu “horizonte de expectativas” estavam 

marcados pelos eventos norte-americanos. Para Silveira da Motta, a aprovação do 

projeto era uma oportunidade de dar “um testemunho de superioridade em relação à 

América do Norte, aos Estados do Sul”, bastante rigorosos com sua legislação 

escravista. Com o objetivo de convencer seus colegas sobre a necessidade do projeto, o 

senador estabeleceu no Parlamento a primeira associação entre a tragédia norte-

americana e o futuro do Império: 

 

Se acaso os Estados Unidos do Sul da Confederação Norte-Americana tivessem seguido 

este sistema de ir lentamente melhorando a condição legal dos seus escravos, talvez, 

senhores, não víssemos hoje nos Estados Unidos duas bandeiras. Mas o senado sabe que 

a causa desta desunião, a causa do perigo eminente dessa grande instituição americana, 

é sem dúvida alguma a escravidão achar-se cerceada dos mesmos absurdos, das mesmas 

asperezas com que ela se fundou.
40

 

 

De acordo com Silveira da Motta, não cabia ao Brasil seguir esse exemplo. Já 

que o tráfico negreiro estava proibido, a melhor solução seria reformar aos poucos a 

escravidão. Esperar pela “crise derradeira” dessa instituição exigiria soluções mais 

duras e radicais num futuro próximo. Algo que seria prudente evitar a todo o custo. 

A proposta e o argumento rapidamente ganharam as páginas dos jornais, sendo 

bem vistos por parte da imprensa do Rio de Janeiro. O Correio Mercantil (1848-1868), 

órgão então dirigido por Francisco Otaviano de Almeida Rosa (1825-1889), redator 

antiescravista ligado aos membros da Liga Progressista, saudou o “sentimento religioso 

e de humanidade” que inspirou o autor do projeto. Para Otaviano, a nobreza de suas 
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ideias fazia com que elas merecessem a adesão de todo o país, ainda mais “no tempo em 

que uma nação mais rica, mais industriosa e mais forte, se divide sobre os escravos”. À 

luz da experiência norte-americana, o projeto deveria funcionar como “a primeira pedra 

de um grande edifício” que o Brasil estava destinado a construir para evitar os males 

que acometiam a maior sociedade escravista do século XIX.
41

 

No Senado, ao contrário, o argumento não colou. Àquela altura dos 

acontecimentos, recorrer ao conflito norte-americano não foi suficiente para levar à 

aprovação do projeto. A Guerra Civil estava apenas no seu início e havia ainda muitas 

indefinições sobre seu desfecho. Assim, ao ser posto para votação, o projeto teve todos 

os seus artigos rejeitados, incluindo a emenda feita pelo autor. Até mesmo quem se 

colocou a favor dele, como o veterano senador Carlos Carneiro de Campos (1805-

1878), 3º Visconde de Caravelas, usou o argumento de Silveira da Motta para contrariá-

lo. De acordo com ele, se no Brasil não existiam “acerca da escravidão as disposições 

desumanas que se encontram nas leis dos estados do Sul da América do Norte”, era 

porque no Império “a escravidão é mais doce do que em qualquer outro país”. Não 

havia, portanto, necessidade de mais adoçamento.
42

 

A derrota nessa batalha não faria com que Silveira da Motta abandonasse sua 

luta. Nos anos seguintes, outros casos de abolição mundo afora reforçariam sua causa, 

ao mesmo tempo em que deixariam mais evidente que a questão da escravidão não 

poderia mais ser resolvida com doses homeopáticas, como ele havia proposto em 1860. 

Para alinhar-se à “marcha da civilização”, o Brasil precisaria de doses cavalares. 

 

 

A “marcha da civilização” 

Enquanto a Guerra Civil começava a mostrar seu lado mais terrível, com grande 

quantidade de mortes decorrentes de suas principais batalhas, dois acontecimentos de dois 

tempos históricos distintos confluíram para criar um cerco ainda maior à escravidão 

brasileira. Ocorridas em um intervalo relativamente curto, a supressão da servidão russa e 

a abolição da escravidão pelo governo holandês deram a muitos coevos do Império do 

Brasil a impressão de que a civilização marchava invariavelmente rumo à adoção do 

trabalho livre. Somadas ao avanço da emancipação nos Estados Unidos, tais medidas 
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levaram muitos a acreditar que o país não poderia ficar em descompasso com os ditames 

do século XIX, devendo ajustar-se a eles o quanto antes. 

Para entender o primeiro desses eventos – a abolição da servidão na Rússia – é 

necessário compreender primeiramente a mudança que essa instituição sofreu na 

passagem do século XVIII para o XIX. Tal qual a escravidão oitocentista, a servidão nas 

regiões produtoras de grãos da parte ocidental da Rússia começou a ganhar nova 

configuração à medida que suas commodities foram incorporadas ao mercado mundial 

em expansão. Ao longo do século XIX, os cereais russos – notadamente, o trigo e aveia – 

passaram a dominar importante fatia do mercado britânico, sobretudo depois da 

revogação das Corn Laws, em 1846, que isentou de impostos todos os grãos que 

aportavam na terra da Revolução Industrial. A abertura do mercado britânico foi 

acompanhada por importantes transformações na paisagem e na estrutura fundiária da 

parte ocidental da Rússia, mas também por mudanças nas relações de trabalho, 

especialmente na forma de controle dos servos e nos mecanismos adotados para aumentar 

sua produtividade. Alterações que permitiram a Enrico Dal Lago denominar a servidão 

oitocentista russa de “segunda servidão”.
43

 

A intensificação do trabalho nas zonas produtoras de grãos também teve uma 

contrapartida não muito agradável para os senhores de terras: o aumento do número de 

revoltas por parte dos servos, que muitas vezes reagiram com violência às 

transformações que a demanda crescente do mercado mundial trouxe para seu cotidiano. 

Dentro desse cenário, a derrota russa na Guerra da Criméia (1853-1856) foi decisiva 

para selar o destino da instituição no país. A combinação de fatores internos e externos 

levou o czar Alexandre II a anunciar ainda em 1856 um grande plano de reformas cuja 

centralidade residia na supressão da servidão. A partir de então, vários comitês foram 

formados para levar adiante propostas sobre o tema. O formato definitivo da abolição 

foi aprovado em março de 1861, quando Alexandre II promulgou um decreto (ukase) 
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libertando aproximadamente 22 milhões de servos. Ainda que ficassem imediatamente 

livres, os trabalhadores rurais deveriam permanecer trabalhando por certo tempo nas 

propriedades de seus senhores até que o estado russo os realocasse para os pequenos 

lotes de terra que a lei de 1861 lhes assegurava mediante pagamento em espécie ou em 

serviços prestados. Por mais que as condições de vida dos camponeses russos tenham se 

mantido precárias, findava ali uma instituição que fazia parte do mesmo tempo histórico 

da segunda escravidão brasileira.
44

 

A medida não passou em branco pela imprensa do Rio de Janeiro. O Correio 

Mercantil julgou o decreto do czar “o ato mais audaz, mais humanitário e civilizador 

que presencia o século atual”. Para o redator do Diário do Rio de Janeiro era notável 

como “vinte e tantos milhões de homens, escravos ontem”, tornavam-se livres de uma 

hora para outra “sem combate, [e] sem revoluções”, apenas por intermédio do “imenso 

poder das ideias” e “dos progressos da época”. Em outra oportunidade, o mesmo jornal 

destacou que o feito era “um ato que altamente atesta como sabe compreender o espírito 

e as tendências do século à que pertence o ilustrado e caridoso príncipe [czar], que para 

felicidade daquela nação, lhe preside os destinos”. O Correio da Tarde também seguiu a 

mesma linha. Ao republicar artigo de outro jornal, exaltou como a “alforria dos servos 

da gleba na Rússia” era prova de que “um século como este [...] tem visto teorias 

generosas se converterem em realidades”.
 
Em outra republicação saída em suas páginas, 

o mesmo Correio destacou a perspicácia de Alexandre II por haver compreendido 

“muito bem que uma tal espantosa barbaria não poderia resistir ao contato do 

ocidente
”.45

 

Nesse contexto, não faltou quem estabelecesse conexões entre a situação da 

Rússia e a do Império do Brasil. O redator do Diário do Rio de Janeiro lamentou que, 

enquanto os servos russos eram libertados, “aqui no Brasil, terra de Santa Cruz, e por 

conseguinte, da redenção, tudo se envide por escravizar os livres” – clara referência aos 

africanos livres. Já o Correio Mercantil foi além, valendo-se da conjuntura global para 
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discutir as implicações da derrota do projeto de Silveira da Motta. De acordo com o 

jornal, enquanto a Europa havia abolido a escravidão, a Rússia tinha eliminado os “restos 

das sociedades feudais” e os Estados Unidos viviam uma “calamitosa crise” provocada 

“pelo embate do interesse, que tiram da escravatura os Estados do Sul, com os nobres 

sentimentos humanitários dos Estados do Norte”, o Brasil marchava no sentido contrário: 

“em lugar de melhorar a condição dos escravos, ela tem pelo contrário piorado”. Para o 

Correio, a não aprovação do projeto de Silveira da Motta, cujo objetivo era fazer “alguma 

coisa em satisfação ao século em que vivemos”, demonstrava que, ao menos no Império, 

“hábitos inveterados dificilmente se corrigem”.
46

 

Essa sensação de marcha da civilização rumo ao trabalho livre aumentou ainda 

mais em 1861, quando à abolição da servidão russa se somou o primeiro passo dado 

pelos Estados Unidos no sentido da emancipação. Desde o início das batalhas que 

polarizaram os exércitos da União e da Confederação, muitos cativos começaram a fugir 

das fazendas e das cidades sulistas com o intuito de conquistar liberdade junto às forças 

do Norte. Sem ordens claras de como proceder nessas situações, alguns generais 

incorporaram esses escravos a seus batalhões, enquanto outros devolveram os cativos a 

seus senhores. Tamanha indefinição bateu às portas do congresso norte-americano, 

estimulando os republicanos a formularem projetos que garantissem a liberdade dessa 

população. Um deles, proposto pelo senador republicano Lyman Trumbull (1813-1896), 

previa o confisco das propriedades dos rebeldes. Em seu 4º artigo, ele ainda 

incriminava, sem dar nome aos envolvidos, os senhores que usassem os serviços de um 

ou mais cativos em prol da rebelião perderiam o direito sobre essa força de trabalho, que 

seria desapropriada ou descarregada de seus serviços a partir de então – discharged no 

original. Como bem destacou James Oakes, “isso não era confisco; era emancipação – 

imediata e sem indenização – de muitos, mas não de todos os escravos”.
47

 

O projeto Trumbull foi votado em momento mais do que favorável, um dia após 

a primeira batalha de Bull Run, que resultou em derrota fragorosa do exército unionista. 

Os republicanos souberam tirar proveito da situação, explorando o fato de que escravos 
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sulistas haviam sido empregados para lutar contra militares do Norte. A tática deu mais 

do que certo, resultando em uma vitória de lavada no Senado. A câmara dos deputados, 

no entanto, implementou uma leve revisão ao texto original, retirando a referência à  

desapropriação ou descarregamento dos cativos e deixando seu alcance mais 

circunscrito: nenhum senhor, dizia a nova redação, poderia reclamar um escravo que 

“tivesse sido empregado em serviço hostil contra o Governo dos Estados Unidos”. A 

mudança alteraria o conteúdo da lei, mas não o placar do jogo. Nas duas câmaras, os 

republicanos levaram de lavada mais uma vez, aprovando aquele que ficaria conhecido 

como o First Confiscation Act. Em 6 de agosto de 1861, o processo abolicionista norte-

americano começava oficialmente, ainda que já estivesse em andamento nos campos de 

batalha.
48

 

Isso porque, mesmo que o conteúdo da nova legislação fosse restrito – confiscando, 

mas não emancipando os escravos usados contra a União –, seu escopo foi 

significativamente ampliado pelas mensagens que o Departamento de Guerra emitiu aos 

generais unionistas. Na primeira delas, feita dois dias após a aprovação do First 

Confiscation Act, o sentido original do projeto Trumbull foi restaurado. Com base na lei, o 

Departamento de Guerra informou a seus subordinados que os senhores cujos escravos 

fossem “empregados em hostilidade aos Estados Unidos” perderiam o direito sobre o 

serviço de tais pessoas, que “deveriam ser descarregadas (discharged) daí em diante”. Na 

prática, isso significava emancipação. Passo inicial para a abolição da escravidão pela 

administração Lincoln, a lei e sua interpretação progressista trouxeram sérias implicações 

para o andamento da Guerra Civil e para a sobrevivência de outros sistemas escravistas ao 

redor do mundo.
49

  

Um desses sistemas era o do Império holandês, que na década de 1860 não 

passava de um resquício daquilo que havia sido nos século XVII e XVIII. Tanto no 

Suriname como nas ilhas caribenhas que pertenciam aos Países Baixos, a escravidão 

não sofreu a mesma transformação pela qual havia passado no Sul dos Estados Unidos, 

no Brasil e nas colônias espanholas durante o século XIX. Já no fim do século XVIII, 

era patente a incapacidade de expansão das colônias holandesas, esgotada pela 

concorrência com o açúcar cubano e por seus limites geoecológicos. Para piorar, a 

abolição do tráfico negreiro pela Inglaterra em 1808, seguida pela Holanda seis anos 
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mais tarde, foi profundamente sentida pelos colonos, que passaram a sofrer com alguma 

falta de mão de obra. Desde então, a população escrava do Império holandês começou a 

envelhecer e a diminuir gradualmente, atingindo a soma de 45 mil cativos no início da 

década de 1860. Tratava-se, em suma, de uma instituição da primeira escravidão, que 

nem de perto lembrava o dinamismo que havia vivenciado nos séculos anteriores.
50

 

Não surpreende, portanto, que 29 projetos de abolição tenham sido formulados 

pelo legislativo metropolitano entre 1855 e 1862. Quase todos, no entanto, tiveram suas 

discussões travadas pela falta de um movimento abolicionista local capaz de exercer 

pressão política, pela ausência de revoltas escravas em escala sistêmica e pelo formato 

da indenização aos senhores, que poderia onerar boa parte do tesouro metropolitano. A 

onda parece ter mudado de direção assim que os Estados Unidos adotaram oficialmente 

sua política emancipacionista. Ciente de que, dessa vez, algo deveria ser feito com 

relação ao cativeiro, o ministro das colônias, Jonkheer James Loudon (1824-1900), 

propôs em novembro de 1861, três meses depois da aprovação do First Confiscation 

Act, um projeto para abolir a escravidão em todos os territórios sob domínio holandês. 

Levado à votação, foi aprovado em julho de 1862, sendo ratificado pelo rei William III 

no mês seguinte. De acordo com a lei, os cativos ganhariam sua liberdade e poderiam 

usufruir de plenos direitos civis a partir de 1º de julho de 1863. A exceção ficava por 

conta dos escravos do Suriname, que deveriam passar por um período de 10 anos de 

transição para a liberdade.
51

 

Como no caso da supressão da servidão russa, a abolição holandesa ganhou as 

páginas dos jornais da Corte, mas foi no parlamento que ela teve sua maior repercussão, 

sempre associada à Guerra Civil norte-americana. Novamente, coube a Silveira da 

Motta lançar as bases do debate. Não contente com a derrota de seu projeto em 1861, o 

senador voltou a propô-lo no ano seguinte, usando justificativas semelhantes para vê-lo 
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aprovado: a lei, enfatizou, envolvia “providências de grande alcance e de uma ordem 

muito importante, como são as que dizem respeito às condições da escravidão”. 

Semelhança, no entanto, não indicava correspondência perfeita. Trabalhando com os 

mesmos termos que caracterizaram sua fala no ano anterior, o senador por Goiás 

introduziu uma novidade no seu discurso. Dada a importância da escravidão para o país, 

julgou que era “dever dos homens de estado olhar para a instituição, e tratar de adoçá-la, 

de aproximá-la do seu termo”. Coincidência ou não, pela primeira vez desde o First 

Emancipation Act, falava-se abertamente no parlamento em acabar com a escravidão 

brasileira, ainda que num futuro bem distante, que certamente não estava contemplado 

pelo projeto em questão.
52

 

Na continuação de suas justificativas, Silveira da Motta fez coro à imprensa que 

noticiou a abolição da servidão russa sem, contudo, mencioná-la: “devemos, à 

proporção que a civilização marcha, ir harmonizando as instituições viciosas que temos 

com o progresso do tempo, e amoldando-as ao estado da civilização”. O país, a seu ver, 

não podia adotar um “remédio” para esse problema apenas quando houvesse “excesso 

de mal”. Fazia-se necessário que os legisladores fossem previdentes, ainda mais diante 

da situação que começava a se desenhar no país com a intensificação do tráfico 

interprovincial de escravos, fenômeno cujas implicações Silveira da Motta leu à luz da 

experiência norte-americana
53

: 

 
Quando o Norte estiver inteiramente despovoado de braços escravos, quando estiver à 

mercê dos meios tardios e lentos da colonização, qual há de ser a sua sorte? Queremos 

viver somente à custa do sul? E o governo há de estar olhando impassível para a marcha 

desse fenômeno, não tendo ânimo de encarar sua solução, quando é uma solução negra 

de que acabam de dar triste exemplo os nossos conterrâneos do Norte? 

Não foi exatamente, senhores, depois que, há muitos anos, na União Americana, o 

Norte aboliu sua escravatura, e ficou a escravatura no Sul, que se foi criando em todos 

os interesses industriais do Sul um interesses antípoda dos interesses do Norte? Depois 

de criada e vigorada essa antítese de interesses, não foi que apareceu a explosão que 

ainda não acabou? Pois, senhores, quando se está sangrando o Norte todos os dias de 

seus braços, o que se faz? Uma de duas: ou se faz com que a indústria do Norte fique 

inteiramente sem braços, e então ele há de ser conduzido pela natureza das coisas, pela 

necessidade, a criarem uma indústria com interesses opostos aos nossos, e portanto seus 

habitantes serão nossos inimigos, ou então essa tolerância do governo pode ser encarada 

por outra face; o governo, uma vez que tolera essa mudança de situação entre as 
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diferentes províncias do império, parece que tem em vista mesmo criar um princípio 

diametralmente oposto entre o Norte e o Sul.
54 

 

Mais uma vez, o projeto seguiu os trâmites da casa, sendo aprovado durante a 

primeira discussão. Na segunda, o senador Antonio Luiz Dantas de Barros Leite (1808-

1870) tomou a palavra para defendê-lo. Ainda que o achasse incompleto por não 

avançar ainda mais com relação à emancipação dos cativos, julgou que se tratava de 

“um desses projetos em frente do qual o governo deveria pôr-se por uma necessidade 

urgente e absoluta”, já que, “mais tarde ou mais cedo, [...] segundo as ocorrências dos 

Estados Unidos, há de ser obrigado a apresentar ao corpo legislativo uma lei a este 

respeito”. Barros Leite também lembrou seus companheiros que o governo deveria 

tomar a dianteira do processo, como “tem acontecido em muitos países onde há 

escravidão”. Citando explicitamente o caso da Holanda, cujo governo já havia 

apresentado uma lei para a abolição gradual do cativeiro em suas colônias, o senador 

convocou seus companheiros a fazerem “alguma coisa [...] a bem da humanidade, sem 

comprometer o direito de propriedade garantido pelas nossas leis”. Cabia ao congresso, 

portanto, tocar adiante um projeto de lei que fosse além do proposto por Silveira da 

Motta e que, de fato, preparasse o país para a emancipação dos escravos.
55

 

Os senadores não foram tão longe quanto Barros Leite desejava, mas dessa vez 

aprovaram boa parte do projeto, vetando apenas seu 4º artigo, que isentava de 

pagamento da meia-siza as transações de escravos vendidos da Corte para as zonas 

agrícolas. A ele fizeram forte oposição Sinimbu e Manuel Felizardo de Sousa e Melo 

(1805-1866), que combateram a eficácia da medida. O deslocamento dos escravos, fosse 

da Corte para o interior, fosse do Norte para o Sul, parece ter sido mesmo o ponto de 

discórdia entre os senadores quando discutiram, em 1862, o futuro da escravidão 

brasileira. Silveira da Motta inflamou a casa ao afirmar categoricamente que “a 

localização da escravidão” deveria ser “um dos primeiros passos que o governo tem a 

dar quando quiser melhorar a [...] sorte e destino da nossa escravatura”. À fala seguiu-se 

um ardoroso debate sobre o tema: 

 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha: Não estou convencido disso. 

O Sr. D. Manoel: Tenho muitas dúvidas sobre essa proposição. 
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O Sr. Silveira da Motta: Não é ideia minha; é o sistema dos Estados Unidos do Norte; 

ali o 1º projeto preparatório de abolição da escravatura foi a localização da escravidão; a 

proibição da venda dos escravos para fora do lugar diminuindo-lhes o valor. 

O Sr. D. Manoel: Quem fala nisso agora? 

O Sr. Silveira da Motta: Estou dizendo que foi o primeiro sistema. 

O Sr. D. Manoel: mas não tem agora entre nós nenhuma aplicação isso que se fez nos 

Estados Unidos. 

O Sr. Silveira da Motta: O tempo o mostrará....
56

 

 

Silveira da Motta estava mais do que certo. A batalha em torno do futuro da 

escravidão brasileira estava apenas começando e o tempo seria um elemento essencial 

para comprovar se a fortuna da instituição estaria ou não vinculada a eventos e 

processos históricos de caráter global. Por ironia do destino, nem Silveira da Motta nem 

seus colegas de câmara vitalícia precisaram esperar muito para tirar suas conclusões. O 

tempo, no caso, seria medido em meses. Bem poucos, na verdade. Na virada de 1862 

para 1863, a escravidão brasileira seria empurrada definitivamente para a crise por uma 

virada decisiva na Guerra Civil norte-americana e por um imbróglio diplomático com a 

Inglaterra. 

 

 

Preliminary Emancipation Proclamation e o Império do Brasil 

Desde o início da guerra, a União vinha acumulando derrotas fragorosas para o 

exército sulista e, em finais de 1861, viu suas relações com a Grã-Bretanha azedarem de 

vez depois que John Slidell (1793-1871) e James Murray Mason (1798-1871), diplomatas 

confederados que rumavam para uma missão na Europa, foram capturados a bordo da 

embarcação inglesa Trent. O incidente, um dos mais graves ocorridos durante a Guerra 

Civil, quase levou a União a abrir duas frentes de guerra: uma ao Sul, para lutar contra os 

confederados, e outra ao Norte, para enfrentar os britânicos no Canadá. Além de 

representar um suicídio militar, a situação fatalmente propiciaria o reconhecimento dos 

CSA enquanto nação por parte da Grã-Bretanha e de outros países europeus. Tal parecia 

ser o desfecho mais próximo quando, em fevereiro de 1862, surgiu uma ótima 

oportunidade para diminuir as rusgas entre Londres e Washington: Nathaniel Gordon 

(1826-1862), único norte-americano a ser preso por traficar escravos desde a aprovação 

da Piracy Law de 1820, foi julgado e condenado à morte.
57
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Somada ao First Confiscation Act, a sentença foi imediatamente lida pelos 

membros do Foreign Office britânico como prova decisiva do antiescravismo do 

governo Lincoln. A mando de Lord John Russell (1792-1878), ministro dos Negócios 

Estrangeiros da Grã-Bretanha, Lord Lyons (1817-1887), plenipotenciário britânico em 

Washington, aproveitou-se da situação para rapidamente costurar uma convenção 

antitráfico com o secretário de Estado norte-americano, William Seward (1801-1872). 

Assinado em 7 de abril de 1862, o Tratado Lyons-Seward submeteu as embarcações das 

duas nações a um direito de busca dos dois lados do Atlântico, além de instaurar 

comissões mistas para o julgamento dos navios suspeitos de traficarem africanos. A 

medida era boa para ambos os países. De uma tacada, os Estados Unidos fechavam 

ainda mais o cerco contra os interesses e a diplomacia do Sul e, de lambuja, acalmavam 

os ânimos do gabinete Palmerston. A Grã-Bretanha, por seu turno, dava um passo 

certeiro para acabar de vez com o tráfico cubano de escravos, organizado, em grande 

parte, com negreiros e capitais norte-americanos.
58

 

A convenção antitráfico seria seguida de perto por passos definitivos rumo à 

emancipação dos escravos. Menos de duas semanas depois de Silveira da Motta 

reintroduzir seu projeto de lei no Senado imperial, os deputados norte-americanos 

deram aval ao relatório final da comissão encarregada de avaliar o projeto do Second 

Confiscation Act, no que foram acompanhados pelos senadores no dia seguinte. Em 17 

de julho de 1862, o Congresso ratificou a nova lei, extremamente clara com relação à 

escravidão já em suas primeiras linhas: todos os cativos daqueles que apoiassem, se 

engajassem ou estivessem diretamente envolvidos em “rebelião ou revolução contra a 

autoridade dos Estados Unidos” deveriam “ser declarados e feitos livres”. Tratava-se, 

sem sombra de dúvidas, de um avanço considerável com relação ao First Confiscation 

Act, uma vez que a liberdade deixava de ser consequência do ato legislativo para tornar-
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se pressuposto inscrito em diversas passagens da lei. Era, em suma, antiescravismo sem 

meias palavras.
59

 

A despeito dos imensos poderes que o Second Confiscation Act dava ao 

Executivo, Lincoln não o ratificou de pronto. A demora, é bom frisar, não se deu por 

falta de antiescravismo. Os membros do Partido Republicano, incluído o presidente, 

comungavam uma leitura bastante específica da Constituição norte-americana. Se, por 

um lado, postulavam o cativeiro como uma instituição estadual que se opunha à 

liberdade, cuja abrangência era nacional, por outro, tinham clareza que a Carta de 1787 

dava soberania aos estados nessa questão, impossibilitando qualquer ação abolicionista 

direta por parte do Executivo federal. Tal impedimento serviu como uma moldura que 

deu forma ao projeto abolicionista dos republicanos, ancorado em dois eixos: o primeiro 

consistia em estancar o avanço da escravidão pelo território nacional, ao passo que o 

segundo previa a concessão de estímulos para que as próprias legislaturas estaduais 

dessem fim à malfadada instituição. A situação só se inverteria em caso de guerra, 

quando se abriria uma espécie de estado de exceção que permitiria ao governo federal 

acabar de vez com o cativeiro por meio de uma medida exclusivamente militar. Era aí 

que entrava o Second Confiscation Act e Lincoln sabia bem como ele se afinava ao 

projeto de seu partido.
60

 

Na realidade, chegada a hora de ratificar a lei e levar adiante a versão mais 

radical do abolicionismo republicano, pesaram sobre o presidente algumas 

considerações levantadas pelo seu conselho de ministros, especialmente por Seward. 

Alertando sobre o timing da decisão, o secretário de Estado pontuou que, caso Lincoln 

adotasse imediatamente o Second Confiscation Act, poderia dar a entender que a 

emancipação era um ato de desespero resultante de fracassos nos campos de batalha. 

Melhor seria, a seu ver, esperar por uma grande vitória militar para anunciar a medida. 

Ao concordar com a estratégia, o presidente teve que aguentar todo o tipo de pressão 

durante mais de dois meses, até que a vitória unionista na batalha de Antietam, em 17 

de setembro, trouxesse a oportunidade que ele tanto esperava. Cinco dias mais tarde, 

Lincoln fez aquela que entraria para a história como sua Preliminary Emancipation 

Proclamation, ratificando que o Second Confiscation Act passaria a valer a partir de 1º 

de janeiro de 1863. Isso oficialmente, porque, na prática, o Departamento de Guerra 
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transformou a proclamação em uma ordem distribuída a todos os generais unionistas. 

Ainda em setembro, os batalhões do Norte começaram a libertar escravos nos territórios 

confederados, empregando-os no exército unionista e pagando a eles um salário. Dois 

anos e meio após seu início, a Guerra Civil finalmente se transformava em uma 

revolução social.
61

 

Quem, mais uma vez, não esperou isso acontecer para tirar suas próprias 

conclusões foi Miguel Maria Lisboa. Dado o alcance da Preliminary Emancipation 

Proclamation, o plenipotenciário brasileiro em Washington tomou a liberdade de fazer 

alguns apontamentos sobre as consequências daquilo que considerou uma “manobra 

política de partidos” fruto de “interesse mesquinho”. De início, pensando apenas no 

âmbito norte-americano, Lisboa assinalou que a medida poderia estimular ainda mais a 

secessão, acirrando os ânimos dos confederados e fazendo com que os Border States 

(Maryland, Kentucky e Missouri), que haviam permanecido na União, repensassem sua 

permanência no concerto pretendido por Lincoln. Nos estados do Norte, avaliou, “essa 

medida violenta, inumana e contrária à Constituição” dividiria ainda mais os partidários 

da União entre pacifistas e belicistas, enfraquecendo o apoio à guerra. Por fim, arriscou 

que a emancipação acarretaria “a destruição da agricultura no Sul, e a ruína do comércio 

e das fábricas do Norte, que da dita agricultura dependem”.
62

 

No Brasil e nas colônias espanholas do Caribe, Lisboa continuou, a emancipação 

traria riscos tão sérios quanto os enumerados acima, ameaçando o “repouso [...] e a 

segurança” desses territórios. Em sua nova análise conjuntural, o plenipotenciário 

aproveitou para relembrar e reatualizar o governo imperial a respeito dos três cenários 

que havia previsto em seu ofício de 19 dezembro de 1860, a lembrar: 1) manutenção da 

União tal qual existia em 1859, 2) “separação amigável” entre o Norte e o Sul e 3) 

guerra prolongada seguida por “emancipação violenta”. De cara, Lisboa avaliou que a 

Preliminary Emancipation Proclamation inviabilizava a primeira saída, tornando 

impossível a convivência entre estados escravistas e não escravistas no mesmo país. Já a 

“separação amigável” permanecia em seu horizonte. Mesmo julgando-a difícil de 

ocorrer, continuou a vê-la como a melhor alternativa ao Brasil, já que “nos dará ao 
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menos tempo para adotar as medidas de polícia e de contemporização com o espírito do 

século, que nossos interesses e nossa segurança exigem”. O último desfecho, pelo 

contrário, persistiu como sua grande apreensão: 

 

a abolição abrupta, que está inaugurada pela proclamação de Mr. Lincoln, se por 

desgraça se realizar – se não for atalhada pela mediação europeia – nos deixará sem 

mais aliados naturais na América que as ilhas espanholas de Cuba e Porto Rico, 

expostos a sentir todo o peso da pressão abolicionista da Europa e dos Estados Unidos, 

que o trará sem mais limites que os precários que lhe imporão os sentimentos de 

humanidade e o interesse comercial e industrial.
63

 

 

A frase com que Lisboa terminava seu ofício dava a exata medida de sua 

preocupação com o impacto que a emancipação dos escravos norte-americanos poderia 

trazer ao Império: “oxalá [...] que a proclamação de Mr. Lincoln seja [...] letra morta”. 

Nada disso pareceu ter comovido Miguel Calmon du Pin e Almeida (1796-

1865), Marquês de Abrantes, ministro dos Negócios Estrangeiros do Gabinete de 30 de 

maio de 1862, presidido por Pedro de Araújo Lima (1793-1870), Marquês de Olinda. 

Acostumado a anunciar o repasse dos ofícios de seu representante em Washington ao 

Imperador e a outros membros de seu ministério, Abrantes dessa vez não indicou que 

faria nem uma coisa nem outra. A resposta que deu ao ofício do representante brasileiro 

em Washington foi seca e protocolar, restringindo-se a mostrar que estava “inteirado 

das interessantes observações” feitas pelo seu enviado.
64

 

Ocorre que, por algum motivo, o despacho de Abrantes não chegou às mãos de 

Lisboa. Quando Lincoln, em 1º de Janeiro de 1863, oficializou aquilo que havia 

anunciado em setembro, fazendo sua Emancipation Proclamation, o plenipotenciário 

brasileiro voltou à carga. Ao redigir novo ofício confidencial que dava conta das 

dificuldades financeiras da administração Lincoln e da forte oposição que a política 

abolicionista estava sofrendo em diversos estados da União, Lisboa advertiu que sua 

correspondência de 25 de setembro devia ter sido extraviada, já que não havia obtido 

resposta sobre suas considerações a respeito do impacto da emancipação dos cativos 

norte-americanos. Esclarecendo o mal entendido, Abrantes confirmou o recebimento da 

correspondência sobre a Preliminary Emancipation Proclamation e deu conta do envio 

da resposta. No novo despacho, ao contrário, ele não foi tão sucinto quanto no anterior, 
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dizendo que havia lido “com especial interesse [...] as minuciosas informações que nela 

[correspondência] dá-me a respeito da guerra civil”.
65

 

Ora, num intervalo de quase 3 meses, Abrantes passou de “inteirado” a leitor 

minucioso dos relatos sobre os eventos norte-americanos. Como explicar tal mudança? 

Muito provavelmente, ela ocorreu graças a um incidente de grande envergadura, que 

atingiu a fundo a escravidão brasileira, mostrando que não havia mais lugar para nações 

escravistas na nova dinâmica do sistema interestatal inaugurada pela Guerra Civil. Sem 

esse evento, é possível arriscar que uma decisão sobre o futuro do cativeiro seria 

deixada em ponto morto pelo Executivo imperial. Christie não deixou que isso 

acontecesse. 

 

 

Questão Christie: causas e significados 

Quando desembarcou no Brasil como plenipotenciário britânico no Rio de 

Janeiro, William Dougal Christie (1816-1874) era um diplomata em ascensão. Depois 

de ter estudado em Cambridge e feito breve carreira política na Câmara dos Comuns, 

ingressou no Foreign Office como cônsul geral no território da Mosquítia (1848 a 1851), 

protetorado britânico na costa caribenha da América Central – atual Nicarágua e 

Honduras. Em seguida, emplacou uma secretaria na legação de seu país na Suíça (1851-

1854) e um ministério junto à Argentina, até ser nomeado em 1859 como representante 

da rainha no país mais estratégico para os interesses geopolíticos e comerciais britânicos 

na América do Sul. Como a história se encarregaria de demonstrar, o momento também 

seria estratégico: o plenipotenciário viveria o período mais conturbado da Guerra Civil 

norte-americana no segundo maior território escravista do continente.
66

 

Oficialmente, o novo encarregado anunciou que sua missão tinha quatro 

objetivos: 1) estreitar os laços com o Império na questão do Rio da Prata; 2) renegociar 

um tratado comercial entre a Grã-Bretanha e o Brasil; 3) avançar na regulação da 

navegação do Rio Amazonas; e 4) solver pendências com relação à herança de cidadãos 

estrangeiros residentes no país. Secretamente, a missão incluía outros três pontos 

encomendados por Lord John Russell: 1) verificar se o tráfico negreiro havia mesmo 

terminado ou se existiam tentativas para retomá-lo a despeito das leis existentes; 2) 
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informar sobre o estado da escravidão no Brasil, averiguando se a população cativa 

aumentava ou diminuía; e 3) reportar sobre experimentos para a substituição da mão de 

obra escrava e sobre os avanços com relação à imigração.
67

 

Poucos meses depois de iniciar seus trabalhos no Rio de Janeiro, Christie 

procurou fornecer um parecer para cada um desses pontos ao Foreign Office, 

começando pelo comércio transatlântico de africanos. Depois de enviar circulares a cada 

um dos cônsules britânicos espalhados pelo Império pedindo informações sobre o tema, 

analisar os dados disponíveis, conversar com políticos imperiais e consultar seus 

informantes, o representante britânico informou a Russel que o fim do tráfico negreiro 

era uma realidade e não havia qualquer chance de reestabelecimento desse ramo 

comercial. Com relação à escravidão, Christie confirmou que a instituição não dava 

sinais de esgotamento ou de fim próximo, principalmente porque, depois de 1850, os 

senhores haviam melhorado o tratamento de seus escravos, estimulando sua reprodução 

vegetativa, e tinham fechado os principais canais de alforria. Para piorar a situação, o 

plenipotenciário registrou que o aumento do preço dos cativos na década de 1850 

andava dificultando a compra da manumissão pelos escravos. Por essas razões, cravou 

que não aparentava haver naquele momento “qualquer pensamento sobre medidas 

tendentes à abolição da escravidão” no Brasil. Algo que, para ele, tinha implicação 

direta para o avanço tímido do trabalho livre e para as baixas taxas de imigração 

registradas no país – terceiro assunto sobre o qual deveria reportar ao Foreign Office.
68
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Se a ideia de emancipação não estava no horizonte político dos brasileiros em 

1860, Christie acabaria dando sua contribuição para que essa situação se alterasse. Em 

seu primeiro ano no novo cargo, a situação dos africanos livres no Império logo se 

tornou o foco de sua atuação. Bastante atento às estipulações do decreto de 28 de 

Dezembro de 1853, que autorizava a emancipação dos libertos que tivessem “prestado 

serviços a particulares por espaço de catorze anos”, o plenipotenciário britânico julgou 

que muitos deles já estariam aptos a solicitar sua liberdade. Para isso, bastava que 

conhecessem as letras da lei tão bem quanto ele as conhecia. Assim, quando Christie 

requisitou ao governo brasileiro uma lista com todos os africanos livres arrendados a 

terceiros e sob a tutela do Estado imperial, seu intuito era claro: municiar juridicamente 

aqueles com mais de 14 anos de serviço para que obtivessem efetivamente sua 

liberdade.
69

 

O problema é que o governo imperial postergou por várias vezes a entrega dessa 

lista. Além de não possuir o registro de todos os emancipados existentes no país, os 

seguidos gabinetes que estiveram no poder não pareciam muito interessados em resolver a 

questão. Ao notar isso, Christie engrossou sua voz. Em dezembro de 1860, no mesmo 

mês em que a legislatura da Carolina do Sul aprovou sua secessão, iniciando o 

movimento que resultaria na criação dos CSA, o plenipotenciário britânico acentuou suas 

reclamações contra o governo brasileiro em ofício enviado a Russell. Sem economizar nas 

palavras, disse que, se o governo imperial se recusasse a fornecer a solicitada lista, ele 

“recomendaria que agentes fossem empregados para levar adiante petições dos negros 

[leia-se, africanos livres] visando sua emancipação, de acordo com a lei brasileira”. A 

legação britânica, segundo ele, deveria “apoiar as petições tanto quanto possa ser 

necessário”. Se não pudesse ser alcançada de comum acordo, a liberdade dos 

emancipados deveria ser obtida à força, ainda que dentro dos marcos legais estabelecidos 

pelo Estado imperial.
70
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Na tentativa de evitar um incidente diplomático, Russell buscou apaziguar os 

ânimos de seu enviado. Ciente do complicado histórico entre os dois países, solicitou 

que, nas comunicações relativas aos africanos livres, Christie evitasse “o quanto 

possível qualquer discussão” que pudesse incitar o ressurgimento da anglofobia entre os 

brasileiros. Mas, inconformado com a negligência do governo imperial, o representante 

britânico no Rio de Janeiro não arredou pé de suas convicções. Sem obter a lista que 

tanto desejava, passou a estimar o número de africanos livres, somados seus 

descendentes, em 10 mil indivíduos – a historiografia fala, hoje, em algo entre 11 e 14 

mil – e tratou de pressionar ainda mais o governo brasileiro a encontrar uma solução 

para a questão.
71

 

Em meio a suas investigações sobre os africanos livres, Christie se deu conta de 

que não eram apenas eles que estavam em situação ilegal. Aos poucos, o plenipotenciário 

britânico também passou a questionar um ponto para o qual não havia recebido nenhuma 

instrução de Russell: a legalidade da posse de 1 milhão de escravos que estimou terem 

entrado no país após 1831 – os dados atuais indicam pouco menos de 750 mil –, e cuja 

liberdade era garantida pela letra da lei de 7 de novembro daquele ano. Na tentativa de 

convencer o governo britânico a lhe dar carta branca para interferir nessa questão, Christie 

argumentou que sua atuação poderia representar uma “medida preliminar e preparatória 

em direção à abolição da escravidão no Brasil”. Em meados de 1861, tal qual David 

Turnbull (1794-1851), que na década de 1840 quis libertar os escravos importados 

ilegalmente pelos senhores cubanos, o diplomata britânico no Rio de Janeiro passou a ter 

a clara intenção de desmantelar o sistema escravista brasileiro. Caso tivesse autorização e 

condições de executá-lo, seu plano poderia ser fatal.
72

 

Essa primeira radicalização de Christie não parece ter conexão direta com a 

conjuntura internacional. Mesmo que a Guerra Civil já estivesse em andamento, a 

diplomacia britânica havia adotado uma posição pragmática com relação ao conflito, 

desagradando profundamente a administração Lincoln. Para piorar, o caso Trent levou 

ao limite a tensão diplomática entre os países, tendo importante efeito sobre a opinião 

                                                 
71

 Lord John Russell a William D. Christie, Londres, 08 de Fevereiro de 1861; e William D. Christie a 

Lord John Russell, Rio de Janeiro, 27 de Maio de 1861 – NA, códice FO 84-1145. Os dados sobre os 

africanos livres estão em Beatriz Mamigonian. Africanos livres, p. 20; e http://liberatedafricans.org/. 

Acesso em 24/11/2017. 
72

 William D. Christie a Lord John Russell, Rio de Janeiro, 27 de Maio de 1861; William D. Christie a 

Lord John Russell, Rio de Janeiro, 24 de Junho de 1861; e William D. Christie a Lord John Russell, Rio 

de Janeiro, 20 de Julho de 1861 – NA, códice FO 84-1145. Ver também William D. Christie a Lord John 

Russell, Rio de Janeiro, 03 de Maio de 1862 – NA, códice FO 84-1180. O volume do tráfico ilegal se 

encontra em http://www.slavevoyages.org/. Acesso em: 08/03/2017.  

http://liberatedafricans.org/
http://www.slavevoyages.org/


Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

50 

 

pública londrina, que desde então se voltou majoritariamente contra a União. Ao menos 

aparentemente, não havia nenhum impulso internacional para Christie cerrar fileiras 

contra a escravidão brasileira: até então, o antiescravismo da administração Lincoln não 

tinha dado as caras, a diplomacia britânica havia ficado em cima do muro e a imprensa 

londrina tendia para a crítica da União. Prova disso é que os pedidos reiterados de 

Christie para atuar nessa frente foram ignorados pelo Foreign Office, cujas 

preocupações estavam voltadas para a resolução dos conflitos do Atlântico Norte.
73

 

Mesmo sem receber qualquer instrução de Russell sobre seu plano para acabar 

com a escravidão brasileira, o plenipotenciário britânico decidiu agir por conta própria. 

Em 12 de junho de 1861, emitiu uma circular a todos os cônsules britânicos no Brasil 

requisitando, entre outras coisas, uma estimativa do número de africanos importados 

depois de 1831 em suas respectivas localidades. Ciente do risco que corria, Christie foi 

bastante cuidadoso. Se, por um lado, autorizou o uso de “gastos razoáveis” para a 

execução da missão, por outro, solicitou completa discrição a seus subordinados, 

reforçando que as informações deveriam ser obtidas por meios extraoficiais a fim de 

evitar qualquer “conflito desagradável com o governo brasileiro”.
74

 

Enquanto os cônsules tentavam coletar as informações requisitadas, a conjuntura 

do Atlântico Norte começou a se alterar, com visível diminuição das rusgas entre os 

governos de Washington e Londres desde a assinatura do Tratado Lyons-Seward. 

Aproveitando-se da mudança na diplomacia britânica decorrente da convenção 

antitráfico, Christie partiu para a ação, ainda que para a mais simples delas, voltando 

sua carga para a questão dos emancipados e deixando em segundo plano os demais 

africanos importados depois de 1831. Mas, percebendo que nos trópicos uma andorinha 

não era capaz de fazer verão, buscou estabelecer alianças com políticos e redatores 

brasileiros para forçar o debate público do tema e, assim, pressionar por outros meios o 

governo imperial. Ao que tudo indica, o plenipotenciário britânico conseguiu apoio 

entre os círculos liberais que estavam ocupando os espaços públicos do Rio de Janeiro 

no início da década de 1860.
75
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Os membros da chamada Liga Progressista, recém-formada por aqueles que 

faziam oposição ao Gabinete Ferraz em 1860, parecem ter sido bastante ativos nessa 

aliança, ainda que ela não tenha ficado restrita a eles. Nos primeiros anos da década de 

1860, os ligueiros, como ficaram conhecidos, recorreram a espaços não institucionais do 

Rio de Janeiro para questionar a ordem criada pela aliança entre conservadores e senhores 

de escravos das principais zonas produtivas do Império. Um dos focos do novo grupo, 

ainda que não formasse o centro de suas críticas, era a escravidão, defendida à exaustão 

por seus principais opositores políticos, os saquaremas. Em determinados eventos 

públicos que organizaram na capital, os ligueiros chegaram a libertar um ou mais cativos 

para simbolizar sua iniciativa. Não surpreende, portanto, que muitos de seus membros 

devem ter visto na iniciativa de Christie com relação aos africanos livres uma forma de 

combater aqueles que chamavam pela alcunha de “oligarquia”.
76

 

Assim, enquanto o plenipotenciário britânico pressionava os seguidos ministros 

dos Negócios Estrangeiros para obter a lista dos africanos livres, o deputado Silvinho 

Cavalcanti de Albuquerque fez o mesmo no Parlamento.  Em meio à discussão de outro 

tema, ele perguntou ao então ministro da Justiça, o conservador Francisco de Paula 

Negreiros Sayão Lobato (1815-1884), o que ele pretendia “fazer a favor dessa pobre 

gente” – referência aos emancipados. O parlamentar foi direto ao ponto que interessava 

a Christie, perguntando se o governo tinha ideia do número de indivíduos que se 

encontravam nessa situação e se “as cartas de emancipação têm sido expedidas com a 

pontualidade que a humanidade e as leis determinam”. Outro deputado, Casimiro de 

Sena Madureira, seguiu a mesma direção, alegando que “todos os africanos livres 

existentes no Brasil deviam estar já emancipados [...] sem esperar pelos quatorze anos 

que marca um decreto [de 28 de dezembro de 1853] contrário à lei [Convenção Anglo-

brasileira de 1826]”.
77

 

Da Câmara, o tema rapidamente passou para as páginas impressas. As falas de 

Albuquerque e de Madureira casaram-se perfeitamente com a palavra escrita do Correio 

Mercantil. Na mesma época em que os parlamentares entraram em ação, o periódico do 
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deputado ligueiro Francisco Otaviano passou a publicar uma série de textos relativos ao 

tema. De início, foram pequenas notas que cobravam um juiz de órfãos pela emissão das 

cartas de liberdade de cinco africanos livres e correspondências que reclamavam da 

distribuição dos emancipados do Jardim Botânico para outras repartições públicas. 

Ainda em 1861, estamparam as páginas do Correio as famosas Cartas do Solitário, 

escritas pelo também ligueiro Aureliano Cândido Tavares Bastos (1839-1875), que 

reconstituíram o histórico de leis relativas aos africanos livres para “estimular o zelo do 

governo” sobre a liberdade desses indivíduos.
78

 

Mas foi nos editoriais do Correio Mercantil que a aliança com o ministro britânico 

ficou mais evidente. Em um deles, Francisco Otaviano fez tenros elogios à postura de 

Christie, especialmente pela “maneira amigável e atenciosa com que a legação inglesa 

nesta corte tem procurado discutir com o nosso governo o grave assunto da emancipação 

dos africanos livres”. No balanço que procedeu sobre a questão, o redator fez coro às 

reclamações britânicas que receavam a escravização dos emancipados e defendeu que elas 

deixariam de ser feitas assim que um registro geral dessa população fosse feito – 

exatamente o que o plenipotenciário queria. O elogio foi tão explícito que, ao ler os 

artigos, Christie traduziu parte deles e os despachou diretamente para Russell. Na 

correspondência, ainda fez questão de retribuir os afagos do redator do Correio Mercantil, 

taxando seu periódico de “distinto por expor constantemente os abusos da escravidão” em 

suas páginas.
79

 

Dessa forma, muito provavelmente por iniciativa de Christie, a questão dos 

emancipados ganhou espaço nas tribunas parlamentares e na imprensa, deixando de ser 

assunto exclusivo da correspondência diplomática. Mais do que isso: o tema tornou-se 

objeto de debate público no mesmo momento em que a escravidão negra sofria um de 

seus mais duros golpes, com a aprovação do Second Confiscation Act e a oficialização 

da emancipação pela Preliminary Emancipation Proclamation de Lincoln. Os eventos 

norte-americanos produziram uma importante mudança na opinião pública britânica, 

que desde então pendeu maciçamente para o antiescravismo da União. Em termos 

diplomáticos, o impacto foi ainda maior. O gabinete Palmerston, que estava prestes a 

oferecer uma intermediação para acabar com o conflito entre o Norte e o Sul e, assim, 
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ratificar a existência dos CSA, recuou diante da proclamação abolicionista, cortando os 

diálogos que mantinha com os representantes sulistas na Europa.
80

 

Ao contrário do que havia ocorrido no ano anterior, a conjuntura aberta pela 

emancipação escrava nos Estados Unidos e pela guinada da diplomacia britânica em 

prol da União respingaram em Christie, que se sentiu à vontade para radicalizar seu 

ataque à escravidão brasileira. Cansado das negativas do governo imperial com relação 

aos emancipados – que nem mesmo suas alianças haviam resolvido –, sem autorização 

oficial para libertar os africanos importados depois de 1831 e impulsionado pela virada 

do conflito no Atlântico Norte, o plenipotenciário britânico valeu-se do naufrágio da 

barca Prince of Wales, em junho de 1861 no Rio Grande do Sul, e do incidente 

envolvendo a prisão dos marujos britânicos no Rio de Janeiro em 1862 como pretextos 

para dar um ultimatum ao governo imperial: se não recebesse a indenização que pedia 

pelo primeiro caso, ordenaria ao almirante Richard Laird Warren que entrasse na Baía 

de Guanabara e apreendesse as embarcações brasileiras que encontrasse pela frente. 

Definitivamente não se tratava de um blefe. Nos primeiros dias de janeiro de 1863, 

pouco depois de Lincoln ter feito sua Emancipation Proclamation, a cidade do Rio de 

Janeiro amanheceu em polvorosa, surpreendida com o ataque às embarcações brasileiras. 

Desde o século XIX, as razões da “Questão Christie” foram objeto de controvérsia 

entre os historiadores. A interpretação canônica postula que a apreensão das embarcações 

brasileiras em janeiro de 1863 foi o ponto de chegada das contendas diplomáticas ligadas 

ao caso do Prince of Wales e ao aprisionamento de oficiais britânicos no Rio de Janeiro. 

Muito presa à defesa encampada pelo governo imperial na época, essa versão, ainda 

predominante nos manuais, foi questionada somente no centenário do evento. Ao revisitar 

o tema, Richard Graham concluiu que não haviam sido “estes incidentes que moveram a 

Inglaterra”, mas “algum motivo menos aparente”. Em trabalho posterior, o mesmo autor 

foi mais incisivo, cravando que, em janeiro de 1863, “as verdadeiras questões em jogo 

eram o incontável número de africanos importados desde 1831, os milhares de 

emancipados e a escravidão brasileira em si”.
81
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Ainda que Graham não tenha especificado de que maneira o apresamento de 

navios brasileiros esteve relacionado a esses três pontos, sua interpretação tornou-se 

ponto comum na historiografia brasileira, ganhando amplo lastro em trabalhos 

posteriores, que confirmaram e aprofundaram suas conclusões.
82

 Mas, se não restam mais 

dúvidas sobre as motivações do plenipotenciário britânico, é preciso entender que elas 

dificilmente podem ser entendidas em sua plenitude recorrendo-se a análises circunscritas 

às relações diplomáticas estabelecidas entre Brasil e Grã-Bretanha. A queda de braço 

entre Christie e o governo imperial precisa, na realidade, ser inserida em um contexto 

mais amplo, caracterizado pelo avanço do abolicionismo na Guerra Civil norte-americana 

e pelo progressivo isolamento internacional do Império. Dessa confluência histórica, que 

selou o predomínio do abolicionismo como elemento normativo do sistema interestatal, 

ficou patente que qualquer país que admitisse o cativeiro em seus territórios ficaria 

geopoliticamente fragilizado. 

No Brasil, o principal resultado desse processo foi um encurtamento definitivo 

do horizonte de expectativas da escravidão nacional. Efeito identificado até mesmo por 

alguns coevos que, desde 1863, passaram a vislumbrar o fim do cativeiro em um futuro 

mais ou menos próximo. Um exemplo dos mais precisos encontra-se no inspetor da 

alfândega do Rio de Janeiro, Carlos Américo de Sampaio Viana (1835-1912). No calor 

dos eventos que sacudiriam a capital, ele arriscou, em correspondência enviada a João 

Maurício Wanderley (1815-1889), Barão de Cotegipe, que o ataque à Baía de 

Guanabara era “le commencement de la fin”. Depois desse “primeiro passo”, concluiu, 

viria “a emancipação dos escravos existentes”.
83

 O prognóstico não poderia ser mais 

certeiro, mas seu principal mérito está menos na previsão do futuro do que na revelação 

do sentimento do tempo presente. Afinal, na virada de 1862 para 1863 não foram apenas 

as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra que foram rompidas. O arcabouço que 

sustentava a geopolítica global da escravidão teve o mesmo destino. 
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Desdobramentos da Emancipation Proclamation e da Questão Christie 

Enquanto a imprensa repercutia à exaustão o desenrolar da Questão Christie e da 

Emancipation Proclamation, a política institucional do Império sofreu uma breve, 

porém importante pausa. Assim que os trabalhos parlamentares foram retomados, em 

maio de 1863, o gabinete Olinda, sentindo que a maré havia virado, solicitou a D. Pedro 

II que dissolvesse a Câmara e convocasse novas eleições. O objetivo era dar 

governabilidade ao ministério com a eleição de mais deputados favoráveis a ele. O 

imperador, que havia recusado essa alternativa quando os últimos gabinetes a haviam 

requisitado, dessa vez cedeu, provavelmente graças ao imbróglio com a Grã-Bretanha. 

Surfando na onda da Liga Progressista, Olinda e seus correligionários elegeram a 

deputação que queriam. Formada pela maioria de ligueiros, a nova Câmara representou 

uma derrota fragorosa dos conservadores, que conquistaram somente meia dúzia de 

parlamentares, nenhum do Rio de Janeiro. Mesmo com os históricos defensores da 

escravidão fora do páreo, as atividades parlamentares só seriam retomadas em dezembro 

de 1863, adiando qualquer tipo de repercussão dos eventos de janeiro sobre a 

macropolítica imperial.
84

 

Com o parlamento fechado, o futuro da escravidão foi debatido em outros canais 

que continuaram em pleno funcionamento durante o ano de 1863. O mais importante 

deles foi o diplomático. Miguel Maria Lisboa voltou a tratar do tema em outra 

correspondência confidencial redigida no início de novembro. Dessa vez, sem a 

preocupação de reportar novidades ou passar informações confidenciais, o foco recaiu 

única e exclusivamente sobre o campo de possibilidades que se abria à escravidão 

brasileira com a emancipação decretada por Lincoln. Logo no primeiro parágrafo, o 

plenipotenciário sentenciou que a crise pela qual passavam os Estados Unidos teria 

repercussão “infalível” sobre o Império. Em sua opinião, independentemente do que 

viesse a acontecer na guerra dali em diante, “a instituição da escravidão africana sairá 

dela tão abalada que seus dias serão contados [...] sem falta, primeiro em Cuba e depois 

no Brasil”. Dada a situação, aconselhou o governo imperial a estudar com cuidado a 
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questão para que o país não fosse exposto a “males incalculáveis” num futuro 

próximo.
85

 

O plenipotenciário ressaltou que não competia a ele dizer o que o governo 

imperial deveria fazer para “atravessar a crise” que havia previsto em 1860, mas intuiu 

que, a partir de então, vozes se levantariam no Brasil contra o cativeiro. Segundo ele, 

discursos contrários à escravidão não haviam “aparecido por ora (ao menos tanto quanto 

posso julgar na distância em que escrevo)”, mas era de se esperar que “efetuada a 

emancipação dos escravos nos Estados Unidos às vistas dos Apóstolos da propaganda 

abolicionista”, isso ocorreria mais cedo ou mais tarde. O perigo, para Lisboa, estava no 

fato de que tais “apóstolos” facilmente encontrariam no Império “aliados naturais, que 

transformando a questão de pressão externa em uma questão de política interna” poderiam 

“criar graves embaraços, se os amigos do país não estiverem preparados a dar ao 

movimento uma direção coerente”. 

Salvos alguns retoques, as previsões do representante do Império em Washington 

não poderiam ser mais perspicazes. Sem que ele soubesse, alguns brasileiros já estavam 

transformando a “pressão externa em uma questão de política interna” antes mesmo de 

seu ofício ser redigido. A primeira manifestação pública nesse sentido ocorreu no 

aniversário de 41 anos da independência do Brasil. Na ocasião, o Instituto dos Advogados 

do Brasil (IAB), que também comemorava o aniversário de sua fundação, abriu as portas 

de sua sede para o discurso do presidente da entidade, Agostinho Marques Perdigão 

Malheiro (1824-1881), um dos juristas mais renomados do Império. Desde a década de 

1840, quando foi fundado, o IAB havia sido palco de calorosas discussões sobre o 

cativeiro que versaram sobre a natureza da propriedade escrava e sobre casos relativos à 

concessão de alforrias. Na primeira metade da década de 1860, no entanto, Perdigão 

Malheiro elevou esses debates a outro patamar, colocando na ordem do dia o tema da 

abolição. Isso já podia ser visto em discursos pronunciados anteriormente pelo 

jurisconsulto, mas foi no de 7 de setembro de 1863 que seu pensamento sobre o tema se 

cristalizou, motivado decisivamente pelos rumos da Guerra Civil norte-americana e pela 

Questão Christie.
86
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Em sua fala, o presidente do IAB partiu do pressuposto de que “vozes generosas 

se têm levantado por toda parte”, tornando a ideia da abolição uma “característica do 

século em que temos a felicidade de viver”. Diante do rumo tomado pelas “nações 

civilizadas”, avaliou que a propriedade sobre um cativo havia se tornado ilegítima “em 

fato e em princípio”, uma vez que desde o século XVIII estava condenada pelo direito 

natural, pela religião, pela filosofia e “pelas leis das nações civilizadas”. Se, portanto, a 

escravidão era apenas tolerada pelo direito, nada mais lógico do que alterar ou extinguir a 

legislação que a mantinha, fazendo com que prevalecesse a “lei mais poderosa do Autor 

da Natureza”. Mas como proceder para alcançar esse fim? Depois de arrolar os exemplos 

de Portugal, da Holanda e da França, Perdigão Malheiro defendeu a conveniência da 

adoção de uma lei que libertasse os filhos das escravas: “decretasse o nosso legislador [...] 

que ninguém mais seria escravo, e o Brasil, associando-se ao grande movimento 

intelectual e moral do século XIX, teria avançado de séculos na vereda da civilização”.
87

 

Outro que, na mesma época, propôs um encaminhamento para a questão foi 

Tavares Bastos. Na segunda edição de suas Cartas do Solitário, saída em dezembro de 

1863, o autor incluiu um apêndice intitulado “Escravidão”, que discutiu de forma breve 

os meios de abolir o cativeiro no Brasil. Adotando premissa semelhante à de Perdigão 

Malheiro, o autor vislumbrou um século de emancipações que ia desde a experiência 

britânica até a “solução definitiva do problema servil” adotada por Lincoln e sentenciou 

que chegaria “também para o Brasil um tempo em que esse problema entre na ordem 

das questões do dia”. Para que nenhuma crise econômica ou política atingisse o Império 

em decorrência da manutenção do cativeiro, o autor arrolou uma série de medidas que 

levariam a uma “abolição sem revolução”: 1) garantir o pecúlio ao escravo e decretar a 

alforria obrigatória quando ele alcançasse seu valor; 2) instituir uma taxa máxima que 

os senhores poderiam cobrar dos escravos alugados; 3) aplicar um imposto progressivo 

sobre os cativos urbanos; 4) libertar anualmente uma quantidade de escravos 

pertencentes ao estado; 5) proibir a posse de escravos para todos os estrangeiros 

residentes no Brasil; 6) alforriar todo ano o número de cativos correspondente à média 
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de nascimentos e óbitos no mesmo período; e 7) abolir a escravidão em províncias com 

poucos cativos, garantindo indenização aos senhores.
88

 

Na virada de 1863 para 1864 havia, portanto, uma quantidade razoável de 

projetos disponíveis para tocar a emancipação gradual adiante, além de uma série de 

ofícios redigidos desde 1860 pelo plenipotenciário do Império em Washington 

informando sobre os perigos que a Guerra Civil norte-americana impingia à escravidão 

brasileira. A sequência é clara e não pode ser perdida de vista: em setembro, Perdigão 

Malheiro defende publicamente a libertação do ventre das escravas; em novembro, 

Lisboa recomenda a adoção de medidas preventivas (sua carta deve ter chegado no mês 

seguinte ao Rio de Janeiro); e, em dezembro, a obra de Tavares Bastos arrolou uma 

série de medidas para levar adiante uma “abolição sem revolução”. Não era pouco. 

Desde a primeira metade da década de 1830, o Império não via tantos projetos 

abolicionistas surgirem ao mesmo tempo.
89

 

D. Pedro II, conhecido por ser um leitor voraz e por gastar parte de seus dias 

envolto em documentos oficiais, acompanhou de perto essa discussão. Quando, em 

janeiro de 1864, uma oportunidade se abriu, ele não perdeu tempo. Sabendo que a 

câmara era de maioria ligueira, chamou Zacarias de Góis e Vasconcelos (1815-1877), 

líder do grupo, para ocupar a vaga deixada por Olinda. A decisão também tinha outra 

finalidade. O imperador devia ter ciência de que seu novo escolhido era membro da 

sociedade antiescravista Sete de Setembro e já havia advogado como defensor de 

cativos que acionavam a Justiça para obtenção da alforria. Era, portanto, o homem certo 

para a situação: detentor de maioria na Câmara dos Deputados e muito mais propenso 

que seu antecessor à adoção de medidas emancipacionistas.
90

 

Logo nas primeiras instruções que entregou a Zacarias, o monarca fez questão de 

direcionar a política do ministério, alertando que “os sucessos da União Americana 

exigem que pensemos no futuro da escravidão no Brasil, para que não nos suceda o 

mesmo que a respeito do tráfico de africanos” – a última parte em referência a Christie. 

                                                 
88

 A. C. Tavares Bastos. Cartas do Solitário. (2ª edição). Rio de Janeiro: Typ. da Actualidade, 1863, pp. 

379-385. 
89

 Sobre os projetos abolicionistas da primeira fase da Regência, ver Alain El Youssef. Imprensa e 

escravidão, pp. 123-177. 
90

 Sobre Zacarias de Góis, ver Cecilia Helena de Salles Oliveira, “Da natureza e limites do Poder 

Moderador e a memória do conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos”. In: Zacarias de Góis e 

Vasconcelos. São Paulo: Editora 34, 2002, pp. 9-54; e Sidney Chalhoub. Visões da liberdade: uma 

história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 110. 

Angela Alonso. Flores, votos, balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015, p. 33. 

http://www.editora34.com.br/areas.asp?autor=Oliveira,%20Cecilia%20Helena%20de%20Salles


Capítulo 1 | Tempo de mudanças 

59 

 

A saída que a ele parecia mais satisfatória era a mesma que havia dado Perdigão 

Malheiro: “liberdade dos filhos dos escravos, que nascerem daqui a um certo número de 

anos”. Tratava-se, a seu ver, de uma medida que “cumpre realizar com firmeza”, de 

modo a remediar os “males que ela necessariamente originará”. Justamente por isso, o 

Imperador recomendou a Zacarias a leitura de “diversos despachos do nosso ministro 

em Washington, onde se fazem mais avisadas considerações sobre este assunto”. Ou 

seja, guiado pela visão de Miguel Maria Lisboa sobre a geopolítica global da 

escravidão, D. Pedro II passou a encampar, ainda que nos bastidores, a proposta de 

liberação do ventre das cativas.
91

 

Nem bem o imperador agia nos bastidores, Silveira da Motta voltou à carga na 

Câmara vitalícia. No primeiro mês de funcionamento da casa depois de seu fechamento, 

o senador resolveu levar adiante algumas das propostas sugeridas por Tavares Bastos, 

propondo um projeto de lei cuja matéria classificou como “importante e melindrosa”. 

Seu texto estipulava que a propriedade escrava ficaria proibida a conventos e 

estrangeiros oriundos de países em que ela se encontrava abolida (art. 1º) – muito 

provavelmente em boicote aos britânicos. Além disso, o projeto previa que todos os 

cativos pertencentes ao Estado imperial seriam imediatamente libertados, ficando os 

homens entre 16 e 35 anos disponíveis por oito anos para prestarem serviços ao exército 

ou a outros órgãos públicos; os demais, assim como aqueles alforriados pelos 

conventos, deveriam ser realocados pelo governo para “colônias agrícolas nas terras 

devolutas das margens do Araguai[a], Tocantins, Amazonas e Paraná, ou seus 

afluentes”. Caso aprovada, a nova legislação avançaria significativamente com relação 

ao projeto anterior do mesmo Silveira da Motta, aumentando substancialmente a dose 

de açúcar que ele desejava aplicar à escravidão brasileira.
92

 

Na justificativa que apresentou diante de seus colegas, Silveira da Motta 

compartilhou da premissa de todos os defensores de medidas abolicionistas na década 

de 1860. “É preciso”, afirmou, “acompanhar as aspirações do progresso e da civilização 

do mundo e não deixar ficar o nosso país aquém dessas aspirações”. Ao arrematar sua 

defesa, resumiu de forma anatômica as demandas que, naquele momento, a conjuntura 

histórica impingia ao cativeiro: 
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“[...] todo o homem que vê hoje uma linha adiante do nariz, não precisa ver mais para 

saber que o governo do país deve ir-se ocupando com as condições relativas à 

escravatura; é melhor que o governo seja previdente, providenciando lentamente do que 

aguardar-se para de um momento tomar alguma medida; todo o homem que vê numa 

linha adiante do nariz vê isso [...].
93

 

 

Pelo visto, os demais senadores ou não usavam as mesmas lentes de Silveira da 

Motta ou tinham narizes maiores que o alcance de sua visão. Durante sua segunda 

discussão, o novo projeto do senador por Goiás foi posto em votação e saiu derrotado 

sem muitas delongas. Mas, como os unionistas norte-americanos bem sabiam, derrota 

em uma batalha não significava derrota na guerra. Ainda em fevereiro de 1864, Tavares 

Bastos requisitou que a Câmara dos Deputados colocasse na ordem do dia o projeto 

anterior de Silveira da Motta, o mesmo que havia sido aprovado pela casa vitalícia em 

1862 e dizia respeito aos leilões públicos de cativos e à manutenção da família escrava 

em caso de venda de um de seus integrantes.
94

 

Não é difícil entender porque Tavares Bastos foi o autor da moção. O projeto de 

Silveira da Motta era uma forma de dar o pontapé inicial da “abolição sem revolução” 

que ele havia pregado em seus escritos. Assim, quando subiu na tribuna para fazer o 

pedido, o deputado não poupou palavras, afirmando que a escravidão era “a mais grave 

questão social do país, senão [...] a única verdadeiramente grave”. Mesmo reconhecendo 

que a proposta vinda do Senado “não afeta[va] em nada a realidade da instituição 

servil”, a julgou digna de consideração. Afinal, ela poderia representar um primeiro 

passo para que o Legislativo se reconciliasse com “a opinião manifestada na imprensa e 

a do governo” e, dessa forma, reconquistasse “o respeito das nações livres e 

civilizadas”. Para isso acontecer, no entanto, os deputados não poderiam restringir-se às 

propostas de Silveira da Motta, devendo, ao contrário, implementar “reformas 

sucessivas, lentas, mas perseverantes” que, sem violar o direito de propriedade, 

mostrassem “o desejo sincero de progredir e aproximar-nos daquelas nações”. Ainda 

que não tenha sido explícita, a fala de Tavares Bastos tentava solucionar alguns dos 

problemas que a Questão Christie e seus desdobramentos haviam trazido ao país.
95

 

Como de costume, a briga foi mais ferrenha na Câmara dos Deputados. O 

projeto sofreu grande oposição dos escravistas da casa, que fizeram questão de 
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questionar a interpretação da pressão externa sobre a escravidão brasileira e mostrar 

seus vínculos com os grandes proprietários do Império. O primeiro a tomar a palavra 

com esse propósito foi Manoel Joaquim da Silva, deputado pelo Rio de Janeiro, que em 

nome dos “interesses da lavoura” levantou sua voz contra os receios que “certos 

projetos filantrópicos” estavam causando entre os senhores de escravos de sua 

província. Fingindo não ter nada contra as “ideias humanitárias”, questionou o 

argumento da “marcha da civilização” rumo ao trabalho livre: 

 

[...] senhores, se a escravidão é um legado, que, atravessando os séculos, tem chegado 

até nós; se ela tem sido apregoada por alguns filósofos como um princípio e consagrada 

por alguns legisladores em suas constituições como uma necessidade; se infelizmente 

ela acha-se arraigada nos hábitos e costumes da nossa povoação, que perigo não há, que 

risco não corremos com essas vozes dúbias e vagas, mas indiscretas e imprudentes, com 

que pretendemos inutilmente remediar um mal, que os séculos não têm podido remediar 

e que continua entregue à ação do tempo, a quem só está confiado o cuidado de 

descobrir-lhe o remédio! 

Com tal procedimento eu não vejo, Sr. presidente, senão um resultado: levarmos o susto 

ou pânico ao centro de nossas povoações agrícolas, aumentarmos a aflição dessa classe 

desprotegida, ou pelo menos a mais esquecida entre nós!
96

 

 

Para Manoel Joaquim, os escravos no Brasil haviam melhorado de condição com 

o fim do tráfico negreiro. Desde então, eles estavam recebendo “melhor tratamento”, 

beneficiando-se igualmente do desaparecimento dos “castigos severos”. Em vistas dos 

zelosos cuidados que recebiam de seus senhores, o deputado afirmou que os cativos 

ficariam em piores condições se obtivessem sua liberdade, tornando-se “prezas de uma 

escravidão mais deplorável ainda, a dos vícios, a da miséria e do crime”. Tamanha 

atitude só poderia resultar no “transtorno” e na “perturbação da ordem pública”, tão 

prezada pelos agricultores brasileiros e que competia aos parlamentares garantir. 

Em sua réplica, Tavares Bastos não deixou por menos. Confirmando que 

também tinha a “honra de entreter relações com alguns fazendeiros da província do Rio 

de Janeiro”, negou que existisse qualquer pânico entre eles relacionado ao projeto em 

questão. Em seguida, classificou os agricultores em dois tipos: os da rotina, mais 

apegados aos cativos, e os do progresso, desejosos das vantagens do trabalho livre. E 

afirmou que a tática usada pelos primeiros, que “armam-se do princípio da abolição, 

como de um instrumento de guerra contra os seus adversários”, não deveria levar ao 

silenciamento da questão e muito menos à paralização das transformações postas em 

marcha. A transição gradual do trabalho escravo para o livre era, em sua opinião, a 
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melhor forma de favorecer a lavoura do país. Caso isso não acontecesse, o Império 

correria sério risco de vivenciar em seu território o “fenômeno [...] mais eloquente da 

história da humanidade que se está operando em nossos dias”: 

 

Houve um país, Sr. presidente, em que os escravistas tinham sempre a mesma 

linguagem do nobre deputado, em que se dizia que jamais se poderia tocar na arca santa, 

na base do rei-algodão; mas desde que uma guerra verdadeiramente gigantesca pôde 

operar ao norte do nosso continente a grande revolução que ali se está completando, 

creio que as objeções do gênero das do nobre deputado não têm mais peso algum. 

Dizia-se também ali que qualquer medida, qualquer tentativa de reforma neste assunto 

seria a primeira mina rebentada dentro do vulcão. Esse emperramento constituiu uma 

política; nada se fez nem sequer no território federal de Washington. Pois bem! Um belo 

dia a república inteira acordou no incêndio de uma guerra medonha. O status quo levou 

à conflagração geral. Felizmente, agora, a pouco e pouco, o governo de Lincoln firma a 

ordem nas terras desses orgulhosos cavalheiros do ciclo de ouro: e a transformação 

opera-se lentamente. 

Ora, não julga o nobre deputado que esse grande exemplo vale alguma coisa? Não 

acredita que ele vale muito para a medida que estamos discutindo? 

O Sr. Manoel Joaquim: Não acredito nada. (Risadas.) 

O Sr. Tavares Bastos: E que ela não terá os efeitos funestos que ele fantasiou? 

O Sr. Manoel Joaquim: Nada; não acredito. (Risadas.)
97

 

 

As risadas que se seguiram à fala de Manoel Joaquim certamente contaram com 

a voz de outro deputado eleito pelo Rio de Janeiro. Tratava-se do liberal Antônio de 

Araújo Ferreira Jacobina (1829-1896), que também tomou a palavra para defender seus 

“amigos” agricultores de um projeto que avaliou “atentatório a seus direitos”. 

Inicialmente, ele reconheceu que não havia dado muita atenção à proposta que vinha do 

Senado, sendo até favorável à sua aprovação. No entanto, mudou de ideia e resolveu 

impugnar o projeto depois de observar “uma certa efervescência na parte servil do nosso 

país” “por ocasião da questão inglesa [Christie]”, reparar que ele seria seguido por outro 

projeto “mais expressivo” (referência àquele apresentado por Silveira da Motta em 

janeiro) e atentar para “a maneira como se acaba de decidir a questão da escravidão nos 

Estados Unidos” (Emancipation Proclamation). Por essas três razões, julgou o projeto 

“altamente inconveniente na ocasião”.
98

 

Para Jacobina, a “riqueza” e o “futuro do país” falavam mais alto que a “moda” 

de “falar contra a escravidão”. Se a crítica ao cativeiro era passageira, fruto do tempo, 

suas consequências trariam o pior dos futuros ao Brasil. De acordo com ele, projetos 

como o que estava em discussão tinham por finalidade “criar em todos os centros 

populosos um partido abolicionista”, induzindo os agricultores do país a “arvorarem 
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uma bandeira contrária, a bandeira da reação” para evitar a “insurreição”, a 

“insubordinação” e “uma guerra civil” no país. Aqui fica claro como Jacobina inverteu 

todo o raciocínio daqueles que recorriam ao conflito norte-americano para pregar a 

urgência de medidas emancipacionistas. Não seria mais a manutenção da escravidão, 

mas a própria adoção de medidas contrárias ao cativeiro que produziria no Império um 

cenário parecido com o dos Estados Unidos. Dessa maneira, o deputado permitiu-se até 

zombar dos antiescravistas na conclusão de seu discurso, jogando para um futuro bem 

distante o fim da escravidão: 

 
Se os propugnadores de semelhantes projetos quisessem fazer alguma coisa de melhor 

poderiam propor uma lei declarando que todo о homem que nascer no Brasil daqui a 50, 

daqui a 30 anos é cidadão brasileiro, e por consequência livre; nesse caso legislava-se 

para uma propriedade que não existe ainda, e sobre a qual o direito não é claro; enfim a 

questão final seria resolvida daqui a 80 anos, e a Providência nos terá então já protegido 

de maneira que (espero em Deus) essas ideias nesse futuro possam sem inconveniente 

ser admitidas entre nós, mas hoje acho-as na verdade perigosas.
99

 

 

Sobrou ainda tempo para que Jacobina desse um xeque-mate no projeto. O 

deputado recomendou que ele fosse mandado à comissão de justiça civil para que fosse 

avaliado com mais cuidado. A iniciativa ganhou o apoio nominal do já mencionado 

Martinho Campos, de João das Chagas Lobato, deputado por Minas Gerais, e do liberal 

paulista Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1825-1886). De nada adiantou Antônio 

Gomes Pinheiro Machado argumentar que, em vista do rompimento das relações com a 

Inglaterra, qualquer iniciativa tomada com relação à escravidão seria lida como fruto da 

vontade nacional, e não como resultado da pressão britânica. Com o envio do projeto para 

a referida comissão, sua votação ficou adiada por tempo indeterminado.
100

 

Em 1864, não foi necessária a presença dos saquaremas na Câmara dos 

Deputados para que o projeto de Silveira da Motta fosse rechaçado. Os representantes 

liberais dos “agricultores” do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo fizeram 

questão de jogá-lo de escanteio, não exatamente pelo seu conteúdo, mas pelo que ele 

poderia representar num futuro próximo. Cientes do contexto internacional, rechaçaram 

ao máximo qualquer influência da Guerra Civil norte-americana ou do entrevero com a 

Grã-Bretanha para a escravidão brasileira. Se o Império se isolava cada vez mais no 

cenário internacional, convinha aos proprietários de escravos das províncias 

cafeicultoras garantir o máximo possível a ordem interna. E foi isso que fizeram. O 

                                                 
99

 ACD, 05/04/1864. 
100

 ACD, 08/04/1864. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

64 

 

problema é que esse encaminhamento não resolvia as pendências da Questão Christie e 

nem amenizava a pressão externa que o país sofreria. Alguma atitude precisava ser 

tomada para mostrar ao mundo que o Império não era a nação escravista que a Grã-

Bretanha insistia em pintar aos quatro cantos. 

 

 

A libertação dos livres 

O projeto de Silveira da Motta não vingou na Câmara, entre outros motivos, 

porque não contou com o apoio do gabinete chefiado por Zacarias de Góis. Se o líder da 

Liga Progressista não ignorou por completo as recomendações de D. Pedro II – durante 

o período em que esteve no poder, a emissão de cartas de emancipação aos africanos 

livres avançou como nunca –, seu ministério passou longe de apresentar qualquer 

projeto de libertação do ventre das escravas, tal qual havia recomendado o monarca. Tal 

postura tornou-se pública em junho de 1864. Em uma sessão do Senado, o conservador 

Ângelo Moniz da Silva Ferraz (1812-1867) tomou a palavra para perguntar se, à luz da 

“grande questão social” da atualidade, que “deve ser reproduzida mais cedo ou mais 

tarde no nosso país” – emancipação dos cativos no Sul dos Estados Unidos –, o governo 

confirmava um boato sobre a existência de uma “resolução” ou “promessa” para 

encaminhar o problema. Na resposta que recebeu dois dias mais tarde, o chefe do 

gabinete foi taxativo: “cabe-me, pois, como membro do governo declarar que nada há 

absolutamente a este respeito”.
101

 

Se nada havia, como declarou Zacarias, abolicionistas e políticos britânicos 

contribuiriam mais uma vez para mudar esse cenário. O primeiro sinal foi dado em 21 de 

março de 1864, quando uma comitiva da British and Foreign Anti-Slavery Society 

(BFASS) bateu a porta de Francisco Xavier da Costa Aguiar Andrada (1822-1893), 

representante brasileiro em Londres, para entregar um memorial a D. Pedro II. Dado o 

rompimento das relações diplomáticas entre os dois países, os abolicionistas começaram 

seu texto parabenizando o Brasil pelo fim do tráfico negreiro, prova do “sincero desejo 

do governo do Imperador em fazer cumprir suas obrigações por tratado”. Na sequência, 

mesmo reconhecendo as dificuldades envolvidas na emancipação de milhões de cativos, 
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os membros da BFASS solicitaram a D. Pedro II que usasse sua influência e suas 

atribuições constitucionais para fazer com que o país desse ao menos um “primeiro 

passo” nessa direção. Além de enfatizar as vantagens de uma medida dessa 

envergadura, os abolicionistas destacaram que o “resultado infalível” da Emancipation 

Proclamation fazia com que não estivesse “longe o tempo em que o Governo brasileiro 

será obrigado a dar a sua atenção à questão da emancipação”. Tamanha certeza os levou 

a nutrir a “mais viva esperança de que o próprio Imperador se dignará em considerar 

certamente este assunto”, dispondo-se a quebrar “todos os grilhões” que afligiam seu 

país.
102

 

Quando relatou o acontecimento ao ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Andrada assegurou que somente aceitou receber os membros da BFASS pelo receio de 

que sua recusa reforçasse “a ideia de que evitamos sempre ouvir falar em emancipação 

de escravos”. Tentando passar a impressão oposta, o representante brasileiro vestiu a 

carapuça antiescravista. No plano pessoal, afirmou que era contrário à instituição e que 

nunca havia tido um único cativo na vida. No âmbito do Estado, reconheceu que a 

abolição da escravidão era uma questão extremamente “séria” no Império, mas deu a 

entender que o parlamento, por meio de suas duas câmaras, estava discutindo projetos 

relacionados ao tema (os de Silveira da Motta); que o IAB, após o discurso de Perdigão 

Malheiro, havia seguido na mesma direção; e que D. Pedro II e “todos os seus 

ministros” estavam empenhados na causa antiescravista, convencidos de sua 

humanidade. Assim, ainda que tenha evitado prometer qualquer medida aos convidados, 

o discurso de Andrada abriu brechas para o entendimento de que a emancipação dos 

cativos brasileiros era questão de tempo.
103

 

O tiro do representante brasileiro evidentemente saiu pela culatra. A leitura feita 

pelos abolicionistas e por alguns jornais londrinos obrigou Andrada a dirigir-se à 

imprensa local para mostrar que não havia emitido qualquer opinião oficial sobre a 

emancipação dos escravos no Império. Alegando não possuir um cargo oficial na legação 

brasileira, o representante escreveu em nota publicada no The Morning Herald que, 

durante a visita dos membros da BFASS, apenas havia emitido opiniões “em caráter 

pessoal”. O imbróglio também o obrigou a dar satisfações ao ministro dos Negócios 
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Estrangeiros, para quem afirmou que o número do The Anti-Slavery Reporter com a 

descrição do encontro com os abolicionistas locais vinha “com grandes inexatidões, pelas 

quais não sou responsável”. Em meio a suas desculpas, Andrada ainda deu conta de ter 

lido para os convidados um artigo que ele mesmo havia publicado em 1861 no 

Quarterly Review sobre o cativeiro no Brasil – fato não relatado pela publicação da 

BFASS. A atitude, segundo ele, serviu para mostrar aos abolicionistas ingleses “que no 

seu próprio país teria melhor aplicação a sua apregoada filantropia, porque há uma 

classe [os operários], cuja condição miserável tem mais necessidade de proteção do que 

a escravatura do Brasil”.
104

 

O memorial da BFASS, o debate sucedido na casa do representante brasileiro e a 

polêmica na imprensa londrina dificilmente passaram batidos por D. Pedro II. Mas, a 

despeito de o pedido dos abolicionistas ir de encontro às instruções que havia acabado 

de dar a Zacarias, o monarca não se dignou a respondê-lo, contrariando as expectativas 

inscritas no documento. Em razão disso, o memorial acabou prosperando por outras 

vias: se não contribuiu para a emancipação de todos os escravos do Império, como 

queriam os abolicionistas, atingiu em cheio os africanos livres. Isso porque o encontro 

com Andrada e a publicação do documento pelo The Anti-Slavery Reporter fizeram com 

que a escravidão brasileira voltasse a ser debatida pelos periódicos londrinos. Alguns, 

inclusive, aproveitaram o ensejo para retomar seu ataque ao governo imperial, fosse 

pelo histórico relativo ao tráfico negreiro, fosse pela intransigência com relação aos 

africanos livres.
105

 

 Das páginas dos jornais, a polêmica não tardou a passar para a Câmara dos 

Comuns. No dia 12 de julho, o parlamentar Joseph Hardcastle pediu a palavra para 

perguntar se os africanos livres do Brasil haviam sido libertados ou se ainda 
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analisado abaixo. 
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permaneciam sendo tratados como cativos. A resposta foi dada por ninguém menos que 

Lord Palmerston, que aproveitou a deixa para proferir um discurso bastante duro contra 

o governo imperial. Em sua fala, o primeiro ministro inglês voltou a revelar indignação 

com os políticos brasileiros pela não entrega da lista com a relação dos emancipados 

existentes no país, considerando o procedimento “tão flagrante quanto [...] sua conduta 

relativa ao tráfico negreiro”. Municiado com um artigo do Correio Mercantil, 

Palmerston destacou que o desrespeito aos tratados firmados com a Grã-Bretanha e as 

exigências previstas pelo decreto de 28 de dezembro de 1853 levavam os africanos 

livres a passar por uma enorme burocracia para a obtenção de sua liberdade. O resultado 

era que “nenhum deles” alcançava seu objetivo e todos permaneciam expostos a 

situações que contrariavam seu status jurídico.
106

 

No Brasil, o debate na Câmara dos Comuns caiu como uma bomba depois de 

estampar as páginas do Jornal do Commercio e do Correio Mercantil, forçando João 

Pedro Dias Vieira, ministro dos Negócios Estrangeiros do gabinete Zacarias, a dar 

explicações sobre as relações do país com a Grã-Bretanha. Em discurso proferido no 

Senado, Vieira assegurou que a fala de Palmerston não teria qualquer efeito sobre o 

ministério, que estava “resolvido a não sacrificar por modo algum, a dignidade e honra do 

país a troco do reatamento das relações interrompidas por justo motivo”. “Por tal preço”, 

concluiu, “seguramente, nenhum de nós deseja ver a continuação das relações 

diplomáticas com a Grã-Bretanha”. Em outras palavras, isso significava que o gabinete 

não emanciparia nenhum africano livre mediante pressão externa, mesmo que isso 

custasse a manutenção do rompimento entre os dois países.
107

 

Por ironia do destino, as palavras do ministro não se materializaram. Duas 

semanas mais tarde, o gabinete chefiado por Zacarias caiu junto com suas promessas. A 

troca de ministério abriu nova possibilidade para D. Pedro II dar uma resposta à 

comunidade internacional. A escolha de Francisco José Furtado como chefe de gabinete 

muito provavelmente foi condicionada à promulgação de uma lei relativa aos africanos 
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livres. Algo que veio a ser sacramentado pelo Decreto de 24 de Setembro de 1864, 

publicado menos de um mês após a subida do ministério ao poder. A nova legislação, 

como seu texto dá a entender, parecia uma resposta às acusações feitas ao governo 

imperial pelos britânicos. Além de libertar “todos os Africanos livres existentes no 

Império ao serviço do Estado ou de particulares” (art. 1º), ela estipulou que as cartas de 

emancipação seriam “expedidas com a maior brevidade, e sem despesa alguma” para os 

africanos (art. 2º) e obrigou “o Governo na Corte e os Presidentes de Província” a 

publicarem “na imprensa o nome e a nação dos emancipados” (art. 10º). Em suma, era um 

decreto para inglês comprovar as intenções do governo imperial com relação à 

escravidão.
108

 

A medida não era de pouca monta, mas precisa ser entendida dentro de sua 

conjuntura. A sequência que vai do memorial dos abolicionistas britânicos ao debate na 

Câmara dos Comuns formou o encadeamento de eventos que, no contexto mais amplo 

da Guerra Civil norte-americana e da Questão Christie, criaram as condições para a 

aprovação do primeiro ato do governo brasileiro na direção da emancipação. Depois de 

um grave incidente diplomático decorrente de questões relativas à escravidão e do 

avanço abolicionista no conflito norte-americano, o Decreto de 24 de Setembro de 1864 

pode ser lido como a primeira resposta oficial brasileira à crise global da escravidão. 

 

 

A dimensão global da crise 

No quarto volume de seu The Modern World-System, Immanuel Wallerstein 

cunhou o termo “geocultura”, definindo-o como um “conjunto de ideias, valores e 

normas que foram amplamente aceitas por todo o sistema e que restringiram a ação 

social desde então”. Ainda que, na referida obra, o conceito seja empregado para 

explicar o que o autor denominou de “triunfo do liberalismo centrista”, ele também 

pode ser usado para pensar o efeito da Guerra Civil norte-americana sobre a escravidão 

brasileira. Se o conjunto de ideias e valores do antiescravismo já vinha, ao menos desde 

o fim do século XVIII, sendo paulatinamente aceito e ratificado por diversos agentes 

históricos e Estados que compunham o sistema-mundo, é possível dizer que a 

Preliminary Emancipation Proclamation restringiu de forma decisiva a ação social dos 
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defensores do cativeiro no Brasil. Desde então, tornou-se mais difícil defender a 

manutenção do cativeiro por tempo indeterminado.
109

 

No final das contas, a Guerra Civil norte-americana e seus desdobramentos 

globais abriram um novo campo de possibilidades para o questionamento do cativeiro 

no Império. Ao extinguir a principal potência escravista do continente, a Emancipation 

Proclamation e seus efeitos práticos – libertação de milhões de escravos, contribuição 

decisiva para a vitória da União e estabelecimento de um novo tipo de sociedade no Sul 

dos Estados Unidos – acabaram minando as bases geopolíticas em que se assentava o 

cativeiro no Brasil. O resultado foi a aceleração do tempo histórico da escravidão negra 

nas Américas, fenômeno identificável no nível dos agentes históricos pela propagação 

de projetos de abolição gradual que procuravam evitar a reprodução dos eventos norte-

americanos no território brasileiro. Sem exceção, esses projetos revelam o encurtamento 

do horizonte de expectativas com relação ao cativeiro, potencializando, ao fim e ao 

cabo, os efeitos que eventos de caráter mais efêmero, como a Questão Christie, tiveram 

sobre o destino da instituição no Império.
110

 

Essa transformação fica mais evidente quando se compara a situação da 

escravidão brasileira antes e depois do conflito norte-americano. Em 1860 não havia 

praticamente nenhum elemento capaz de desestabilizar estruturalmente o regime 

escravista brasileiro: as críticas públicas ao cativeiro eram raras, pouco reverberando 

nos espaços decisórios do país; inexistiam revoltas escravas em caráter sistêmico, que 

colocassem a instituição como um todo em perigo; a reprodução vegetativa da 

população cativa, ao menos no Vale do Paraíba, vinha sendo implementada, conforme 

pregavam os manuais agrícolas; e o Império possuía aliados internacionais para fazer 

frente ao abolicionismo britânico. No início de 1865, por outro lado, a situação já era 

bastante diferente: as críticas públicas ao cativeiro haviam se avolumado, atingindo em 

definitivo a macropolítica imperial, e o Brasil tinha perdido seu principal aliado 

internacional. Em pouco tempo se somariam ao quadro a rebeldia escrava em escala 

                                                 
109

 Immanuel Wallerstein. The Modern World-System IV: centrist liberalism triumphant, 1789-1914. 

Berkeley/ Los Angeles/ London: University of California Press, 2011, citação da p. XVI. 
110

 Para o conceito de segunda escravidão, cf. Dale Tomich. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e 

economia mundial. Trad. port. São Paulo: EDUSP, 2011, principalmente pp. 81-97. Sobre a “internacional 

escravista”, ver Rafael Marquese e Tâmis Parron, “Internacional escravista: a política da segunda 

escravidão”. Topoi, v. 12, n. 23, jul.-dez. 2011, pp. 97-117; e Tâmis Parron. A política da escravidão na Era 

da Liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2015, pp. 349-

451. Sobre a aceleração do tempo histórico, cf. Reinhart Koselleck. Estratos do tempo: estudos sobre 

história. Trad. port. Rio de Janeiro: Contraponto, RUC-Rio, 2014, pp. 139-164. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

70 

 

sistêmica, o fim da possibilidade de reprodução vegetativa dos cativos e a instauração 

do movimento abolicionista. 

Atentar para a externalidade da crise da escravidão brasileira não constitui 

propriamente uma novidade historiográfica. Autores das mais diversas vertentes – 

Emília Viotti da Costa, Robert Conrad, Robert Toplin, Moniz Bandeira, Eduardo Spiller 

Pena, Jeffrey Needell, Ricardo Salles, Rafael de Bivar Marquese, Seymour Drescher e 

Robin Blackburn, entre outros – já haviam apontado, em maior ou menor grau, para 

essa conclusão em seus estudos. Nenhum deles, no entanto, havia ultrapassado o nível 

da hipótese, comprovando substancialmente suas afirmações ou atentado para o caráter 

estrutural da Guerra Civil norte-americana.
111

 Diante do que foi visto nas páginas acima, 

o cenário se altera, tornando-se possível afirmar com suficiente embasamento que a 

crise do cativeiro no Brasil decorreu da dinâmica global e sua causa inicial foi 

substancialmente de ordem política. Foi somente a partir das condições criadas por um 

evento de consequências sistêmicas – a Guerra Civil norte-americana – que 

determinadas forças locais passaram a vislumbrar um futuro não muito distante sem 

escravidão.
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Terminada a Guerra Civil norte-americana, no início de 1865, a missão de Miguel 

Maria Lisboa nos Estados Unidos estava completa. Como reconhecimento pelos serviços 

prestados ao Império, o plenipotenciário foi nomeado para o mesmo cargo em Bruxelas. 

Para a vaga de Washington, o governo imperial escolheu Joaquim Maria Nascentes de 

Azambuja (1812-1896). Formado em direito, ele não possuía muita experiência na 

função. No distante ano de 1840, havia passado um ano na legação brasileira em 

Washington, acumulando as funções de adido, encarregado de negócios e cônsul geral 

nos Estados Unidos. Em compensação, Azambuja ocupava a diretoria geral da 

Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros há mais de uma década e era grande 

defensor da migração de senhores sulistas para o Brasil. Além de diplomata nato, 

formado em casa, era dado aos negócios atlânticos por suas relações familiares. Não foi 

à toa que o governo imperial achou que ele cabia como uma luva na nova função.
1
 

Ao pisar em solo americano, o novo plenipotenciário tratou de apresentar suas 

credenciais a Andrew Johnson (1808-1875), presidente norte-americano que substituiu 

Lincoln após seu assassinato. O encontro ocorreu em 24 de setembro de 1865 e, como de 

praxe nessas ocasiões, Azambuja reforçou seus sentimentos pessoais pelos Estados 

Unidos, colocando-se como entusiasta da prosperidade norte-americana e defensor da 

aliança da república com o Brasil. O que ele não esperava é que Johnson aproveitaria sua 

fala para explicitar o eixo central que, daquele momento em diante, nortearia a política 

externa yankee. De acordo com o presidente, a atuação de seu governo em todo o 

continente seria pautada pela promoção da “civilização”. Isso, em termos práticos, 

significava garantir “o desenvolvimento de recursos materiais, a melhoria do comércio e a 

introdução, tão rápida quanto possível, do trabalho livre e inteligente para os solos virgens 

do continente”. Se os representantes imperiais ainda tinham alguma dúvida que seu aliado 

escravista havia se convertido em defensor do trabalho livre, o discurso de Johnson 

deixou tudo às claras.
2
 

Como bem destacou Azambuja em ofício remetido ao Rio de Janeiro, “é provável 

que não passem desapercebidas estas alusões na imprensa”. Não era necessária muita 
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perspicácia para fazer uma previsão dessas. Dias mais tarde, o New York Times pescou a 

isca lançada pelo presidente dos Estados Unidos. Ao comentar o encontro do dia 24, o 

jornal aproveitou a deixa para questionar qual seria o impacto da abolição da escravidão 

norte-americana sobre o Império: a derrota do Sul despertaria “novas demandas” nos 

senhores brasileiros ou os influenciaria “a relaxar seu domínio e dar lugar ao espírito da 

época?” A questão, segundo o próprio periódico, era de difícil resposta. Por um lado, o 

jornal reconhecia que a pujança da economia cafeeira contribuía para “fortalecer e 

perpetuar” o cativeiro no Império, tal qual o algodão havia feito com o Sul dos Estados 

Unidos. Também deu conta de que o fortalecimento dos senhores brasileiros tinha lastro 

político, visto que eles detinham o controle da “política nacional” e da “máquina 

administrativa do Império”. Por outro lado, arriscou que o descontentamento com relação 

ao cativeiro devia “ter crescido significativamente por conta da destruição da escravidão 

nos Estados Unidos”, levando a “uma agitação mais incisiva” de parte da sociedade 

brasileira contra a instituição.
3
 

A dúvida não foi replicada pelo New York Times, que avaliou a importância de D. 

Pedro II nos destinos do Brasil. Para o jornal, a polarização crescente em torno da 

escravidão teria impacto decisivo sobre a figura do monarca. Até então, continuou o 

jornal, o Imperador havia cedido, contra seus próprios sentimentos, “à pressão do poder 

escravista na esperança de que todas as diferenças fossem ao fim harmonizadas”. Tal 

solução, como ensinava a história recente dos Estados Unidos, parecia equivocada, visto 

que a complacência com o cativeiro poderia resultar em guerra e destruição, e não na 

pretendida harmonia. Com base nesse espaço de experiência ainda tão vivo, o New York 

Times sentenciou que, mais cedo ou mais tarde, o monarca brasileiro acabaria 

descobrindo que “existe apenas uma alternativa diante dele: [...] tornar-se o fantoche do 

poder escravista ou seu destruidor”. Em qualquer dos casos, o jornal ainda deixou claro 

que, dadas as semelhanças entre os dois países, os norte-americanos observariam com 

“profundo interesse” se o Império escaparia ou não “das calamidades nas quais o mesmo 

flagelo mergulha a grande república”.
4
 

De certa maneira, o dilema descrito na matéria foi vivido pelo Imperador na 

segunda metade da década de 1860. Mas, por mais que sua atuação tenha sido central para 
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a aprovação da libertação do ventre, é evidente que a Lei de 28 de Setembro de 1871 não 

pode ser resumida exclusivamente à sua ação. Outros setores sociais tiveram 

participação ativa no desenlace dos acontecimentos que culminou com o desfecho 

daquele ano. Tal qual na primeira metade da década de 1860, a atuação desses agentes 

foi mediada por eventos e processos históricos de dimensão global. Depois da Guerra 

Civil norte-americana, que continuou fornecendo o eixo central do horizonte de 

expectativas desses atores históricos, o mais relevante deles foi a Guerra do Paraguai 

(1865-1870), que juntamente com a fase mais radical da Reconstrução e com o avanço 

do abolicionismo no Império espanhol, contribuiu para definir o timing da aprovação da 

Lei do Ventre Livre. No contexto da crise aberta pela emancipação dos escravos nos 

Estados Unidos, os tempos de guerra alargaram, mais do que nunca, as oportunidades 

de emancipação. 

 

 

Tempo de guerra 

O ano de 1864 terminou de forma um tanto quanto turbulenta para o governo 

imperial. Mal havia tomado posse, o Gabinete de 31 de Agosto, presidido por Francisco 

José Furtado, teve que lidar com o agravamento de mais uma crise diplomática na Bacia 

do Prata. Dessa vez, o Uruguai era o centro do imbróglio. Imerso numa guerra civil, o 

país havia rompido suas relações diplomáticas com a Argentina e estava implementando 

um projeto de nacionalização de fronteiras baseado na taxação de brasileiros residentes 

em seu território e no controle da circulação de gado e escravos na fronteira com o Rio 

Grande do Sul. Para resolver a situação, o ministério Zacarias havia enviado o deputado 

liberal José Antônio Saraiva (1823-1895) em uma missão especial que tinha por 

finalidade dar um ultimatum aos uruguaios: ou o governo de Montevidéu revogava as 

medidas que penalizavam os cidadãos brasileiros ou as tropas imperiais marchariam 

sobre o território vizinho para fazer valer os interesses de seus súditos. Nada disso 

funcionou. Confiando na aliança com o ditador paraguaio Francisco Solano López 

(1827-1870), o governo uruguaio ignorou a ameaça, levando Saraiva a dar por 

terminada sua missão. De forma quase que involuntária, a solução da crise caiu no colo 

de Furtado e do restante de seu gabinete.
5
 

Entre os políticos imperiais não havia consenso sobre a postura que o Brasil 

deveria adotar com relação à questão, mas os membros do novo ministério resolveram 
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bancar o ultimatum de Saraiva. Em 12 de outubro, as tropas brasileiras iniciavam sua 

invasão ao Uruguai, já com o propósito de destituir o governo local e, assim, alcançar 

mais facilmente os demais objetivos, que consistiam em manter Montevidéu sob a 

órbita do Rio de Janeiro e atender às demandas dos pecuaristas brasileiros que atuavam 

na região da fronteira. Por mais que estivesse em seus cálculos, o governo imperial não 

apostou que Solano López, sentindo-se ameaçado pelo ataque a seu aliado, resolvesse 

contra-atacar. Em 11 de novembro, a embarcação brasileira Marquês de Olinda, que 

conduzia o novo presidente do Mato Grosso, atracou em Assunção antes de seguir 

viagem a Cuiabá e foi apreendida pela marinha paraguaia. Diante dos protestos da 

legação brasileira no país vizinho, Solano López rompeu as relações com o Império. O 

passo definitivo rumo à guerra seria dado ainda em dezembro, quando as tropas 

paraguaias invadiram o Mato Grosso. Dali em diante, a situação tornou-se irreversível.
6
 

O momento, no entanto, não era dos mais propícios ao governo imperial, que em 

meio ao acirramento dos conflitos do Prata, viu uma crise financeira de grandes 

proporções se abater sobre a praça do Rio de Janeiro. No dia 10 de setembro de 1864, às 

10 horas da manhã, a Casa Souto, uma das principais instituições bancárias do país, 

sofreu uma insuficiência grave de liquidez e teve que fechar suas portas de forma 

inesperada. Ao percorrer a cidade como “um movimento elétrico”, a notícia produziu 

um efeito em cadeia, causando uma verdadeira corrida aos bancos. Nos dias seguintes, 

depois de uma série de intervenções das forças policiais, as demais casas bancárias do 

Rio de Janeiro viram-se impossibilitadas de dar conta do crescimento repentino de 

saques e suspenderam os pagamentos. A quebradeira que se seguiu foi sentida pelo 

governo e por diversos segmentos da população: além de pelo menos 95 casas 

comerciais terem decretado falência e as ações dos principais bancos terem perdido 

valor, houve queda na taxa de câmbio e aumento da inflação na capital. Como escreveu 

Machado de Assis em crônica sobre o tema, era “uma situação tão impossível de 

descrever como difícil de suportar”.
7
 

                                                 
6
 Ibidem, pp. 59-71 e 97-111. Sobre o tema, ver também Vitor Izecksohn, “A Guerra do Paraguai”. In: 

Keila Grinberg & Ricardo Salles (org.). O Brasil Imperial, volume II: 1831-1870. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2009, pp. 387-424. 
7
 Joaquim Nabuco. Um estadista do Império: Nabuco de Araújo, sua vida, suas opiniões, sua época. 

Tomo segundo: 1857-1866. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1898, pp. 132-141; J. M. Pereira da Silva. 

Memórias do meu tempo. (1ª edição: 1896-1897). Brasília: Senado Federal, 2003, pp. 331-332; Hernán 

Enrique Lara Sáez. O Tonel das Danaides: um estudo sobre o debate do meio circulante no Brasil entre 

os anos de 1850 a 1860 nas principais instâncias decisórias. Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2013, pp. 

290-307; e Thiago Fontelas Rosado Gambi. O Banco da Ordem: política e finanças no Império brasileiro 

(1853-1866). Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2010, pp. 394-457. A crônica “Ao acaso”, de Machado 

de Assis, foi publicada originalmente no Diário do Rio de Janeiro, 19/09/1864. 
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No mês seguinte, as turbulências foram de outro tipo. Autoridades da região do 

Serro e Diamantina (MG) descobriram que um grupo de escravos locais estava 

organizando uma conspiração para romper os grilhões do cativeiro. A guerra que 

planejavam contra os brancos tinha raízes profundas em seu cotidiano. Desde a década 

de 1830, a extração de diamantes havia passado por um processo de privatização e 

mecanização que submeteu os cativos a um ritmo de trabalho muito mais intenso que o 

da garimpagem estatal, ao qual estavam habituados. A região, no entanto, só virou um 

vulcão quando a esse fenômeno se somaram as agitações políticas da década de 1860. 

Além de presenciarem as fortes disputas eleitorais que assolaram a região em 1863, os 

cativos da zona mineradora tomaram conhecimento dos avanços do abolicionismo 

norte-americano e dos projetos de Silveira da Motta pela imprensa local. Nos 

interrogatórios empreendidos pelas autoridades, ficou claro que os líderes da revolta 

tinham conhecimento de uma “guerra para a liberdade dos escravos em outro país” e, a 

partir desse fato, julgaram que todos os cativos “estavam livres [provavelmente, 

referência à Emancipation Proclamation] mas que os brancos ocultavam isso” deles.
8
 

Mesmo que as autoridades tenham desbaratado a conspiração antes de sua 

realização, seu enredo tinha elementos suficientes para ganhar as páginas dos jornais do 

Rio de Janeiro e colocar mais lenha no incipiente debate sobre a abolição da escravidão 

que vinha se desenvolvendo desde o início do conflito norte-americano. No entanto, 

após a prisão dos suspeitos, a realização do julgamento e a emissão das penas, a única 

referência à conspiração do Serro noticiada pela imprensa fluminense apareceu em uma 

breve nota publicada na edição de 7 de dezembro de 1864 do Jornal do Commercio. 

Nela, constava apenas que a insurreição havia sido “sufocada antes de erguer o colo” e 

que um juiz municipal estava à frente do processo para julgar os “cabeças” e os 

“auxiliadores” do movimento. Depois disso, mais nenhuma palavra foi emitida sobre o 

evento nos periódicos da capital.
9
 

Como, afinal, explicar esse silêncio? Isadora Moura Mota arriscou que pode ter 

havido algum tipo de controle sobre a cobertura dos acontecimentos. Ainda que não se 

deva descartar a hipótese, também é possível pensar que o assunto não repercutiu graças 

à gravidade da crise financeira de 1864 e da elevação da tensão diplomático-militar na 

região platina, cuja cobertura ocupou fortemente a atenção da imprensa nos últimos 

                                                 
8
 Isadora Moura Motta. O ‘vulcão’ negro da chapada: rebelião escrava nos sertões diamantinos (Minas 

Gerais, 1864). Dissertação de Mestrado: IFCH-Unicamp, 2005, pp. 15-124 e 177-196. 
9
 Ibidem, pp. 94-95. 
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meses de 1864. Como disse Machado de Assis sobre os eventos que se passaram no Rio 

de Janeiro, “uma crise como esta não dá lugar a nenhum outro acontecimento. Tudo 

passou despercebido. A crise era o último pensamento da noite, e o primeiro 

pensamento da manhã. Era o assunto obrigado das conversações nas ruas, nos cafés, nos 

jornais”. Dessa forma, em meio à quebradeira no Rio de Janeiro, que se prolongou por 

alguns meses, e aos eventos que serviram de estopim para a Guerra do Paraguai, quase 

ninguém deu trela para a agitação dos cativos em Minas Gerais, cuja dimensão não 

extrapolou muito a fronteira regional.
10

 

No fim das contas, a guerra logrou fazer o que os cativos do Serro e de 

Diamantina não conseguiram. Na historiografia é ponto comum relacionar o início da 

Guerra do Paraguai ao adiamento da “questão do elemento servil”. Em meio ao conflito, 

argumenta-se, o Imperador teria postergado seus planos de levar adiante uma abolição 

gradual, tal qual havia indicado a Zacarias de Góis e Vasconcelos no início de 1864. À 

primeira vista, a interpretação parece correta, uma vez que a discussão parlamentar 

sobre a libertação do ventre teve início somente depois da captura de Solano López. 

Entretanto, a visão peca por ignorar as tensões geradas pelo conflito militar e as 

oportunidades que ele abriu para o Imperador levar adiante a abolição gradual. Ao invés 

de implicar na prorrogação indefinida da primeira medida rumo à emancipação dos 

cativos, a Guerra do Paraguai acabou forçando uma mudança de rota, mas não de 

objetivo. Afinal, o propósito de D. Pedro II continuou o mesmo: recolocar o Brasil nos 

trilhos que o conduziriam à marcha da civilização. O que, em outras palavras, 

significava reinserir o país no sistema interestatal dominado pela geocultura do 

abolicionismo.
11

 

O primeiro indício disso aconteceu já nos primeiros meses do conflito. Como se 

sabe, o governo imperial declarou guerra ao Paraguai logo depois que as tropas de 

López invadiram o Mato Grosso. Para encorpar o exército nacional, o gabinete Furtado 

baixou o Decreto de 7 de janeiro de 1865, que criou os corpos dos Voluntários da 

                                                 
10

 Sobre a repercussão da conspiração do Serro, ver Isadora Moura Motta. O ‘vulcão’ negro da chapada, 

p. 94-95. A referência à crônica de Machado de Assis foi novamente extraída do Diário do Rio de 

Janeiro, 19/09/1864. 
11

 Entre tantos trabalhos que repetem a ideia de que a guerra postergou a decisão sobre o futuro da 

escravidão, cf. Heitor Lyra. História de D. Pedro II, 1825-1891. Volume 2º: fastídio, 1870-1880. São 

Paulo/ Rio de Janeiro/ Recife/ Porto Alegre: Companhia Editora Nacional, 1939, p. 233-263; Robert 

Conrad. The destruction of Brazilian slavery, 1850-1888. Berkeley; Los Angeles; London: University of 

California Press, 1972, pp. 70-89; Roderick J. Barman. Imperador cidadão, pp. 281-342; e Clícea Maria 

Augusto de Miranda. Repercussões da Guerra Civil americana no destino da escravidão no Brasil – 

1861-1888. Tese de Doutorado: FFLCH/USP, 2017, p. 122. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

78 

 

Pátria. Tratava-se, em suma, de oferecer estímulos (ou mesmo privilégios) àqueles que, 

por decisão própria, optassem por se alistar no exército nacional. A medida foi 

acompanhada por outro decreto, de 21 de janeiro do mesmo ano, que convocou quase 

15 mil guardas nacionais espalhados por todas as províncias para proteger as fronteiras 

gaúchas. Se a última solução criou uma crise legal ao interferir no poder dos senhores 

locais e alterar direitos costumeiros dos guardas nacionais, que se valiam da corporação 

para escapar do alistamento militar, a primeira delas foi mais bem recebida. A 

população aderiu relativamente bem aos apelos patrióticos do governo: cerca de 10 mil 

cidadãos ofereceram-se ou foram impelidos a pegar em armas, entre eles os Zuavos e 

Couraças, batalhões exclusivamente negros formados na Bahia e em Pernambuco. 

Apesar de a historiografia apontar para a incompatibilidade entre a formação de um 

exército profissional e a disseminação da escravidão pelo tecido social brasileiro, o 

cativeiro não parece ter impedido o alistamento do número de soldados necessários na 

primeira fase da luta contra López.
12

 

Enquanto o Estado imperial organizava seu aparato militar para uma guerra que, 

pensava-se, seria de tiro curto, López continuou sua ofensiva. A fim de atacar 

rapidamente o exército brasileiro no Uruguai, o ditador pediu permissão ao governo 

argentino para passar com suas tropas pelo norte do país, de modo a cortar caminho até 

a fronteira brasileira. Ao fazê-lo, não contava com a negativa de Bartolomé Mitre 

(1821-1906), presidente argentino. Impossibilitado de levar adiante seu plano, o ditador 

paraguaio acabou declarando guerra a Buenos Aires ainda em março de 1865. No mês 

seguinte, as tropas de López desembarcavam na província de Corrientes, forçando Mitre 

a reagir prontamente. Mas, além de carecer de homens, armamentos e organização, o 

exército argentino teve que lidar com a ampla rejeição ao recrutamento entre a 

população do país. Em meio aos problemas enfrentados pelo governo de Buenos Aires, 

                                                 
12

 Sobre o alistamento no primeiro ano da guerra, cf. Vitor Izecksohn. Slavery and war in the Americas: 

race, citizenship, and state building in the United States and Brazil, 1861-1870. Charlottesville and 

London: University of Virginia Press, 2014, pp. 60-69; Francisco Doratioto. Maldita guerra, pp. 111-117; 

e Ricardo Salles. Guerra do Paraguai: escravidão e cidadania na formação do exército. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1990, pp. 82-105. Sobre os Zuavos, ver Hendrik Kraay, “Patriotic mobilization in Brazil: the 

Zuavos and other black companies”. In: Hendrik Kraay & Thomas L. Whigham (eds.). I die with my 

country: perspectives on Paraguayan War, 1864-1870. Lincoln/ London: University of Nebrasca Press, 

2004, pp. 61-80. Para a contradição entre formação do exército e a escravidão, ver o texto já citado de 

Ricardo Salles. Guerra do Paraguai, pp. 131-146; e Wilma Peres Costa. A espada de Dâmocles: o 

exército, a Guerra do Paraguai e a crise do Império. São Paulo: Hucitec/ Editora da Unicamp, 1996, pp. 

244-248. A última autora parece ter afinado parcialmente suas conclusões à obra de José Murilo de 

Carvalho. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro de sombras: a política imperial. (2ª 

edição). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, pp. 293-323. Uma síntese do pensamento de 

Carvalho sobre a relação entre Estado imperial e escravidão encontra-se “Escravidão e razão nacional”. 

In: Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998, pp. 35-64. 
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os paraguaios não tiveram grandes dificuldades para seguir sua marcha rumo ao Rio 

Grande do Sul. O conflito ganhava, cada vez mais, dimensões continentais.
13

 

Tal dimensão cristalizou-se na reunião que os representantes brasileiro, 

argentino e uruguaio fizeram, em 1º de maio de 1865, para a assinatura do Tratado da 

Tríplice Aliança. A convenção, que deveria permanecer em segredo até o fim da guerra, 

serviu para delimitar o funcionamento da aliança militar entre seus membros e 

estabelecer os termos da paz após a cessação do conflito. Na letra miúda, o tratado 

consumou a união “ofensiva e defensiva” dos aliados (art. 1º), que deveriam concorrer 

“com todos os meios de guerra [...] que julgarem necessários” (art. 2º); concedeu a 

Mitre o “comando em chefe e direção dos exércitos aliados” ao mesmo tempo em que 

firmou o “princípio da reciprocidade” em caso de as operações ocorrerem em território 

brasileiro ou uruguaio (art. 3º); coagiu os aliados “a não deporem as armas senão de 

comum acordo” (art. 6º); obrigou-os a respeitar a “independência, soberania e 

integridade territorial da República do Paraguai” pelo “período de cinco anos” (art. 8º e 

9º); assegurou a livre navegação dos rios Paraná e Paraguai após a derrota do inimigo 

(art. 11º); garantiu o pagamento de indenizações e despesas de guerra aos aliados (art. 

14º); e definiu os territórios paraguaios que, depois do conflito, passariam para a 

jurisdição argentina e brasileira (art. 16º).
14

 

Como é possível perceber, alguns artigos do tratado eram bastante polêmicos. 

Tanto que, quando chegou ao Rio de Janeiro, a convenção esteve longe de ser bem 

recebida. Ao ser submetida à apreciação no Conselho de Estado, recebeu longo parecer 

condenatório assinado por José Antônio Pimenta Bueno (1803-1878) e Paulino José 

Soares de Sousa, Visconde do Uruguai. Na avaliação que fizeram, os conselheiros 

censuraram o artigo 2º pela indefinição quanto ao auxílio mínimo ou proporcional que 

Uruguai e Argentina deveriam dar aos esforços de guerra; questionaram os artigos 2º e 

3º por darem a Mitre “amplíssimos meios” para defender os “interesses argentinos e 

conservar os brasileiros sob sua dependência”; reprovaram o artigo 6º pelo prejuízo que 

ele poderia trazer ao Brasil, “o mais comprometido e empenhado na luta”; criticaram os 

artigos 8º e 9º por assegurarem a independência e a soberania do Paraguai por apenas 

cinco anos; e acusaram “intensa mágoa” com o artigo 16º por ele assinalar ao Brasil 

“limites muito aquém do que ele podia com justiça pretender” e atribuir à Argentina 
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 Francisco Doratioto. Maldita guerra, pp. 130-146 e 170-177. 
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 Tratado da Tríplice Aliança, assinado em Buenos Aires no dia 1º de maio de 1865. In: Wilma Peres 

Costa. A espada de Dâmocles, pp. 309-313. 
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“uma grande parte da América do Sul, que, embora ambicionasse sempre, nunca ousou 

abertamente pretender!”. “A Aliança”, concluíram os conselheiros, “volveu-se assim 

contra o Paraguai como contra o Brasil, em proveito exclusivo da Confederação 

[argentina]”.
15

 

Diante de um parecer tão negativo fica a questão: como entender que, depois de 

um veto a um acordo claramente desvantajoso, o governo imperial ainda tenha 

referendado o Tratado da Tríplice Aliança? A resposta deve ser buscada nas condições 

em que a convenção foi assinada. Em um contexto marcado pelo rompimento das 

relações diplomáticas com a Inglaterra e pelo predomínio da geocultura do 

abolicionismo no sistema interestatal, a diplomacia imperial sentiu de forma ainda mais 

intensa o ônus de ser uma monarquia escravista envolta por repúblicas que já haviam, 

praticamente todas, abolido o cativeiro. Caso o Brasil resolvesse enfrentar sozinho o 

Paraguai, isso poderia soar para a comunidade internacional como uma espécie de 

ofensiva monárquico-escravista sobre as repúblicas livres da América do Sul. Como 

bem destacou Wilma Peres Costa, “a aliança com a Argentina se configurava vital para 

o Brasil”, independentemente da contribuição militar efetiva que a república pudesse 

propiciar. Sem o “antemural argentino”, enfatizou Joaquim Nabuco, “o isolamento do 

Império teria sido fatal”, sobretudo depois que a abolição do cativeiro havia vingado nos 

Estados Unidos.
16

 

Seja como for, a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança contribuiu para fazer 

as primeiras vítimas da guerra longe dos campos de batalha. Logo que o Parlamento 

brasileiro voltou à ativa, em maio de 1865, o gabinete Furtado foi submetido a uma 

moção de desconfiança e acabou caindo sem muito alarde. Em seu lugar, D. Pedro II 

nomeou o ministério de 12 de maio de 1865, cuja presidência coube ao Marquês de 

Olinda, um dos políticos mais veteranos do Império. O gabinete ainda reunia outros ex-

presidentes do conselho: José Antônio Saraiva na Marinha e, mais tarde, Negócios 

Estrangeiros; Ângelo Muniz da Silva Ferraz na Guerra; e José Tomaz Nabuco de Araújo 

(1813-1878) na Justiça. A situação crítica pedia políticos experientes e foi com essa 

                                                 
15

 Parecer de 30 de novembro de 1865. In: O Conselho de Estado e a política externa do Império: 

consultas da seção de Negócios Estrangeiros, 1863-1867. Rio de Janeiro: CHDD; Brasília: FUNAG, 
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experiência que o novo ministério, conhecido como gabinete das Águias, fez vistas 

grossas às desvantagens do Tratado da Tríplice Aliança, ratificando a convenção sem 

maiores delongas. A primeira herança do gabinete Furtado estava resolvida, mas ainda 

era necessário provar ao restante do mundo que o Império estava disposto a encaminhar 

a questão da abolição.
17

 

A iniciativa não tardou a ocorrer, ainda que não tivesse partido do ministério 

recém-empossado. Em 17 de maio, cinco dias depois da nomeação do gabinete das 

Águias, Francisco Gê Acaiaba Montezuma (1794-1870), que àquela altura ostentava o 

título de Visconde de Jequitinhonha, tomou a palavra no palanque do Senado para 

propor três projetos de lei que, segundo ele, eram “absolutamente necessários ao bom 

andamento dos negócios públicos e à felicidade do Brasil”. O primeiro deles tinha como 

objetivo reformar o Código Criminal de 1830, eliminando a pena de morte de todos os 

crimes em que essa punição era prevista – caso das insurreições escravas com vistas à 

obtenção da liberdade, dos homicídios e dos roubos seguidos de morte –, e revogar o 

artigo 1º da lei de 10 de junho de 1835, que estipulava a pena capital a escravos que 

matassem ou ferissem gravemente senhores, seus familiares e demais pessoas que 

habitassem suas residências.
18

 

A proposta de dar cabo da pena de morte definitivamente não era nova no 

Império. Ela existia desde a aprovação do Código Criminal, que a estabeleceu, mas 

ganhou força na década de 1850, quando alguns setores sociais aproveitaram a onda 

antiescravista que se seguiu à abolição do tráfico transatlântico de africanos para fazer 

uma campanha aberta pela sua eliminação. Encampada pelo Correio Mercantil, a 

discussão sobre o tema parece ter respingado no Imperador, que desde 1853 começou a 

se valer das prerrogativas do poder Moderador para comutar algumas das penas capitais 

emitidas pela justiça imperial. Na proposta de Jequitinhonha, no entanto, as demandas 

do presente pareciam mais relevantes que as lutas do passado. Na justificativa que deu a 
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 Sobre a queda do gabinete Furtado e a ascensão do ministério das Águias, ver Joaquim Nabuco. Um 
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seus colegas de câmara vitalícia, o senador argumentou que, além de ser “menos 

eficaz”, a pena de morte havia “caducado [...] na época em que nos achamos”. 

Recorrendo às demandas da guerra, ainda afirmou: 

 
“Hoje, Sr. Presidente, quando também os africanos, os pretos correm em defesa do país 

(aí estão os zuavos, armados para conosco defenderem a honra nacional) havemos de 

rejeitar a revogação daquela iniquidade, havemos de deixar de reformar o art. 1º da lei 

de 10 de junho de 1835? Não é possível”.
19

  

 

Tal qual o primeiro projeto de Jequitinhonha, o segundo também procurava 

responder às demandas geradas pela Guerra do Paraguai. Seu conteúdo, dessa vez, 

versava sobre os chamados escravos de nação. Segundo a proposta, a mais simples das 

três apresentadas naquela sessão, o governo alforriaria todos os cativos pertencentes ao 

Estado imperial, alistando como voluntários aqueles que fossem “aptos para as armas” 

(art. 1º). Para aqueles que, por doença ou idade, fossem incapazes de viver 

“inteiramente de seu trabalho”, o projeto assegurava atendimento “enquanto viverem ou 

quiserem”. Por fim, estipulava que as “terras ou fazendas, a que estes escravos ou 

escravas pertencerem” deveriam ser divididas “em prazos fateosins perpétuos” e 

utilizadas “conforme melhor convier ao interesse público” (art. 2º). Não chegava a ser 

uma reforma agrária, mas a lei possuía certa preocupação assistencialista que 

extrapolava o utilitarismo da guerra.
20

 

Nada, é claro, que se comparasse ao terceiro projeto, cujo objetivo consistia em 

abolir a escravidão do Império num prazo de quinze anos contados a partir da 

promulgação da lei. De acordo com o texto, a libertação dos cativos seria feita de forma 

progressiva e sem indenização, devendo começar pela alforria imediata daqueles que 

fossem “achados ao vento” (art. 1º) e pela restrição à transmissão de escravos como 

herança (art. 2º e 3º). Ao fim de dez anos seria a vez de todos os cativos maiores de 25 

anos serem emancipados (art. 4º), sendo que os restantes ganhariam a liberdade ao 

término de outros cinco anos (art. 5º), quando “a escravidão civil no Brasil” seria extinta 

sem que o governo gastasse um único centavo de indenização aos senhores. Para 

organizar o trabalho dos libertos, o projeto ainda estipulava a construção de “casas 

públicas de trabalho em todas as cabeças de comarca” (art. 6º). Nelas, deveriam 

                                                 
19

 ASIB, 17/05/1865. Para um histórico da aprovação e do uso que foi feito da lei de 10 de junho de 1835, 

cf. João Luiz Ribeiro. No meio das galinhas as baratas não tem razão. A lei de 10 de junho de 1835: os 

escravos e a pena de morte no Império do Brasil, 1822-1889. Rio de Janeiro/ São Paulo/ Recife: Renovar, 

2005, principalmente pp. 191-276; e Ricardo Figueiredo Pirola. A lei de 10 de junho de 1835: justiça, 

escravidão e pena de morte. Tese de Doutorado: Unicamp, 2012, especialmente pp. 191-308. 
20

 ASIB, 17/05/1865. 
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trabalhar os juízes de paz e as autoridades policiais, que passariam a estabelecer e 

regulamentar os “contratos de locação de serviços entre os escravos manumitidos” (art. 

7º e 8º), as cartas de recomendação emitidas aos ex-cativos que optassem por deixar 

suas fazendas (art. 9º) e a educação dos alforriados com menos de 14 anos (art. 10º).
21

 

Como se pode notar, ao contrário dos primeiros projetos, o último não derivava 

diretamente do conflito com o Paraguai, mas de alguma forma respondia às dificuldades 

diplomáticas que o Império enfrentava desde o início da guerra. Mesmo que 

Jequitinhonha não tenha explicitado isso durante a apresentação que fez aos demais 

senadores, seus escritos de 1865 não deixam dúvidas sobre isso. Além de polemizar nas 

páginas do Jornal do Commercio, o senador traduziu e publicou uma carta redigida pelo 

Bispo de Orleans em meados de 1862, por ocasião da virada antiescravista da Guerra 

Civil norte-americana, da abolição do cativeiro nas colônias holandesas e da supressão 

da servidão russa. Nas longas notas que incluiu à edição brasileira, Jequitinhonha 

evidenciou de maneira ímpar como seu projeto emancipacionista havia sido conformado 

por uma leitura da conjuntura global. Além de criticar Lincoln pela demora com que sua 

administração abraçou o antiescravismo e rasgar elogios à lei holandesa que aboliu o 

cativeiro, o senador defendeu a emancipação dos escravos sem indenização recorrendo à 

experiência russa de libertação dos servos.
22

 

Os efeitos de uma guerra sobre uma sociedade escravista tampouco passaram 

despercebidos por Jequitinhonha. Ao avaliar historicamente o conflito norte-americano, 

o senador arriscou que, “se os estadistas americanos foram [sic] mais previdentes, e 

menos apoucados, e desumanos, na defesa de seus interesses e riqueza, não passaria a 

Confederação [leia-se União] pelo verdadeiro cataclismo físico e moral, porque 

passou”. No entanto, como o oposto prevaleceu, “continuou a guerra, e com ela todos os 

seus males, exacerbados pelo tempo, e sua duração”. Dessa experiência, Jequitinhonha 

extraiu uma espécie de lei histórica que norteou sua visão sobre os perigos que o 

Império corria: “a guerra é uma dessas calamidades públicas, cujas desastrosas 

consequências aumentam sempre na razão dos quadrados dos tempos”. Daí seu projeto 

abolicionista de 1865: era imprudente, a seus olhos, deixar que a luta do Brasil contra 

                                                 
21

 Ibidem. Os projetos chamaram a atenção do cônsul britânico no Rio de Janeiro, que reportou sua 

apresentação ao Foreign Office. Ver Lennon Hunt a Earl Russell, Rio de Janeiro, 24 de Maio de 1865 – 

NA, códice FO 84-1244. 
22

 Carta do Exmo. E Revmo. Bispo de Orleans ao clero de sua diocese sobre a escravidão traduzida e 

oferecida ao clero brasileiro pelo Visconde de Jequitinhonha. Rio de Janeiro: Typographia Universal de 

Laemert, 1865, pp. 21-37. Os artigos que Jequitinhonha publicou na imprensa seguem a mesma linha do 

panfleto. Cf. Jornal do Commercio, 03, 15 e 28/07 e 14/08/1865. 
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López potencializasse os problemas causados pelo cativeiro. Quanto antes o país se 

livrasse dessa instituição, menores seriam as consequências da guerra.
23

 

Silveira da Motta não deixou por menos. Ao reapresentar seu projeto sobre a 

posse de escravos por estrangeiros – parte daquele que havia oferecido em 1864 –, 

aproveitou para fazer verbalmente aquilo que Jequitinhonha tinha feito pela palavra 

escrita. Ao discursar, o senador reforçou que os homens de estado deveriam ocupar-se 

do futuro da escravidão em razão dos embaraços propiciados pela instituição desde o 

estouro da Guerra Civil norte-americana. Para tornar mais palpável seu discurso, 

Silveira da Motta relembrou que a Inglaterra, “não obstante reconhecer a 

impossibilidade da volta do tráfico ilícito no império”, fazia questão de manter “o 

célebre bill Aberdeen [...] para atuar de qualquer modo nas questões de escravidão 

emergentes, quaisquer que elas sejam”. E reforçou o isolamento paulatino do Brasil no 

contexto internacional: 

 
“... hoje que esses grandes acontecimentos da América do Norte vão talvez dar em 

resultado a extinção da escravidão nos estados do sul, a sua extinção na Havana e em 

Cuba, ficaremos os únicos no mundo sendo preocupados com o futuro e que achamos 

que o mundo todo há de deixar-nos nessa posição excepcional? Creio que não; é grande 

erro de nosso estadistas”.
24

 

 

Os projetos e falas de Jequitinhonha e Silveira da Motta causaram reboliço no 

Senado e na imprensa. Afinal, nunca antes na história do país um parlamentar havia 

ousado decretar a libertação dos cativos com prazo fixado e sem indenização aos 

senhores. Tamanha radicalidade rendeu frutos, fazendo com que a notícia dos projetos 

corresse meio mundo. Em 24 de maio, Lennon Hunt, cônsul britânico no Rio de Janeiro, 

despachou correspondência a Lord Russell dando conta do que havia ocorrido no 

Senado brasileiro. Quando dias mais tarde foi a vez do periódico portenho La Nación 

Argentina comentar o principal projeto de Jequitinhonha. Para o autor da matéria, sua 

aprovação garantiria o “futuro do Brasil”, pois destruiria a “gangrena” que o assolava, 

fazendo com que o país se precavesse das “tempestades” que se aproximavam. A 

iniciativa, lembrou o jornal, também era de suma importância aos esforços de guerra, 

                                                 
23

 Carta do Exmo. E Revmo. Bispo de Orleans, pp. 21 e 28, grifo do autor. 
24

 ASIB, 17/05/1865. Vale lembrar que, em outro momento, Jequitinhonha reforçou o discurso de Silveira 

da Motta: “Quem é que desconhece, Sr. presidente, as tristíssimas circunstâncias da nossa vida 

doméstica? E não havemos nesta ocasião de dizer e confessar: sim; acompanhamos a ovação das nações 

cultas, pesarosos de não podermos fazer entre nós aquilo que fez Abrahão Lincoln nos Estados Unidos. E, 

Sr. presidente, permita-me V. Ex., que acabe estas palavras sem ligação, declarando que o acontecimento 

da abolição dos escravos está mais próximo do que pensamos. Hoje somos os únicos que temos esta 

instituição deplorável; não seremos apontados com o dedo por todas as nações cultas, por todos os 

governos? E daí não seguirão algumas dificuldades para nós? O tempo mostrará”.  Cf. ASIB, 05/06/1865. 
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uma vez que dava “confiança” à “aliança daquelas repúblicas [Argentina e Uruguai] 

com a monarquia representativa do Brasil”. Daquele momento em diante, concluiu, o 

“Brasil associa[va]-se com a república Argentina para levar ao Paraguai a liberdade e a 

civilização”.
25

 

Quis o destino – e os senadores do Império – que não fosse assim. Os projetos de 

Jequitinhonha nem chegaram a entrar em discussão, enquanto o de Silveira da Motta foi 

rejeitado já no primeiro debate. Para isso, além da defesa da escravidão que 

predominava no Parlamento, certamente contribuiu a invasão do Rio Grande do Sul 

pelas tropas paraguaias, em junho de 1865. Como se sabe, o fato compeliu o Imperador 

a rumar para aquela província junto com o ministro da Guerra a fim de impulsionar o 

esforço militar e reorganizar o exército gaúcho, atraindo a atenção de todos para o 

desenrolar daqueles eventos. Mesmo que tenha contribuído para matar a discussão no 

senado, a tática foi bem sucedida em termos militares. Em dois meses, os paraguaios 

foram escorraçados do território brasileiro após serem derrotados em Jataí e se renderem 

em Uruguaiana.
26

 

Para coroar de louros a iniciativa do monarca, a vitória militar também foi 

acompanhada por uma importante conquista diplomática. A mando do Foreign Office, o 

plenipotenciário britânico em Buenos Aires, Edward Thornton (1817-196), dirigiu-se a 

Uruguaiana. Ao apresentar-se diante de D. Pedro II, formalizou um pedido de desculpas 

que negava qualquer intenção do governo da Grã-Bretanha “de ofender a dignidade do 

Império”. O discurso convenceu o Imperador, que deu seu aval para o reatamento das 

relações diplomáticas entre os dois países, mesmo que a indenização cobrada pelo 

governo brasileiro não fosse paga pelos britânicos. No contexto da guerra, tratava-se de 

uma bela de uma barganha. Não havia indenização que pagasse a reaproximação com a 

potência da época em momento tão delicado.
27

 

                                                 
25

 Para a correspondência do cônsul britânico no Rio de Janeiro, ver Lennon Hunt a Earl Russell, Rio de 

Janeiro, 24 de Maio de 1865 – NA, códice FO 84-1244. Não consegui consultar diretamente a edição do 

La Nación Argentina de 28/05/1865. As citações acima foram retiradas de um discurso do Visconde de 

Jequitinhonha no Senado. Cf. ASIB, 27/06/1865 (apêndice). 
26

 Os projetos de Jequitinhonha e Silveira da Motta foram lidos e entraram na ordem dos trabalhos do 

Senado em 20/05/1865. Para a discussão do projeto de Silveira da Motta, cf. ASIB, 17/06/1865. O de 

Jequitinhonha foi criticado em correspondência publicada no Jornal do Commercio de 18/06/1865, na 

qual o autor concluiu da seguinte maneira: “Se a sofreguidão da diplomacia britânica não consente mais 

procrastinação a respeito da solução dessa questão, nutrimos a esperança de ver o corpo legislativo tenaz 

em salvar a propriedade dos Brasileiros...”. Sobre a invasão das tropas paraguaias ao Rio Grande do Sul e 

sua posterior expulsão, ver Francisco Doratioto. Maldita guerra, pp. 170-194. 
27

 Para o reatamento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, cf. Robert Conrad. The 

destruction of Brazilian slavery, pp. 74-75. O discurso de Thornton foi reproduzido integralmente pelo 

Jornal do Commercio, 06/10/1865. 
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Nem tudo era festa. Ambas as vitórias – a militar e a diplomática – vieram 

acompanhadas de um gosto amargo. Durante a passagem de Thornton pelo Rio Grande 

do Sul, o futuro da escravidão brasileira foi tema das conversas que o plenipotenciário 

britânico travou com Saraiva, ministro da Guerra, e, quem sabe, até mesmo com o 

próprio D. Pedro II.
28

 Tais diálogos foram embalados por uma situação constrangedora 

que os campos de batalha propiciaram ao Império. Durante o cerco a Uruguaiana, os 

chefes aliados ofereceram ao tenente-coronel paraguaio, Antonio de la 

Cruz Estigarribia, uma oferta generosa de rendição que garantiria, entre outras coisas, a 

liberdade dos oficiais inimigos, autorizados até mesmo a permanecer no Brasil caso o 

desejassem.
29

 Mas, ao contrário do que os aliados imaginaram, a benevolência da 

proposta não foi suficiente para convencer Estigarribia. Em sua resposta à oferta de 

rendição, o tenente-coronel aproveitou para provocar os comandantes da Tríplice 

Aliança: 

 

“Se V. Excias. mostram-se tão zelosos por dar a liberdade ao povo paraguaio, 

segundo suas próprias expressões, por que não principiaram por dar liberdade 

aos infelizes negros do Brasil, que compõem a maior parte da sua população e 

gemem na mais dura e espantosa escravidão, a fim de enriquecer e deixar 

passear na ociosidade algumas centenas de grandes do Império?”
30

 

 

Como muitos estudos já apontaram, essa não seria nem a primeira e nem a 

última vez que os paraguaios recorreriam ao discurso antiescravista para justificar seus 

esforços de guerra contra o Brasil. Em Uruguaiana, no entanto, o incidente parece ter 

calado fundo nos ouvidos do Imperador, que certamente tomou conhecimento da 

resposta de Estigarribia durante sua estadia no Rio Grande do Sul. Ao analisar as 

repercussões do evento, Wilma Peres Costa seguiu as pistas de Joaquim Nabuco para 

afirmar que “nunca antes dos eventos de Uruguaiana”, a monarquia havia “sentido tão 

concretamente o opróbio que a escravidão representava para o Império”. Meia verdade. 

                                                 
28

 Para o ofício em que o plenipotenciário britânico dá conta das conversas com Saraiva, cf. Edward 

Thornton a Earl of Clarendon, Rio de Janeiro, 6 de Dezembro de 1865 – NA, códice FO 84-1244. Antes 

mesmo de partir para o Rio Grande do Sul, Thornton havia recebido instruções de Londres para reportar, 

assim que assumisse suas funções como plenipotenciário britânico no Rio de Janeiro, sobre a 

possibilidade de reabertura do tráfico transatlântico de africanos, o andamento da libertação dos africanos 

livres desde do Decreto de 24 de Setembro de 1864, a demografia da população escrava no Império, o 

tratamento dispensado aos cativos pelos senhores brasileiros, o suprimento de mão-de-obra para as 

fazendas e os projetos de importação de coolies da Índia e da China para o Brasil. Cf. Copy to Mr. 

Thornton, Foreign Office, 05 de Setembro de 1865 – NA, códice FO 84-1244. 
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 A proposta encontra-se em José Maria da Silva Paranhos. A Convenção de 20 de Fevereiro 

demonstrada à luz dos debates do Senado e dos sucessos da Uruguayana. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 

1865, pp. 240-243. 
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 Ibidem, pp. 244-245. 
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Como vimos no capítulo anterior, a Questão Christie já havia dado provas suficientes de 

que, desde o início do conflito norte-americano, o cativeiro havia se convertido, ao 

menos em termos geopolíticos, em um fardo para o Império. De toda forma, o conflito 

contra o Paraguai potencializou essa sensação, compelindo D. Pedro II e alguns 

membros do Gabinete das Águias a agir de maneira mais enfática com relação à 

escravidão. Em menos de um ano, a guerra havia politizado de forma decisiva essa 

questão.
31

 

 

 

Formulando projetos 

A Guerra do Paraguai contribuiu muito para o establishment imperial 

encaminhar a abolição gradual do cativeiro, mas sozinha não era capaz de fazer verão. 

Enquanto o conflito sul-americano ganhava seus primeiros capítulos, tinham início o 

período da Reconstrução nos Estados Unidos e o processo abolicionista do Império 

espanhol. Ambos foram acompanhados de perto por políticos e diplomatas brasileiros, 

que nortearam boa parte de suas decisões relativas à emancipação a partir dos resultados 

do pós-guerra norte-americano e do encaminhamento que o governo madrileno deu ao 

tema. Assim, enquanto os Estados Unidos continuaram como uma espécie de farol, a 

Espanha e suas colônias entraram definitivamente para o radar dos brasileiros. Se o 

destino de Cuba e Porto Rico havia ficado em segundo plano durante toda a Guerra 

Civil, a rendição do Sul fez com que as colônias espanholas emergissem para o centro 

da discussão política no país. Últimos enclaves a manter a escravidão negra no 

continente americano, os dois impérios passaram, a partir de então, a mirar-se como 

dois espelhos, nos quais as decisões emancipacionistas tomadas por um passaram a 

refletir sobre o devir histórico do outro e vice-versa. 

Para ter isso em conta é necessário ater-se à forma como a Guerra Civil norte-

americana impactou a Espanha e suas colônias. Quando o conflito entre Norte e Sul teve 

início, os súditos de Isabel II viviam um período de verdadeira efervescência 

nacionalista. No poder desde 1856, o governo da União Liberal, chefiado pelo ex-

capitão-general de Cuba, Leopoldo O’Donnell y Jorris (1809-1867), havia 

proporcionado uma estabilidade política que o país não desfrutava há anos, valendo-se 

                                                 
31

 Idem, pp. 168-185, citação da p. 185; e Joaquim Nabuco. Um estadista do Império, tomo segundo, pp. 

388-391. Roderick J. Barman, em Imperador cidadão (pp. 297-298), também notou a mudança de postura 
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Estigarribia. 
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de uma política que lembrava em muitos aspectos a da Conciliação brasileira. A 

atenuação das tensões políticas também esteve na base do boom econômico vivido pela 

Espanha nessa época, resultado de um forte protecionismo comercial e da expansão 

acentuada da malha ferroviária do país. Tamanha bonança não tardou a reestimular os 

desejos imperiais dos monarquistas espanhóis. Em finais de 1859, O’Donnell lançou 

uma ofensiva contra o Marrocos, confirmando a conquista do território africano no 

início de 1860, após uma rápida guerra que contaria com a participação de Louis 

Philippe Marie Ferdinand Gaston (1842-1922), Conde d’Eu, futuro marido da Princesa 

Isabel. Ao mesmo tempo, outra parcela do exército espanhol invadia a Conchinchina em 

operação conjunta com a França. O sonho do império católico, regido por outra Isabel, 

voltava a embalar o ânimo de muitos espanhóis.
32

 

No fim das contas, a Guerra Civil norte-americana acabou dando mais força a 

esse sonho. O vácuo geopolítico aberto pelo conflito estimulou uma nova onda 

expansionista espanhola sobre suas antigas colônias na América: em 1861, o país uniu-

se à França e à Inglaterra numa operação que visava cobrar dívidas do governo 

mexicano, mas que resultou na instauração de uma monarquia no país; no mesmo ano, a 

Espanha reincorporou a República Dominicana a seus domínios depois de um acordo 

selado com o presidente do país; e, de 1863 a 1866, os ibéricos envolveram-se em uma 

série de disputas com as repúblicas do Pacífico. Diversos e aparentemente desconexos, 

esses eventos estiveram parcialmente relacionados à situação política e econômica 

cubana, que demandava cada vez mais mão de obra num contexto marcado pelo avanço 

do antiescravismo. O’Donnell, antevendo a abolição do cativeiro, aproveitou-se da 

Guerra Civil para fortalecer a posição espanhola no Novo Mundo e, com isso, garantir o 

fornecimento sistemático de trabalhadores não livres desses territórios à “pérola das 

Antilhas” – algo que os hispano-cubanos ensaiavam desde finais da década de 1840 

com a introdução de coolies e indígenas mexicanos.
33
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 Christopher Schmidt-Nowara, “From aggression to crisis: the Spanish Empire in the 1860’s”. In: Don 

H. Doyle (ed.). American civil wars: the United States, Latin America, Europe, and the crisis of the 

1860’s. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2017, pp. 125-147; e Wayne H. Bowen. 

Spain and the American Civil War. Columbia and London: University of Missouri Press, 2011, pp. 34-54. 
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 Christopher Schmidt-Nowara, “From aggression to crisis”, pp. 125-147; e José Antonio Piqueras. La 
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Não foi à toa, portanto, que as incursões militares no México e na República 

Dominicana tiveram Havana como base de operações, sendo financiadas pelo tesouro e 

pelos senhores locais.
 
Como em todo investimento, os hispano-cubanos esperavam que 

esse rendesse dividendos futuros, garantindo sua sobrevida no mercado mundial de 

açúcar. Certamente não apostavam que o expansionismo metropolitano fracassaria 

fragorosamente em menos de uma década: no México, os espanhóis retiraram suas 

tropas assim que ficou evidente o projeto francês de instalação de uma monarquia no 

país; na República Dominicana, a anexação não chegou a angariar apoio popular, 

sofrendo bastante resistência diante dos rumores de que os espanhóis pretendiam 

restaurar a escravidão no país; e, no Pacífico, as incursões não renderam frutos efetivos 

para os ibéricos. Dessa forma, o projeto de suprimento de mão de obra não livre para as 

plantações cubanas foi por água abaixo, gerando grande descontentamento dos colonos, 

que haviam pago boa parte da nova empreitada militar espanhola, e acentuando os 

pedidos por reformas em todo o Império espanhol.
34

 

 Entre as principais reformas reclamadas estava a da escravidão, que havia sido 

seriamente abalada desde o início da Guerra Civil norte-americana, tal qual havia 

ocorrido no Brasil. Quando o conflito entre Norte e Sul teve início, Cuba ainda era 

abastecida ilegalmente pelo comércio transatlântico de africanos, cujos negócios eram 

predominantemente organizados a partir dos centros financeiros norte-americanos. 

Ainda que registrasse queda significativa desde 1859 (cf. Gráfico 2), a situação do 

tráfico de escravos para a ilha ficou bastante fragilizada pela assinatura do Tratado 

Lyons-Seward (1862) entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Ao prever o direito mútuo 

de busca aos negreiros e indicar uma mudança de postura de Washington com relação 

ao tema, a convenção fez com que minguassem de uma hora para outra as embarcações 

e os capitais norte-americanos que confluíam para esse ramo comercial. Aproveitando-

se da situação, a marinha britânica reforçou sua patrulha sobre o Caribe, enquanto o 
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El ingenio: complejo económico-social cubano del azúcar. (1ª edición: 1978). La Habana: Editorial de 

Ciencias Sociales, 2014, tomo I, pp. 371-375. 
34

 Christopher Schmidt-Nowara, “From aggression to crisis”, pp. 125-147; e os trabalhos de Erika Pani, 

Anne Eller e Agustín Sánchez Andrés, mencionados na nota anterior. 
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Foreign Office redobrou a pressão para que o governo espanhol aprovasse uma nova lei 

sobre o tema. Parecia questão de tempo para que chegasse ao fim o contrabando de 

africanos para Cuba.
35

 

 

 

Fonte: www.slavevoyages.com. Acesso em: 20/06/2017. 

 

Ainda assim, o golpe de misericórdia somente foi dado depois da Preliminary 

Emancipation Proclamation de Lincoln. A notícia da libertação dos cativos sulistas 

culminou com a adoção de uma nova postura do governo espanhol com relação ao 

contrabando. Preocupadas em criar uma barreira contra o avanço do abolicionismo nos 

Estados Unidos, as autoridades madrilenas nomearam um novo capitão-general para 

Cuba, dando a ele autorização expressa para perseguir os negreiros locais. Ao 

desembarcar na ilha em dezembro de 1862, Domingo Dulce y Garay (1808-1869) 

cumpriu à risca o que lhe haviam ordenado, perseguindo ativamente traficantes locais e 

punindo funcionários do governo coniventes com sua atuação. Logo, todavia, reportou à 

metrópole que, para estrangular de vez o tráfico de africanos, seria imprescindível 

reformar a lei de 1845, a última que havia tido tal propósito. A proposta tinha ampla 

aceitação entre os círculos de colonos reformistas liderados por José Antonio Saco 

(1797-1879), que vinham há décadas reivindicando um conjunto de reformas para a 

ilha, entre as quais se encontravam a abolição do comércio transatlântico de escravos e 

o fim gradual do cativeiro. Pela primeira vez em décadas, parte dos homens de estado 

                                                 
35

 David Murray. Odious Commerce: Britain, Spain and the Abolition of the Cuban Slave Trade. (2ª 

edição; 1ª edição: 1980). Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 298-306. Sobre o impacto da 

Guerra Civil norte-americana no Império espanhol, ver também Matt D. Childs, “Cuba, the Atlantic crisis 

of the 1860’s, and the road to abolition”. In: Don H. Doyle (ed.). American civil wars, pp. 204-221. 
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espanhóis, um grupo importante de colonos e a diplomacia britânica concordavam que a 

solução final deveria partir de Madrid.
36

 

Nada disso tornava a tarefa de fácil realização, uma vez que, para levá-la 

adiante, seria necessário enfrentar a forte resistência dos setores coloniais e 

metropolitanos mais aferrados ao cativeiro. Nessa luta, a vitória da União sobre os CSA 

contribuiria de maneira significativa. Em 1865, embalados pelo desfecho da Guerra 

Civil norte-americana e aproveitando-se da efervescência nos espaços públicos 

espanhóis, porto-riquenhos e hispano-cubanos fundaram a Sociedade Abolicionista 

Espanhola. Desde então, houve certa convergência entre projetos abolicionistas na 

metrópole, pressão diplomática e demandas por reformas nas colônias: enquanto as 

primeiras propostas de emancipação dos cativos apareciam nas Cortes e o 

plenipotenciário espanhol em Washington aconselhava Madrid a “considerar de uma 

forma ou de outra os meios para começar a abolição da escravidão”, colonos cubanos 

enviavam para a metrópole um memorando solicitando, entre outras mudanças, o fim do 

comércio de africanos. Em finais de 1865, poucos no Império espanhol tinham dúvidas 

que uma solução seria tomada em breve.
37

 

A agitação na Espanha e em suas colônias contrastava enormemente com a 

relativa ausência de conflitos políticos que vigorou nos Estados Unidos em 1865. O fim 

da guerra e a aprovação da 13ª emenda pelo Congresso, abolindo a escravidão em todo 

o território norte-americano, haviam levado muitos a julgar concluída a luta em prol da 

população afro-americana. Definitivamente, não era o caso. A Reconstrução, como 

destacou Eric Foner, “emergiu como o problema central que confrontou a nação” e, 

dentre as inúmeras questões que suscitou, uma em particular tomou conta do país: os 

libertos deveriam ser considerados imediatamente aptos à cidadania e ao mercado de 

trabalho ou sua experiência no cativeiro demandava do governo federal algum tipo ação 

em seu benefício? Como não havia respostas prontas, os norte-americanos recorreram a 

exemplos prévios de libertação em massa de cativos, mas em meio a tantas indefinições, 

a mobilização da população negra foi decisiva. Na Louisiana e em outras partes do Sul, 

movimentos organizados por afro-americanos passaram a reivindicar o sufrágio negro, 

                                                 
36

 David Murray. Odious Commerce, pp. 307-313; e Arthur F. Corwin. Spain and the abolition of slavery 

in Cuba. Austin: University of Texas Press, 2012, pp. 129-172. 
37

 Sobre a fundação da Sociedade Abolicionista Espanhola e a efervescência dos espaços públicos em 

Madrid, cf. Christopher Schmidt-Nowara. Empire and Antislavery: Spain, Cuba, and Puerto Rico, 1833-

1874. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999, pp. 51-72 e 100-125. As propostas apresentadas às 

Cortes, a recomendação do plenipotenciário espanhol em Washington e o memorando cubano são 

mencionados por Arthur F. Corwin, Spain and the abolition, pp. 153-188. 
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igualdade perante a lei, o fim da segregação nas escolas e a concessão das terras dos 

antigos senhores aos libertos. Não eram pautas de fácil obtenção, mas a ala radical do 

Partido Republicano abraçou-as, passando a conceber o pós-guerra como uma 

oportunidade de transformação profunda da sociedade sulista.
38

 

De fato, havia oportunidade para o avanço de propostas mais progressistas, 

como atestaria a criação do Freedmen’s Bureau, em março de 1865. Resultado direto 

das demandas dos afro-americanos, a medida foi uma vitória importante, ainda que 

limitada, daqueles que defendiam uma atuação mais incisiva do governo federal com 

relação aos libertos. Mesmo que o Bureau estivesse originalmente previsto para durar 

um ano, a instituição ganhou do Congresso amplas atribuições, que iam desde a 

distribuição de roupa e comida a ex-escravos e brancos pobres até a fiscalização dos 

contratos de trabalho que os libertos firmavam com os donos das plantations. A 

instituição também tinha autorização para dividir as propriedades abandonadas ou 

confiscadas pela União durante a guerra em lotes de 40 acres e alugá-los ou vendê-los a 

libertos ou brancos leais. Essa espécie de reforma agrária indicava que, no início de 

1865, o governo estava aberto à proposta de transformar os antigos cativos em pequenos 

proprietários.
39

 

Isso definitivamente mudou com a morte de Lincoln, em 15 de abril. Andrew 

Johnson, seu substituto na Casa Branca, era um antigo senhor de escravos que havia 

abraçado o abolicionismo nos anos de guerra. Mas, como seu governo mostraria, entre 

ser contrário ao cativeiro e defender a concessão de direitos políticos aos libertos havia 

uma grande diferença. Isso começou a ficar claro para os norte-americanos em 29 de 

maio de 1865, quando os planos de Johnson para a Reconstrução ficaram conhecidos. 

Na ocasião, o presidente ofereceu anistia à maioria dos confederados, restituindo suas 

antigas propriedades, à exceção dos ex-cativos. O perdão só não foi estendido aos 
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 Eric Foner. Reconstruction: America’s unfinished revolution, 1863-1877. New York: HarperPerennial, 

2014, pp. 60-76, citação da p. 73. Para os exemplos prévios de libertação que foram lidos pelos norte-

americanos, ver, do mesmo autor, Nada além da liberdade: a emancipação e seu legado. Trad. port. Rio 

de Janeiro/ Brasília: Paz & Terra/ CNPq, 1988., pp. 25-71; Seymour Drescher. The mighty experiment: 
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Britain, 1832-1938. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992, pp. 65-176. Cf. ainda 
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Achievements. Knoxville: The University of Tennessee Press, 2012, pp. 149-150. 
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oficiais confederados e aos senhores com propriedades avaliadas em mais de 20 mil 

dólares, cujos direitos políticos eram mantidos em suspensão. A iniciativa fazia parte do 

plano de Johnson, que pretendia assegurar a ascensão política dos pequenos agricultores 

e dos que haviam permanecido leais à União durante a guerra, acabando com a 

hegemonia dos antigos senhores de escravos na política sulista. Caso fosse bem 

sucedida, a medida teria potencial para, no mínimo, criar uma coalisão capaz de garantir 

a reeleição do presidente e de repaginar a política do Sul.
40

 

Já no plano econômico, o projeto de Johnson estava ancorado no binômio 

algodão-ferrovias. O “ouro branco” deveria funcionar como carro-chefe do novo 

momento, servindo ao mesmo tempo como motor do crescimento da agricultura sulista 

e da indústria do Norte. Para ligar as duas pontas do processo, o presidente apostou nos 

trens, cuja construção foi incentivada por uma linha de crédito do governo federal 

voltada exclusivamente para isso. A ideia, portanto, era aproveitar a base agrícola do 

Sul para conectá-la diretamente às fábricas do Norte. Na cabeça dos homens de 

Washington, os estímulos trazidos pelos vagões e pelos capitais da região mais 

dinâmica do país modernizariam os antigos territórios escravistas, levando o progresso a 

seus mais distantes rincões. Como bem notou Eric Foner, as políticas econômicas de 

Johnson conceberam “menos um Novo Sul que uma versão melhorada do velho”.
41

 

Quando se olha em perspectiva histórica, o projeto de Reconstrução presidencial 

teve amplo apoio, tanto por parte de nortistas como de sulistas. A equação elaborada 

pelo presidente tinha tudo para render frutos não fosse a ausência de uma importante 

variável: a população negra, excluída do jogo político elaborado por Johnson e 

submetida a novos regimes coercitivos de trabalho. A lacuna, inclusive, havia fornecido 

uma brecha para algumas legislaturas do Sul aprovarem os primeiros Black Codes, que 

embora variassem de estado para estado, criaram cláusulas proibindo os negros de 

participar das eleições, portar armas, contrair relacionamentos inter-raciais e 

testemunhar contra pessoas brancas, além de criminalizarem aqueles que não 

possuíssem ocupação fixa. Muito em função disso, a ala radical do Partido Republicano, 

único grupo abertamente contrário ao programa de Johnson, acabou levando às últimas 

consequências sua campanha pelo sufrágio negro. Assim, quando o congresso norte-

americano voltou a se reunir em dezembro de 1865, a unidade política que vigorava 

desde o fim da Guerra Civil foi quebrada, dando lugar a um conflito aberto entre 
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Executivo e Legislativo. Seus efeitos, no entanto, seriam sentidos com mais força em 

1866.
42

 

No Brasil, a calmaria nos Estados Unidos e a indicação de que a Espanha estava 

prestes a resolver o problema do tráfico negreiro reverberaram consideravelmente em D. 

Pedro II e nos políticos que compunham o Gabinete das Águias. Em 30 de outubro, no 

mesmo momento em que a comitiva imperial encontrava-se no Rio Grande do Sul, 

Joaquim Maria Nascentes de Azambuja, plenipotenciário brasileiro em Washington, 

escreveu um ofício ao ministro dos Negócios Estrangeiros que dava conta dos seguintes 

temas: 1) “largas considerações sobre a emancipação e emigração deste País para o 

Império”; 2) “condição civil e política da gente de cor no Sul depois da abolição da 

escravatura”; 3) “influência deste sucesso na ilha de Cuba e Porto Rico”; 4) “questão 

considerada em relação ao Brasil”; e 5) “não se deve recear nenhuma pressão sobre ele 

por parte destes Estados”. Ainda que o conteúdo do documento tenha se perdido, é 

possível arriscar que Azambuja descreveu os projetos de Johnson, mostrando como os 

libertos estavam excluídos da participação política e submetidos à penúria; analisou 

como os eventos norte-americanos haviam sido recebidos no Império espanhol; teceu 

considerações sobre o futuro do cativeiro no Brasil; e arriscou que os Estados Unidos, 

diferentemente da Inglaterra, não pressionariam diretamente pela abolição da escravidão 

brasileira.
43

 

Essa correspondência provavelmente chegou às mãos de Saraiva em 1º de 

dezembro, depois do incidente em Uruguaiana. Na resposta que deu a Azambuja, o 

ministro dos Negócios estrangeiros revelou que havia prestado “a mais séria atenção ao 

conteúdo do ofício”, deixando claro que a questão da emancipação era “de sumo 

interesse para o Brasil”. Ao concluir seu despacho, reforçou que “o Governo Imperial 

receberá com satisfação as informações que a esse respeito promete V. S. enviar-me”. 

Tamanho interesse leva a crer que Saraiva e outros membros do Gabinete das Águias 

estavam inclinados a evitar que o Brasil se tornasse o último país do Ocidente a abolir a 

escravidão.
44

 

A decisão, no entanto, parece ter sido tomada somente depois que as últimas 

novidades do Império espanhol desembarcaram no Rio de Janeiro. No Jornal do 
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1865 – AHI, códice 444/3/4. 
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Commercio de 16 de dezembro de 1865, o enviado de Londres deu como certa a 

aprovação de um decreto “que deve reprimir eficazmente o tráfico de escravos para 

Cuba”, indicando que a medida era vista como uma preparação “para chegar a uma 

solução pacífica do difícil problema da escravidão” nas colônias. Saraiva e os demais 

membros do gabinete devem ter lido a notícia ou tomado conhecimento dela. Prova 

disso é que no mês seguinte, mais precisamente em 2 de janeiro de 1866, o ministro dos 

Negócios Estrangeiros voltou a escrever para Azambuja solicitando informações “de 

tudo quanto ocorrer nas Antilhas Espanholas com relação à questão da escravidão e 

emancipação” e nos Estados Unidos “com relação ao modo porque tenha de ser 

regulado o trabalho de grande número de proletários que trouxe a última guerra civil”.
45

 

A tomada de posição do ministério também foi registrada por Edward Thornton, 

que havia se estabelecido no Rio de Janeiro depois do reestabelecimento das relações 

diplomáticas entre o Brasil e seu país. Em ofício despachado em dezembro de 1865, o 

plenipotenciário britânico anotou o “rápido crescimento de um sentimento entre os 

homens de estado (leading men) [brasileiros] sobre a necessidade de abolição da 

escravidão”. Segundo ele, os eventos que haviam “ultimamente tomado lugar nos 

Estados Unidos têm inspirado o Brasil com um sentimento de isolamento e vergonha”, 

produzindo “uma pressão moral da qual será difícil para seu governo suportar”. Com 

base nas conversas que travou com Saraiva, Thornton relatou que o resultado dessa 

pressão estava prestes a se materializar. O ministério, escreveu, estava “ansioso para 

apresentar alguma medida à Legislatura para a abolição da escravidão”, mas seus 

membros julgavam que isso não poderia ser feito “até a guerra do Paraguai ser 

concluída”. De toda forma, o plano estava traçado pelo gabinete: “liberdade de 

nascimento para todas as crianças nascidas dali em diante”, medida vista como a “mais 

justa e gradual” por respeitar o direito de propriedade dos senhores.
46

 

O ministro dos Negócios Estrangeiros definitivamente não havia blefado com o 

representante do Foreign Office. Em janeiro de 1866, logo após o pedido de 

informações que Saraiva fez a Azambuja, Antônio de Paula Souza (1819-1866), 

ministro da Agricultura do gabinete das Águias, rascunhou um projeto que estipulava a 

liberdade do ventre das escravas a partir de 1º de janeiro de 1867 (art. 1º) – o que indica 

que a proposta seria apresentada ao Legislativo em 1866 – e obrigava os nascituros a 
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trabalharem para os senhores de suas mães até os 21 anos, no caso dos homens, e até os 

18, no caso das mulheres (art. 2º). Em 1º de janeiro de 1900, todos os cativos que 

restassem no país seriam libertados (art. 6º) e seus senhores indenizados por um valor 

que cumpriria ser estabelecido por outra legislação aprovada a posteriori (art. 8º). Para 

fiscalizar o cumprimento da lei, o projeto ampliava a alçada de juízes de órfãos e 

párocos (art. 4º), que ganhariam a incumbência de registrar o número de nascimentos e 

óbitos dos libertos (art. 5º), de modo que o Estado brasileiro produzisse dados sobre 

essa população.
47

 

A lei, é importante notar, não foi pensada de forma isolada. Buscando ir além da 

política parlamentar, Paula Sousa patrocinou, no mesmo mês de janeiro, a criação da 

Sociedade Internacional de Imigração, que reuniu cerca de 150 comerciantes, 

banqueiros e homens de negócios da praça mercantil do Rio de Janeiro, além de 

redatores de importantes jornais da capital e políticos do naipe de Tavares Bastos – 

autor das Cartas do Solitário –, e do senador Silveira da Motta. A Sociedade, que tinha 

por objetivo organizar a chegada, o acolhimento e a distribuição dos imigrantes que 

aportassem no Brasil, era uma resposta direta às demandas criadas pela geopolítica 

global da escravidão e aos desígnios emancipacionistas que acometeram o gabinete das 

Águias desde a turbulenta invasão do Rio Grande do Sul pelas tropas paraguaias. Como 

escreveu Roberto Saba, a presença de Paula Souza transformava a instituição em um 

“órgão não oficial do governo brasileiro”.
48

 

Isso ficou evidente já no ato de fundação da Sociedade, quando seu presidente, 

Caetano José Furquim de Almeida (1816-1879), fez um discurso bastante alinhado às 

propostas do gabinete das Águias. Logo no início, ele deixou claro que o fim da 

escravidão era “um fato providencial e inevitável, a que tudo nos arrasta”. Providencial 

porque “a emancipação realiza-se por toda a parte do mundo civilizado, marcha de 

próximo em próximo, [...] tornando os homens por toda a parte iguais e irmãos”. 

Inevitável porque, depois da abolição do cativeiro nas colônias britânicas, francesas, 

holandesas, portuguesas e nos Estados Unidos e do fim da servidão na Rússia, “só a 
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Espanha na sua colônia de Cuba e o Brasil conservam a escravidão”. Diante desse 

isolamento, questionou o presidente da Sociedade: “poderá o Brasil ficar em campo e 

sustentar uma instituição por todas as nações adiada [sic] e abandonada?”. Para ele, era 

evidente que não. Caso o país não quisesse ver em seu território a repetição dos “males 

horrorosos que a emancipação rápida e sem transição causou em Haiti, nas colônias 

francesas, em 1848, e nos Estados Unidos”, cumpria investir o quanto antes na 

imigração, “condição sine qua non de seu progresso e engrandecimento”.49 

Ainda assim, Furquim de Almeida não se referia a qualquer imigração. De 

acordo com ele, “não valia a pena abolir a escravidão para introduzir no país chins, 

coolies ou africanos”. O que mais convinha ao Império era “a colonização das raças 

aperfeiçoadas da Europa e dos Estados Unidos, que à beleza das formas juntam todas as 

vantagens da civilização”. A Sociedade, portanto, tinha como uma de suas metas 

aproveitar o descontentamento de muitos sulistas com o período inicial da Reconstrução 

para formar uma corrente migratória que, no futuro, abasteceria o país de trabalhadores 

livres e brancos. Para isso, seus diretores valeram-se dos contatos e da infraestrutura da 

United States and Brazil Mail Steam Ships, empresa recém-criada para fazer a ligação 

direta entre os dois países com barcos a vapor. Se havia alguma chance de fazer 

dinheiro com a crise global da escravidão, aquele era, sem sombra de dúvidas, o 

momento ideal.
50

  

Enquanto o gabinete fazia seus preparativos dentro e fora dos espaços 

institucionais oficiais, o Imperador também agia por conta própria.  Depois de regressar 

à Corte após a estadia no Rio Grande do Sul, uma das primeiras atitudes do monarca foi 

encomendar a um dos maiores juristas brasileiros da época, o senador e conselheiro de 

Estado, José Antônio Pimenta Bueno, a redação de um projeto de libertação do ventre – 

o mesmo que estava em sua cabeça quando, em 1864, deu instruções a Zacarias de Góis 

e Vasconcelos. Conhecido por sua fidelidade a D. Pedro II, Pimenta Bueno apressou-se 

para realizar a tarefa que a ele havia sido solicitada. Baseando-se largamente na 
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legislação portuguesa aprovada em 1854, ele entregou ao Imperador, em janeiro de 

1866, um conjunto de cinco projetos relativos ao tema. Provavelmente, era muito mais 

do que o monarca havia previsto – o que certamente não se configurava como um 

problema para o ocupante do trono.
51

 

O primeiro e mais importante desses projetos previa a libertação do ventre das 

escravas assim que a lei fosse aprovada (art.1º), obrigando os filhos das cativas a servir 

os senhores de suas mães até os 20 anos, no caso dos homens, e até os 16, no caso das 

mulheres (art. 3º). A proposta também estipulava a abolição definitiva da escravidão em 

31 de dezembro de 1899 (art. 9º) e garantia indenização aos senhores que possuíssem 

cativos nessa data, ainda que por lei específica a ser aprovada pelo Parlamento (art. 

10º). Os demais projetos versavam, em linhas gerais, sobre a organização e as 

atribuições das juntas protetoras da emancipação nos municípios, nas capitais e na Corte 

(n
o
. 2), cuja criação foi estipulada pelo artigo 8º do primeiro projeto; sobre o registro 

que os senhores deveriam, a partir de então, fazer de seus escravos para elaboração de 

um censo nacional e organização da cobrança de impostos (n
o
. 3); sobre a libertação em 

até cinco anos dos “escravos da nação”, isto é, aqueles que pertenciam ao Estado (n
o
. 4); 

e sobre o modo como deveriam ser emancipados os cativos de ordens religiosas (n
o
. 5). 

Havia, nesse sentido, uma evidente incorporação das propostas presentes nos últimos 

projetos de Jequitinhonha e Silveira da Motta que haviam sido barrados na casa 

vitalícia.
52

 

Na correspondência em que justificou seus projetos ao Imperador, Pimenta 

Bueno partiu do pressuposto de que o século XIX havia trazido progressos irreversíveis 

para a conquista da liberdade, derrubando “todos os obstáculos que o interesse tem 

oposto, em diferentes Estados, contra a voz da humanidade e da moral”. Diante desse 

“movimento geral”, defendeu que a “liberdade de ação” dos brasileiros havia se 

perdido. Naquele momento, em que até mesmo a Espanha preparava “suas medidas”, 

tomando a dianteira do Brasil, “a única questão possível é de quando”, pois já estava 

“decretado que o abuso há de espirar, e sem muita delonga”. Para demonstrar sua 

premissa, Pimenta Bueno arrolou os principais casos de abolição do mundo moderno 

(Inglaterra, Suécia, França, Dinamarca, Portugal, Rússia e Holanda) até chegar ao norte-
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americano, que considerou “digno de meditação”. A seu ver, os eventos recentes dos 

Estados Unidos, onde “ondas de sangue ensoparam o solo”, deveriam servir de exemplo 

aos brasileiros para que se evitassem no Império as “consequências fatais de igual crise 

[que] cobriram de destroços e de luto o solo americano”. Afinal, sentenciou Pimenta 

Bueno, “resta só o Brasil; resta o Brasil só!”.
53

 

Graças a uma combinação entre Guerra do Paraguai, início da Reconstrução 

Presidencial nos Estados Unidos e fim próximo do tráfico negreiro no Império espanhol, 

tudo parecia caminhar, no início de 1866, para a apresentação formal de uma proposta 

de abolição do ventre livre. Aproveitando o momento, D. Pedro II repassou os projetos 

de Pimenta Bueno ao Marquês de Olinda, presidente do gabinete das Águias, 

recomendando que ele os remetesse ao Conselho de Estado para que fossem 

examinados com mais cuidado. Foi justamente nesse momento que o encaminhamento 

formal da abolição registrou um sério revés. A iniciativa do monarca forçou uma 

reunião ministerial, na qual quase todos os membros do gabinete foram favoráveis à 

apresentação do projeto elaborado por Antônio de Paula Souza ao Parlamento. A voz 

dissonante foi justamente a de Olinda que, como escreveu Nabuco, “não queria ouvir 

falar do assunto” enquanto o país estivesse envolvido nos esforços de guerra contra 

Solano López. A justificativa, como todos sabiam, não passava de desculpa: do início 

de sua carreira política até sua morte, o presidente do Conselho nunca quis ouvir falar 

desse assunto.
54

 

Como, no entanto, ninguém conseguiu fazer com que o presidente do gabinete 

arredasse o pé de suas convicções, a roda da libertação travou na engrenagem política 

imperial. O ministério, é verdade, continuaria atuando nos bastidores. Enquanto Saraiva 

ainda tentou levar adiante um projeto de libertação dos escravos da nação, Paula Souza 

encomendou a Quintino Antônio Ferreira de Sousa Bocayuva (1836-1912) – outro 

membro da Sociedade Internacional de Imigração – um relatório sobre a transição do 

trabalho escravo para o livre nos Estados Unidos.
55

 Nenhuma dessas ações se 
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materializou em propostas concretas de libertação de escravos, mas elas devem ter 

servido para o Imperador aprender uma lição: para a abolição avançar, era mais do que 

necessário ter o beneplácito do presidente do ministério. Caso contrário, dificilmente a 

ideia alcançaria o Legislativo. Sozinho, o poder Moderador podia ser usado para colocar 

a “questão servil” na agenda política, mas suas atribuições não eram suficientes para 

forçar a aprovação de uma lei goela abaixo do país.  

 

 

Guerras, economia-mundo e finanças imperiais 

O ataque das tropas de Solano López ao Brasil e o subsequente desenrolar dos 

conflitos bélicos na América do Sul transcorreram em uma conjuntura financeira não 

tão favorável para o Império. Como o tesouro brasileiro dependia enormemente da 

exportação de café, qualquer oscilação mais repentina no mercado mundial do produto 

poderia trazer abalos ao Estado imperial. Foi justamente isso que ocorreu durante a 

Guerra Civil norte-americana, graças à centralidade que o comércio com os Estados 

Unidos tinha para o Brasil. Na década de 1830, a república havia se convertido na 

principal compradora do café imperial, superando a Inglaterra, para onde rumava a 

segunda maior parcela da produção brasileira. A razão era simples: no maior mercado 

consumidor de café do século XIX, o produto brasileiro gozava de amplos privilégios 

alfandegários desde a crise da nulificação (1833), quando as taxas de importação sobre 

o grão foram zeradas por pressão dos representantes sulistas. A isenção fiscal, no 

entanto, não resistiu ao primeiro ano da Guerra Civil, causando grande preocupação 

entre os representantes imperiais.
56

 

Um dos primeiros problemas que a União teve que enfrentar após a secessão dos 

estados sulistas foi o financiamento da guerra. Para bancar o exército e aniquilar o 

quanto antes o inimigo, muitos republicanos chegaram à conclusão que o governo 

federal deveria aumentar sua capacidade de arrecadação, o que permitiria, entre outras 

coisas, contrair empréstimos a juros mais baixos nas praças de Londres e Nova York. 

Para tanto, a solução recaiu sobre o aumento de impostos sobre as importações, tema de 

histórico complicado pela objeção que os sulistas faziam à medida. Pouco antes da 

eleição de Lincoln, a proposta da Tarifa Morrill, que alterou uma série de impostos de 

                                                                                                                                               
dezembro de 1866 – AHI, códice 233/4/2; e nos ACD, 10/08/1866, em discurso do ministro da 

Agricultura do Gabinete das Águias. 
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importação, já havia causado desentendimentos entre nortistas e sulistas nas duas 

câmaras. Mas, em 1861, com os representantes dos estados escravistas fora do jogo, a 

tarefa ficou mais fácil. Sem muito esforço, o Congresso aprovou duas revisões tarifárias 

que aumentaram o imposto sobre muitas mercadorias estrangeiras e criaram taxas para 

produtos que gozavam de isenção tarifária. Entre os últimos estava o café.
57

 

Miguel Maria Lisboa, plenipotenciário brasileiro em Washington na época, 

conhecia bem os efeitos que a criação de uma taxa de importação poderia ter sobre o 

carro chefe da economia imperial. Desde o início de sua missão, ele buscou informar o 

governo imperial sobre cada passo das discussões travadas em torno da Tarifa Morrill 

no Congresso norte-americano. Foi assim que, em meados de 1861, antes dos 

parlamentares voltarem do recesso, Lisboa previu a adoção de uma série de medidas 

para cobrir os crescentes gastos públicos com a guerra, entre as quais estava a criação de 

um imposto sobre o café. Para ele, não havia “a mais pequena esperança de que tal 

proposta deixe de ser aprovada nas atuais circunstâncias”. A aposta foi certeira: a lei de 

5 de agosto de 1861 criou uma taxa de 4 centavos por libra sobre todo café importado 

pelos Estados Unidos – o que, segundo Lisboa, equivalia a um direito de, mais ou 

menos, 40% sobre o valor do produto.
58

 

Desde que o aumento aduaneiro havia sido ventilado no Congresso, Lisboa 

começou a alertar o governo imperial de que a adoção de um imposto dessa envergadura 

poderia levar à “diminuição no consumo de café” nos Estados Unidos. O resultado 

pareceu ainda mais previsível depois de Lincoln ordenar o bloqueio naval do Sul (umas 

das principais portas de entrada do café brasileiro no país) e que outra revisão tarifária foi 

aprovada em 24 de dezembro de 1861, elevando a tributação sobre o produto imperial de 

4 para 5 centavos por libra. O duplo prejuízo – bélico e fiscal – ligou o sinal de alerta do 

Rio de Janeiro, que solicitou a Lisboa um relatório sobre a situação financeira da União e 

de seu comércio exterior. Nas “Breves observações...” que despachou ao Brasil em 

fevereiro de 1862, o plenipotenciário teceu suas considerações sobre o tema. Valendo-se 
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das estatísticas produzidas pelo governo de Washington, Lisboa notou que “o consumo do 

café nos Estados Unidos sustentou-se em 1861 no termo médio dos três anos anteriores”. 

E, ao concluir, afiançou que “o bloqueio e a revolução têm produzido menos mal do que 

se temia”.
59

 

O ponto de chegada do plenipotenciário brasileiro estava baseado, em grande 

medida, na análise mais detalhada que um negociante de Baltimore, Robert Clinton 

Wright, fez a pedido da legação imperial em Washington. Revelando surpresa com o 

volume do comércio de café comercializado até então, o americano escreveu que o 

consumo parecia “ter-se submetido, quase sem protesto, não somente à subida do preço 

no Brasil”, mas também ao “ônus do direito imposto pelo governo dos Estados Unidos”. 

Segundo ele, tal fenômeno era explicado por cinco razões: 1) o estoque de café feito por 

negociantes norte-americanos, receosos da escassez provocada pela má colheita no 

Brasil; 2) “a grande acumulação de capitais nos centros do comércio, por causa da 

estagnação geral produzida pela guerra civil”; 3) a colheita recorde de cereais nos 

Estados Unidos, que havia aumentado o poder de compra dos agricultores do Norte; 4) 

o elevado consumo do produto pelo exército unionista; e 5) a crença de que o fim 

próximo da guerra traria de volta a concorrência entre os portos do Norte e os do Sul 

pelo produto brasileiro. Diante de variáveis tão efêmeras, Wright não hesitou em 

concluir que a manutenção do comércio de café em patamares pré-guerra dificilmente 

teria vida longa: 

 

“Quando o Brasil tiver grandes colheitas de café, terão que dividir os seus fazendeiros, 

talvez em iguais proporções com o consumidor americano o ônus do direito de quatro 

[desde dezembro de 1861, cinco] centos, sendo a isto obrigados pela diminuição de 

consumo”.
60

 

 

A análise de Wright tinha fundamento. No início de 1862, quando ele deu seu 

parecer, a produção brasileira de café vinha passando por um de seus momentos mais 

delicados desde o boom da década de 1830. A praga da borboletinha, que atacou os 

cafezais do Vale do Paraíba entre 1861 e 1863, aliada à escassez de mão de obra escrava 

e ao gargalo provocado pelo sistema de transportes no lombo de mulas, estavam na base 

do encolhimento das exportações na primeira metade da década de 1860 (cf. Gráfico 3). 
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Em 1861/62, num dos raros momentos em que a redução da oferta se casou com a 

diminuição da procura, as vendas do produto para os Estados Unidos não sofreram 

tanto. A situação, porém, não resistiu ao acirramento do conflito norte-americano. 

Enquanto o maior comprador do café brasileiro diminuía substancialmente o volume de 

suas aquisições, as exportações brasileiras para a União minguaram na mesma 

proporção. Em 1862/63, elas formavam menos da metade do que eram em 1859/60; em 

1863-64, ameaçaram uma reação que não se manteve no ano fiscal seguinte. Somente 

com o fim do conflito norte-americano e a inauguração da primeira linha à vapor direta 

entre os dois países, o crescimento do comércio de café nos Estados Unidos voltaria a 

manter-se em níveis crescentes por anos seguidos (cf. Gráfico 4).
61

 

 

 
Fonte: Afonso d’E. Taunay. Pequena história do café no Brasil. Rio de Janeiro: 

Fundação Darcy Ribeiro, 2013, pp. 615-616. 
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O resultado da revisão tarifária norte-americana e das dificuldades produtivas no 

Brasil pode ser visto no gráfico 5, que contém a relação entre receitas e despesas do 

orçamento imperial. A drástica redução do comércio de café entre Brasil e Estados 

Unidos esteve na base – ainda que não tenha sido o único fator – da pequena redução 

que a receita do tesouro brasileiro sofreu em 1862/63 e do consequente déficit 

registrado no mesmo ano fiscal. Essa tendência começou a se reverter somente em 

1863/64, quando as importações norte-americanas de café voltaram a crescer. Nesse 

ano, o aumento nas vendas do produto repercutiu favoravelmente na elevação das 

receitas do Estado Imperial. Junto com a leve queda nos gastos estatais, as transações 

entre o Império e a república norte-americana ajudaram a diminuir o déficit do tesouro 

imperial. Isso, no entanto, não seria mantido por muito tempo, uma vez que o início da 

Guerra do Paraguai provocou uma elevação exorbitante dos gastos públicos, como 

mostram os dados entre os anos de 1864/65 e 1869-70 – período que coincide 

exatamente com o conflito militar. 

 

 

Fonte: Reports of the Secretary of the Treasury, Transmitting a Report from the Register of the Treasury 

on the Commerce and Navigation of the United States (1860-1865) 

 

O efeito negativo da Guerra Civil sobre as finanças imperiais só não foi maior 

porque o conflito norte-americano também incidiu sobre o cultivo da principal 

commodity da economia-mundo capitalista do século XIX: o algodão. Até o início da 

secessão, os Estados Unidos eram, nas palavras de Sven Beckert, “o centro da indústria 

algodoeira e do emergente capitalismo industrial”. Na década de 1850, o país havia sido 

responsável por fornecer nada mais nada menos que 77% do algodão consumido pela 
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indústria britânica, 90% pela francesa, 60% pela região do Zollverein (futura Alemanha) 

e 92% pela russa. A paralisação da produção norte-americana, dessa maneira, abriu um 

enorme vácuo no mercado mundial de algodão, estimulando seu remodelamento em 

escala global. Em 1862, quando o conflito bélico esquentou e o Sul teve seus portos 

bloqueados, a Inglaterra viu suas importações da fibra sulista decaírem 96%. Situação 

que rapidamente preocupou políticos e capitalistas europeus, obrigando-os a voltarem 

suas atenções para outras regiões do globo com condições de tomar o lugar dos norte-

americanos. O local que mais tirou proveito da situação foi a Índia, seguida 

respectivamente pelo Egito e pelo Brasil. Juntas, essas três regiões preveniram um 

verdadeiro colapso da indústria têxtil europeia, preenchendo gradativamente a lacuna 

aberta pelo conflito norte-americano.
62

 

 

 

Fonte: Estatísticas históricas do Brasil: séries demográficas, econômicas e sociais de 1550 a 1988. 

(2ª edição revista e atualizada). Rio de Janeiro: IBGE, 1990, p. 616. 

 

No Brasil, quase todas as províncias do Império conheceram na década de 1860 

a “febre do algodão”, estimuladas pelos eventos norte-americanos. Em São Paulo, em 

Pernambuco e no Maranhão – principais centros produtores –, o cultivo da fibra ganhou 

importância e gerou divisas significativas para o Estado imperial. Tanto que um texto 

publicado no Correio Paulistano em 8 de julho de 1864 atestou que “a procura de 

sementes [de algodão] é extraordinária, e por toda parte dispõem-se os agricultores a 

fazerem grandes plantações no corrente ano. A colheita atual já é considerável e muito 
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superior ao que se esperava”. A notícia também incentivava os agricultores a 

expandirem ainda mais o plantio da fibra, já que o aumento da produção algodoeira em 

outras regiões do mundo não seria “suficiente para fazer com que o preço baixe outra 

vez ao valor que tinha antes de começar a Guerra Civil nos Estados Unidos”. A previsão 

era que o Brasil se consolidasse como um dos principais cultivadores de algodão no 

mundo, mesmo depois da recuperação do Sul.
63

 

  

 

Fonte: Stanley Stein, Origens e evolução da indústria têxtil no Brasil. Trad. port. 
Rio de Janeiro: Campus, 1979, apêndice VIII. 

 

A conjuntura favorável da qual a matéria dá conta é atestada pelas estatísticas. 

Entre 1860/61 e 1864/65, a exportação de algodão bruto brasileiro mais do que triplicou 

(cf. gráfico 6), estancando a sangria que o café havia gerado para as finanças imperiais. 

Enquanto o último derrapava, a fibra desenvolveu-se sobre bases que acompanhavam a 

tendência presente na Índia, no Egito e, a partir de 1865, também nos Estados Unidos: 

pouco uso de mão de obra escrava e diversificação fundiária (pequenas, médias e 

grandes propriedades). Nesse sentido, a remodelação do mercado mundial do algodão 

foi importante para quebrar o imaginário de que a escravidão e a concentração de terras 

eram elementos imprescindíveis para a produção da fibra. No Brasil, especificamente, 

não havia outra solução. Como o boom algodoeiro ocorreu num momento de contração 

da oferta de cativos, só restou aos pequenos e médios proprietários que apostaram no 
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produto recorrer a outras formas de trabalho para dar conta da crescente demanda do 

mercado mundial.
64

 

As consequências disso, no entanto, seriam sentidas somente mais tarde. Por ora, 

o que importa destacar é que, na primeira metade da década de 1860, a Guerra Civil 

gerou um prejuízo não desprezível para as finanças imperiais. Mesmo assim, após a 

turbulência inicial, o Império veria o volume do seu comércio de café com os Estados 

Unidos atingir recordes históricos na segunda metade da década de 1860. Estimulados 

pela expansão das linhas ferroviárias, pelo pujante comércio interprovincial de escravos 

e pela ampliação da fronteira agrícola, os grandes proprietários do eixo Rio-Minas-São 

Paulo responderam à altura ao crescimento da demanda norte-americana que se seguiu 

ao fim do conflito bélico (gráfico 4).
65

 No mesmo período, a produção algodoeira 

viveria seu auge, estimulada pela remodelação do mercado mundial do produto. A 

bonança do “ouro branco” duraria até a retomada da produção norte-americana nos 

patamares pré-guerra, o que ocorreria apenas no começo dos anos 1870 (gráfico 6). Até 

lá, o Império veria suas rendas aumentarem substancialmente, mas não o suficiente para 

cobrir os gastos com a Guerra do Paraguai (gráfico 5). No início dos anos 1860, Miguel 

Maria Lisboa não poderia prever, mas o conflito norte-americano contribuiu para 

amenizar os problemas financeiros do Estado imperial quando ele mais precisou de 

recursos. 

 

 

A primeira emancipação 

As turbulências norte-americanas serviram para amenizar os problemas 

financeiros do Brasil, mas isso estava longe de significar que eles estavam resolvidos. 

Os esforços de guerra estavam custando os olhos da cara para os cofres imperiais. Entre 

os anos fiscais de 1863-64 e 1865-66, as despesas do governo mais do que dobraram, 

superando os 120 mil contos de réis e gerando um déficit de mais da metade desse valor 

(gráfico 5). A situação insustentável obrigou o gabinete das Águias a pedir dinheiro 

emprestado na City de Londres para financiar a invasão ao Paraguai. Mesmo que o 

Brasil fosse considerado excelente pagador – o país foi o único da América Latina a 

honrar, no século XIX, todos os empréstimos tomados de investidores estrangeiros –, 

não foi fácil vencer a apreensão que a guerra gerava entre os investidores. Diante do 
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impasse, o ministério cedeu, concordando em contrair um empréstimo de 5 milhões de 

libras com juros e outras condições extremamente desfavoráveis – as piores entre todos 

os empréstimos feitos no período imperial. Ao relembrar o fato, João Manuel Pereira da 

Silva não mediu suas palavras para classificar o acordo como “desastroso”.
66

 

O mesmo poderia ser dito sobre a participação brasileira na guerra. Em 1866, o 

dinheiro da City possibilitou ao Império reforçar sua frota naval e seu armamento, além 

de bancar um empréstimo ao governo argentino, que não havia logrado crédito em 

Londres. O investimento, porém, não se converteu em vitórias militares significativas. 

Logo depois da reconquista de Uruguaiana, o exército aliado passou para a ofensiva, 

iniciando a invasão ao território paraguaio. A nova fase do conflito, que adquiria cada 

vez mais contornos de uma “guerra total”, trouxe consigo uma série de problemas. 

Acostumados a batalhas rápidas, com uso predominante de artilharia e cavalaria, os 

chefes militares da Argentina, do Brasil e do Uruguai tiveram muitas dificuldades para 

se adaptar a uma guerra de posições em meio aos terrenos pantanosos do Paraguai. O 

resultado não tardou a aparecer: ainda que fossem numericamente inferiores, as forças 

de López levaram boa vantagem em seu território e conseguiram conter os invasores na 

maior parte dos embates. A exceção foi a batalha de Tuiuti, que os aliados venceram ao 

custo de quase mil mortos e três mil feridos. As libras inglesas poderiam fazer alguma 

diferença, mas certamente não comprariam a vitória na guerra.
67

 

Elas tampouco serviram para manter os efetivos brasileiros em números 

considerados ideais. Desde que o conflito havia passado para a fase ofensiva, o governo 

imperial começou a enfrentar uma crise de alistamento. As baixas geradas pelas 

batalhas e pela epidemia de cólera que se alastrava pelos acampamentos aliados, 

somadas ao prolongamento da guerra, haviam diminuído radicalmente o fervor popular 

registrado no primeiro semestre de 1865. Diante da dificuldade em obter soldados, o 

gabinete das Águias baixou um decreto flexibilizando o alistamento. Além de permitir 

que os guardas nacionais apresentassem outra pessoa para ir à guerra em seu lugar, o 

ministério também estendeu a eles – guardas nacionais e seus substitutos – as vantagens 

garantidas aos voluntários da pátria. No fim das contas, a medida mantinha a forma 
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inscrita no ato de criação dos voluntários, mas alteravam o sentido que o gabinete 

Furtado lhe havia conferido, tornando regra aquilo que foi pensado para ser exceção.
68

 

Ainda que tenha servido para manter um número satisfatório de recrutas no 

fronte de guerra, a medida não foi suficiente para segurar o gabinete das Águias no 

poder. Com o exército aliado emperrado durante praticamente todo o primeiro semestre 

de 1866, diante de uma crise de recrutamento que as deserções agravavam a cada dia e 

frente ao exaurimento das finanças imperiais, o ministério viu a oposição parlamentar 

crescer e não resistiu. Inquirido sobre quem deveria ser seu sucessor, Olinda novamente 

recomendou Zacarias. D. Pedro II achou a indicação de bom grado e promoveu o 

retorno do líder da Liga Progressista. Muito provavelmente, as inclinações 

antiescravistas do senador pesaram novamente na decisão do monarca. Seu nome era 

uma tentativa de conciliar os esforços de guerra com o encaminhamento da “questão 

servil”. Tarefa nada fácil, mas que contaria com o apoio do Imperador até onde fosse 

possível. 

Zacarias, todavia, não teve muita sorte em sua última passagem pelo Executivo. 

Pouco tempo após ser empossado, o Gabinete de 3 de Agosto de 1866 teve que lidar 

com um dos maiores reveses que o exército aliado sofreu em toda a Guerra do Paraguai: 

a batalha de Curupaiti. Na ocasião, embalados pela conquista do Forte de Curuzú, os 

generais aliados organizaram um ataque conjunto às trincheiras que protegiam a 

Fortaleza de Humaitá. A nova ofensiva estava programada para o dia 16 de setembro, 

mas foi postergada devido às fortes chuvas que atingiram a região e encharcaram todo 

acampamento aliado. Quando o ataque foi finalmente realizado, no dia 22, as defesas 

paraguaias estavam mais bem organizadas e dificultaram o sucesso da operação, que 

também foi marcada por fortes desentendimentos entre os chefes da Tríplice Aliança. 

Ao perceber o fiasco, Mitre ordenou a retirada das tropas. Entre mortos, feridos e 

desaparecidos, os aliados contabilizaram pelo menos quatro mil baixas. Era, sem 

sombra de dúvidas, o pior momento dos aliados em todo o conflito.
69

 

A derrota foi um verdadeiro ponto de inflexão dentro da Guerra do Paraguai, 

colocando em xeque até mesmo a continuidade do conflito. Assim que as notícias de 

Curupaiti chegaram a Washington, o Congresso norte-americano recomendou ao 
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Executivo que intermediasse uma negociação de paz entre os aliados e o Paraguai. 

Acatando a recomendação, o presidente Johnson formalizou uma proposta de armistício, 

que foi gentilmente recusada por todos os governantes da Tríplice Aliança, receosos dos 

interesses que poderiam estar por traz da generosidade yankee. A negativa em uníssono 

não significava ausência de racha entre os aliados. Do lado uruguaio, o general Flores 

retirou-se para Montevidéu com dúvidas sobre a continuidade de seu país no conflito. 

Do lado argentino, Mitre sugeriu a negociação de uma trégua ou da paz definitiva com 

López, mas teve sua proposta barrada pelo governo imperial, que se valeu do art. 6º do 

Tratado de 1º Maio de 1865 para forçar o prosseguimento do conflito. Mesmo assim, 

em finais de 1866 o país acabaria retirando boa parte de seus efetivos do Paraguai, 

redirecionando-os para a contenção das montoneras, revoltas provinciais que lutavam 

contra o projeto centralizador de Buenos Aires.
70

 

No Brasil, as consequências da batalha de Curupaiti não foram menores. Desde a 

derrota, o clamor por um tratado de paz com Solano López havia crescido nos espaços 

públicos do Rio de Janeiro, ganhando cada vez mais popularidade no meio político. D. 

Pedro II chegou a sofrer pressão nesse sentido, mas não arredou pé de suas convicções, 

ameaçando abdicar do trono caso o país se retirasse da guerra. Para o monarca, a 

solução para a crise não consistia em acabar com guerra, mas em colocá-la sob a batuta 

de um comandante mais experiente. Não havia dúvidas de que o mais indicado para o 

posto era Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880), o Marquês de Caxias. O problema é 

que o princípio que regia a nomeação de cargos militares era partidário. Com um 

gabinete ligueiro, o conservador não teria chances. Como, no entanto, guerras são 

períodos de exceção, Zacarias acabou cedendo à vontade monárquica e em 10 de 

outubro nomeou Caxias como comandante-em-chefe das tropas aliadas. Mal sabia o 

presidente do ministério que, ao evitar a partidarização da guerra, sua ação resultaria na 

militarização da política.
71

 

Assim que se dirigiu ao Paraguai e viu com os próprios olhos a penúria na qual 

os acampamentos de suas tropas se encontravam, Caxias ficou profundamente 

desgostoso e iniciou uma completa reorganização do exército brasileiro. Diante da falta 

de homens, agravada pela retirada dos soldados argentinos; do parco treinamento dado 

aos recém-chegados; do grande número de doentes vitimados pela cólera; e do escasso 

conhecimento sobre o terreno paraguaio, que dificultava a invasão ao país, o novo 
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comandante resolveu fazer uma pausa na ofensiva aliada a fim de preparar um bote 

definitivo quando as condições estivessem melhores. Como do lado paraguaio não havia 

recursos materiais e humanos para avançar sobre os invasores, a guerra entrou em ponto 

morto. De outubro de 1866 a julho de 1867, nenhum dos lados realizou qualquer 

movimentação capaz de decidir a sorte do conflito. Sem batalhas militares, as 

movimentações políticas puderam acontecer com mais liberdade.
72

 

Notando a calmaria, D. Pedro II sentiu que o momento era propício para dar 

mais um passo efetivo em direção à abolição. Aproveitando-se da falta de soldados no 

exército imperial e da reforma militar empreendida por Caxias, o monarca pediu a 

Zacarias que convocasse uma reunião do Conselho de Estado com base na seguinte 

pauta: “continuando a guerra, será conveniente lançar mão de alforria de escravos para 

aumentar o número dos soldados do exército?” A primeira parte da questão era 

puramente retórica, pois àquela altura todos sabiam que o monarca estava empenhado 

até o pescoço na continuidade do conflito. Cientes do fato, os conselheiros também 

devem ter reparado que as demais perguntas que acompanhavam a convocação – “que 

escravos serão preferíveis para o fim de que trata o primeiro quesito: os da Nação, os 

das Ordens Religiosas, ou os dos particulares?”; e “como realizar essa medida?” – 

explicitavam que o monarca esperava tanto o aval do órgão como uma indicação da 

melhor forma de colocar a ideia em prática.
73

 

A proposta apresentada ao Conselho de Estado não era propriamente inédita para 

os políticos imperiais. Desde o início de 1866, D. Pedro II estava bancando do próprio 

bolso cartas de alforria para cativos que serviam no Palácio Imperial. A atitude, 

inclusive, havia motivado Tavares Bastos a apresentar, em 27 de junho, um projeto que 

libertava os escravos da nação para desonerar a conta do monarca, cujos recursos eram 

providos pelo tesouro público. Mas o projeto proposto à Câmara dos Deputados não 

tinha qualquer vínculo aparente com a Guerra do Paraguai. Essa relação foi estabelecida 

somente quando o Imperador e o gabinete decidiram levar a proposta ao Conselho de 
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Estado. Cientes de que o número de cativos da Nação e das ordens religiosas era 

insuficiente para repor o número de soldados que Caxias demandava, D. Pedro II e 

Zacarias instrumentalizaram o conflito a seu favor. Como concluiu Rodrigo Goyena 

Soares, o que estava em jogo na reunião do Conselho “não era somente uma questão de 

recrutamento”, mas sobretudo “uma forma de acelerar o passo da questão servil”.
74

 

Isso fica ainda mais evidente por alguns trechos dos discursos proferidos pelos 

dez conselheiros presentes à sessão. Aqueles que foram a favor da proposta – Antônio 

Paulino Limpo de Abreu (1798-1883), Visconde de Abaeté; Pimenta Bueno; Cândido 

José de Araújo Viana (1793-1875), Visconde de Sapucaí; Bernardo de Sousa Franco 

(1805-1875); e Nabuco de Araújo – fizeram de tudo para separar o joio do trigo, 

silenciando ou negando veementemente o vínculo entre as alforrias para a guerra e o 

futuro da escravidão. Para a maioria deles, os exemplos históricos e a luta contra López 

justificavam a adoção de todas as medidas sugeridas na consulta. Já entre os que 

vetaram a iniciativa – Visconde de Jequitinhonha e os conservadores Francisco de 

Salles Torres Homem (1812-1876), José Maria da Silva Paranhos (1819-1880), 

Marquês de Olinda e Joaquim José Rodrigues Torres, Marquês de Itaboraí – a atitude 

foi inversa. Valendo-se de um discurso muito coeso, esses conselheiros nortearam suas 

respostas tendo em vista o impacto da proposta para a futura abolição da escravidão, 

para o combalido tesouro imperial e para agitação dos que permaneciam no cativeiro. 

Em suma, enquanto um dos lados buscou precipitar a emancipação, o outro tentou 

impedir que qualquer medida referente ao tema fosse levada adiante e, dessa forma, 

abrisse a porteira da abolição. 

Nessa toada, Abaeté defendeu que as diversas formas de libertação, caso fossem 

adotadas “com discernimento e prudência”, contribuiriam para aumentar “rapidamente a 

força do exército até onde seja indispensável para vencer o inimigo, e terminar a guerra 

com prontidão”. Seguindo a mesma linha, Bernardo de Sousa Franco (1805-1875) 

avalizou a alforria dos escravos da nação e das ordens religiosas como uma maneira 

eficiente de alcançar “o mais breve possível” o fim da guerra. Ao final do seu voto 

também rechaçou que tais decisões estivessem relacionadas à “emancipação dos 

escravos do Império”. Mesmo que esta fosse uma “questão muito importante, cuja 
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solução todos os dias se aproxima”, deixou claro que ela extrapolava o objetivo daquele 

encontro, cujo fim era apenas “engrossar as fileiras do Exército, em campanha no 

Paraguai, com alguns dos atuais escravos”.
75

 

Pimenta Bueno, que teve seu voto referendado por Sapucaí, recorreu à história 

para mostrar como, da antiguidade clássica até a Guerra Civil norte-americana, o 

emprego de escravos no exército era prática recorrente e nunca havia gerado problemas. 

Para ele, a ação ainda teria a vantagem de proporcionar a diminuição do número de 

escravos no Império e de dar “destino e ocupação aos emancipados”. Nesse sentido, o 

conselheiro aproximou-se bastante de Nabuco de Araújo, autor do mais bem 

fundamentado discurso em prol da libertação dos cativos. De acordo com o último, a 

situação “deplorável” do Brasil na guerra e a “posição apertada” das tropas imperiais 

justificavam a alforria dos escravos, cujos benefícios eram atestados pelos exemplos 

históricos mais recentes – caso dos Estados Unidos, onde “milhares deles [cativos] 

foram alistados e serviram bem”. Além de trazer vantagens militares, a medida 

fatalmente seria acompanhada por ganhos diplomáticos, uma vez que levaria as “nações 

civilizadas” a aplaudirem esse “ato que interessando à guerra, interessa também à 

emancipação”. 

Do lado dos que se opuseram à medida, Jequitinhonha – o mesmo que, em 1865, 

havia proposto um projeto para acabar com a escravidão no Brasil em quinze anos – 

restringiu-se a taxar a proposta de “impolítica, indecorosa, ineficaz, e muito onerosa aos 

cofres públicos”. Olinda, por seu turno, foi mais categórico, afirmando que “a 

escravidão é uma chaga em que não se deve tocar”. Com base nessa premissa, opôs-se 

terminantemente às soluções recomendadas por avaliar que elas, além de não 

resolverem os problemas militares brasileiros, incentivariam os demais cativos a 

buscarem a alforria. Argumento que era muito parecido com o de Paranhos, para quem 

as novas medidas trariam problemas para a organização do exército brasileiro e, dentro 

do país, acabariam por “excitar entre a população escrava, já não pouco despertada 

nestes últimos tempos pela propaganda das ideias de abolição mais ou menos próxima, 

o desejo [...] de sacudir o jugo da escravidão”. 

Ainda nesse grupo, Francisco de Salles Torres Homem rebateu os pontos 

levantados pelos conselheiros favoráveis à proposta do ministério. Além de contestar a 

validade de se usar o exemplo norte-americano para pautar a decisão brasileira – a 
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Guerra Civil, argumentou, não servia de “lição ao Brasil” porque os escravos do Sul 

eram os “aliados naturais” da União –, ele destacou que 

 
esta medida [libertação dos escravos para fins militares] liga-se por sua natureza e por 

suas consequências imediatas com a questão da emancipação da escravatura existente, 

bem que muito diversos sejam o pensamento e o fim com que foi lembrada. Que o 

Estado liberte parte dos escravos em nome da humanidade e da civilização, ou que o 

faça no único interesse de obter soldados, isto é indiferente; os efeitos morais são os 

mesmos sobre a massa geral da escravatura não compreendida na alforria. Em ambos os 

casos origina esperanças, desperta aspirações, e provoca sentimentos incompatíveis com 

a segurança dos proprietários e com a ordem pública, no regime monstruoso da 

escravidão. 

 

Ainda sobrou tempo para Itaboraí sintetizar de forma lapidar o pensamento do 

grupo conservador no Conselho de Estado. De acordo com o membro da Trindade 

Saquarema, a medida em discussão era “estéril e completamente ineficaz, ou para deixar 

de sê-lo, se tornará minimamente onerosa ao Tesouro público; e poderá de mais originar 

perigos [...] muito dignos de atenção”. Por conta disso, Itaboraí aconselhou o governo a 

não dar “passo algum” nessa frente, especialmente pela relação que as propostas tinham 

com a “questão da emancipação”: 

 
Neste ponto temos já sofrido e havemos de provavelmente continuar a sofrer a pressão 

de Governos estrangeiros e poderosos. Esta questão tem sido já agitada na imprensa, e 

muitas vezes de um modo que lhe tem parecido excessivamente imprudente; a agitação 

amainou com a guerra, mas há de despertar mais viva e incandescente depois dela 

terminar. É uma questão que não deve ser tratada se não com muita cautela e reserva, e 

de modo que a emancipação seja muito gradual e lentamente realizada. [...] Chamar os 

escravos a defender com os homens livres a integridade do Império [...] seria [...] o 

passo mais adiantado e mais decisivo para a próxima e rápida emancipação. 

 

Ao fim da reunião, o placar registrou empate. Dos dez votos, cinco foram a favor 

e cinco contra a libertação de escravos para guerra. Nada, portanto, que autorizasse o 

governo a agir por conta própria. Descontentes com o impasse, D. Pedro II e Zacarias 

resolveram apegar-se às minúcias dos discursos com vistas a selecionar algum critério 

de desempate. Ambos devem ter reparado que as atas da reunião deixam entrever, 

mesmo entre aqueles que votaram contra a medida, uma resistência mais tímida contra a 

alforria dos cativos do Estado. Dentre as três alternativas apresentadas – libertação dos 

da nação, das ordens religiosas ou de particulares –, ela era a mais fácil de realizar, dada 

a vantagem de não onerar as finanças imperiais como as demais. Sem pensar duas 

vezes, o Imperador e o ministério publicaram, no dia seguinte à discussão no Conselho 

de Estado, o Decreto n
o
. 3.725. De texto sucinto, ele libertou gratuitamente os escravos 
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da nação que fossem aptos a servir no exército brasileiro e estendeu o mesmo benefício 

às mulheres daqueles que fossem casados.
76

 

A parar por aí, o ato seria apenas simbólico, colocando em liberdade menos do 

que uma centena de cativos. Atento a isso, o Imperador moveu os pauzinhos para que o 

Decreto de 6 de Novembro de 1866 fosse acompanhado por uma medida extraoficial 

que não deixou vestígios nas leis. Na virada de 1866 para 1867, o ministério da Guerra 

despachou comunicados e agentes por várias províncias do Norte no intuito de comprar 

escravos para reforçar as forças brasileiras no Paraguai. Com permissão para oferecer 

preços generosos pelos cativos, os oficiais do governo atraíram a gana de mais de mil e 

oitocentos senhores, ampliando substancialmente o alcance do decreto que se seguiu à 

reunião no Conselho de Estado. À custa do já combalido Tesouro imperial (cf. gráfico 

5), D. Pedro II e o gabinete Zacarias implementavam, dentro das possibilidades 

existentes, uma aceleração da emancipação com vistas a impactar o restante da luta pela 

libertação do ventre.
77

 

Esse impacto ainda seria ampliado por outras ações que contribuíram para levar 

a questão adiante e explicitar, de forma definitiva, o encaminhamento que o monarca 

pretendia dar ao tema. O primeiro deles havia ocorrido em julho, quatro meses antes da 

discussão no Conselho de Estado. Na ocasião, o Imperador recebeu uma mensagem da 

Junta Francesa de Emancipação solicitando sua interferência em prol da abolição da 

escravidão brasileira. Resultado da iniciativa de Abílio Cesar Borges (1824-1891), 

antiescravista baiano que nutria fortes ligações com abolicionistas estrangeiros, a 

correspondência, logo em seu parágrafo inicial, destacou o isolamento internacional do 

Brasil: 

 
No momento em que a República dos Estados Unidos, vitoriosa de uma guerra longa e 

mortífera, acaba de dar a liberdade a quatro milhões de escravos; no momento em que a 

Espanha parece prestes a ceder à voz da humanidade e da justiça, ousamos dirigir a 

V.M. um ardente apelo em favor dos escravos do vosso Império.
78
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O restante da carta era, tal qual o memorial enviado pelos abolicionistas da 

British and Foreign Anti-Slavery Society (BFASS) em 1866, uma espécie de convite 

para que D. Pedro II tomasse a dianteira do processo abolicionista brasileiro. Se os 

franceses pareciam mal informados sobre as reais atribuições do poder Moderador, que 

julgaram semelhantes às de Napoleão III (1808-1873), mostraram bom conhecimento 

do que ocorria no Brasil, onde “vozes generosas levantam-se todos os anos nas 

assembleias, na imprensa, no púlpito para pedir a abolição”. Essa opinião pública 

favorável, aliada a uma demografia equilibrada – “o número de escravos é menor que o 

dos homens livres” –, levou François Guizot (1787-1874), o Duque de Broglie (1785-

1870), Augustin Cochin (1823-1872) e os demais signatários da carta a arriscar que a 

abolição era “menos difícil no Brasil”. Além de cobrir o monarca de “uma glória mais 

bela e mais pura”, a medida faria com que o Brasil deixasse de ser “a única terra cristã 

afetada pela escravidão”.  

A mensagem havia chegado ao Rio de Janeiro nos últimos dias de vida do 

gabinete das Águias, mas ganhou resposta somente depois que o ministério de 3 de 

agosto assumiu o poder. O texto, assinado por Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 

ministro dos Negócios Estrangeiros, era, na realidade, de autoria do Imperador. Nele, D. 

Pedro II confirmou que os apelos dos franceses encontravam nele o “mais simpático 

acolhimento” e que a emancipação dos cativos era “uma questão de forma e de 

oportunidade”. Assim que “as penosas circunstâncias em que se acha o país 

consentirem”, concluiu, “o governo Brasileiro considerará como objeto de primeira 

importância a realização do que o espírito do cristianismo desde a muito reclama do 

mundo civilizado”. Não era pouco. Pela primeira vez, o Império se comprometia 

oficialmente com a causa da abolição, estipulando inclusive a condição para dar início 

ao processo de emancipação dos escravos: a conclusão da Guerra do Paraguai.
79

 

O que é importante ter em conta é que o conteúdo dessa resposta permaneceu em 

sigilo durante todo ano de 1866. Por mais que Andrada tivesse usado as mesmas 
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palavras em uma correspondência trocada com senhores fluminenses, foi somente no 

início de 1867 que a comunicação com a Junta Francesa tornou-se pública. Desde então, 

o gabinete presidido por Zacarias passou a receber uma enxurrada de críticas, que se 

avolumou ainda mais quando o Imperador inseriu o tema da abolição na Fala do Trono 

pronunciada em 22 de maio. Diante dos parlamentares, D. Pedro II reforçou o conteúdo 

da resposta aos franceses, destacando que “o elemento servil no Império não pode 

deixar de merecer oportunamente a vossa consideração”. Tentando evitar maior alarde, 

o monarca ainda demonstrou moderação, destacando a necessidade de respeito à 

propriedade e de conciliação entre “os altos interesses que se ligam à emancipação” e 

“nossa primeira indústria, a agricultura”. Não foi o suficiente para paziguar os ânimos. 

Coincidência ou não, as últimas movimentações de D. Pedro II com relação ao 

“elemento servil” correram como um telégrafo sem fio. Nos Estados Unidos, as notícias 

chegaram truncadas, levando a imprensa do país a noticiar que o Imperador havia 

abolido o ventre e decretado o fim do cativeiro no prazo de 20 anos.
80

 

Atendo-se somente à correspondência com a Junta Francesa de Emancipação, 

Joaquim Nabuco escreveu poeticamente que a resposta do Imperador teve “o efeito de 

um raio caindo de céu sem nuvens”. Parte da frase, reproduzida a torto e a direito pela 

historiografia, tinha sua razão: imerso no nacionalismo metodológico, o autor deu pouca 

atenção ao impacto da Guerra Civil norte-americana, do início da Reconstrução e dos 

eventos do Império espanhol para a crise da escravidão brasileira. Caso tivesse 

procedido de outra forma, teria notado que o céu estava coberto de nuvens. Já a primeira 

metade da frase não se sustenta nem mesmo na análise de Nabuco. Afinal, entre finais 

de 1866 e a primeira metade de 1867 não foram uma, mas três as indicações de que o 

Império seguiria firme e forte no caminho da emancipação. Se as ações de D. Pedro II 

tiveram algum efeito, elas se assemelharam mais a uma trovoada resultante de uma 

tempestade há muito anunciada. 
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Reconstrução, abolicionismo cubano e os debates no Conselho de Estado 

Ao pronunciar seu discurso anual durante a abertura do Congresso norte-

americano, em dezembro de 1865, o presidente Andrew Johnson cravou que o “trabalho 

da restauração” estava completo, faltando apenas a readmissão dos representantes 

sulistas ao Legislativo nacional. Ledo engano. Os republicanos radicais, liderados pelo 

senador Charles Sumner (1811-1874) e pelo deputado Thaddeus Stevens (1792-1868), 

estavam decididos a aproveitar a oportunidade aberta pela Guerra Civil para refundar a 

sociedade sulista. Contrapondo-se aos projetos mais conservadores de Johnson, eles 

levantaram a bandeira da igualdade civil, da universalização dos direitos políticos e da 

concessão de terras públicas e confiscadas aos libertos. A plataforma era ousada e, para 

ser levada adiante, precisava do apoio dos republicanos moderados, cujo 

posicionamento encampava a igualdade civil, estava rachado com relação aos direitos 

políticos e era contrário à concessão de terras aos ex-escravos. Diante de uma divisão 

tão acentuada, a união das alas republicanas não seria fácil, mas Johnson contribuiu 

enormemente para que ela ocorresse sem maiores problemas.
81

 

A queda de braço entre Executivo e Legislativo pela liderança da Reconstrução 

começou a se desenhar ainda em janeiro de 1866, quando o senador Lyman Trumbull – 

autor do texto que resultou no First Confiscation Act – apresentou dois projetos que 

expunham o tipo de Reconstrução almejado pelos moderados: o primeiro ampliava a 

vida do Freedmen’s Bureau por tempo indefinido e conferia poderes jurídicos a seus 

agentes, enquanto o segundo estendia os direitos civis a todos os libertos. Em ambos os 

casos, tratavam-se de projetos defendidos pela maioria dos republicanos, mas dado o 

alcance do primeiro, sua tramitação foi mais rápida. Em 13 de fevereiro, ele foi 

remetido à mesa do presidente para ser ratificado. Foi aí que, para a surpresa de todos, 

Johnson exerceu poder de veto sobre ele, alegando que a medida era paternalista e não 

cabia no orçamento da União, além de avaliar que o Congresso não tinha legitimidade 

para tomar tal decisão enquanto os estados sulistas não fossem readmitidos à 

Federação.
82

 

Marco da luta entre Legislativo e Executivo, o ocorrido deu aos republicanos a 

sensação de que o presidente vetaria todas as propostas do partido relativas à 

Reconstrução. O receio se confirmou assim que o projeto dos direitos civis bateu a porta 

do presidente. Em 27 de março, o chefe do Executivo não duvidou em dar novo veto, 
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justificando que, além de favorecer os negros e ir “contra a raça branca”, a ampliação 

dos direitos civis representava uma centralização de poderes que minava o federalismo 

da Constituição. Mal calculada, a ação de Johnson não foi bem digerida pelo Congresso, 

que se uniu para anulá-la. Em 9 de abril, pela primeira vez na história dos Estados 

Unidos, o Legislativo reverteu um veto presidencial. Não seria o único. Em julho, após 

Johnson negar-se a ratificar um projeto mais moderado sobre o Freedmen’s Bureau, o 

congresso também reverteu a decisão, estendendo seu funcionamento na base do 

fórceps. Não era necessário ser analista para perceber que, no primeiro semestre de 

1866, a calmaria política que reinava na política norte-americana desde o fim da Guerra 

Civil fazia parte do passado.
83

 

O embate contra o Executivo alertou os congressistas sobre os riscos de suas 

reformas serem revertidas no futuro próximo. Para evitar isso, muitos resolveram levar 

adiante a ideia de emendar a Constituição pela décima quarta vez, incorporando à Carta 

de 1787 as principais conquistas obtidas desde o início do conflito que polarizou Norte 

e Sul. Em seu desenho final, a 14ª emenda garantiu a cidadania a todos que fossem 

nascidos nos Estados Unidos ou naturalizados norte-americanos e proibiu os estados de 

criarem qualquer desigualdade jurídica em suas leis (art. 1); vinculou a representação 

estadual à quantidade de cidadãos do sexo masculino existentes em cada unidade federal 

(art. 2), acabando com a cláusula dos 3/5, criada para manter o equilíbrio entre 

congressistas dos estados escravistas e dos estados livres; e proibiu os confederados de 

tomarem assento nos cargos mais altos da política, da burocracia e do exército (art. 3). 

Em suma, era uma clara inversão da política levada a cabo por Johnson no ano anterior. 

Mesmo assim, não houve veto presidencial e a emenda seguiu para ratificação dos 

estados, que precisavam aprová-la para serem reintegrados à União. Ficava claro, como 

afirmou Eric Foner, que a reforma constitucional “desafiava a discriminação legal por 

todo o país, mudando e ampliando o significado da liberdade para todos os 

americanos”.
84

 

Isso realmente aconteceu em Nova Orleans, que vinha de seguidos debates sobre 

os direitos políticos da população negra desde a ocupação das tropas unionistas. Em 

1864, durante a convenção organizada para redigir a nova constituição estadual, os 

representantes aprovaram uma medida que autorizava a legislatura local a decidir sobre 
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a adoção do sufrágio da população negra. Desde então, associações formadas 

majoritariamente por afrodescendentes passaram a pressionar pela universalização dos 

direitos políticos. A militância deu resultado em 1866, já no contexto das disputas entre 

presidente e Congresso: James M. Wells (1808-1899), governador do estado, abraçou 

um projeto que incluía o voto dos negros e a exclusão política dos ex-confederados, 

dando força à tramitação da proposta. O desfecho da questão parecia próximo do fim, 

mas no dia em que a medida seria votada, não houve quórum mínimo na Assembleia 

estadual, o que provocou o adiamento da decisão. Enfurecidos com o ocorrido, um 

grupo de negros que planejava acompanhar a votação se revoltou, iniciando uma 

mobilização que duraria dias e resultaria na morte de pelo menos 34 manifestantes. No 

final de julho, Nova Orleans estava em chamas e seu fogo começava a se espalhar pelo 

restante do país.
85

 

A mobilização da população negra repercutiu enormemente no Congresso, onde 

a avaliação geral foi de que era preciso aprofundar as políticas que norteavam a 

Reconstrução. As revoltas lideradas por negros haviam mostrado que a transformação 

da sociedade sulista passava invariavelmente pela concessão dos direitos políticos 

requisitados pelos afrodescendentes. Cientes disso, os congressistas não hesitaram. Em 

janeiro de 1867, as duas câmaras aprovaram uma lei que garantia o sufrágio da 

população negra no Distrito de Columbia, ampliando-a posteriormente para os 

territórios norte-americanos que ainda não haviam logrado a condição de estados. Em 

seguida viriam os Reconstruction Acts, que dividiram a antiga Confederação – exceto o 

Tennessee – em cinco distritos militares, vinculando o reconhecimento dos novos 

governos estaduais à adoção do sufrágio masculino e à ratificação da 14ª Emenda. 

Dessa forma, o legislativo dava um recado claro aos ex-confederados: a Guerra não 

havia sido feita à toa e ela seria o ponto de partida para a transformação radical da 

sociedade sulista.
86
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Parte importante dessa mudança incluía a reorganização do trabalho nas 

fazendas de algodão, algo que escapava, ao menos parcialmente, da alçada do 

Congresso. No pós-guerra, os produtores sulistas fizeram o possível para manter o 

gang-system – organização centralizada do trabalho agrícola que havia predominado nas 

décadas finais da escravidão –, mas se viram obrigados a introduzir formas de 

remuneração dos trabalhadores. Sofrendo desde a guerra com falta de crédito, os 

proprietários adotaram majoritariamente um esquema de pagamento efetuado ao final da 

colheita, a partir do lucro obtido de sua venda. Em contrapartida, cederam às 

reivindicações de seus contratados, permitindo que eles cultivassem seus alimentos em 

roças próprias. Nesse esquema, a ajuda de São Pedro era duplamente essencial, mas 

falhou em 1866 e 1867, quando os estados algodoeiros sofreram com fortes chuvas e 

inundações. Por dois anos seguidos, os senhores deixaram de quitar suas dívidas com os 

trabalhadores, que também sofreram com os péssimos resultados em suas roças. Sem 

mantimentos e salário, os libertos se viram forçados a abandonar o campo em busca de 

oportunidades nas cidades. Em 1867, a labuta agrícola no Sul havia se transformado em 

desemprego involuntário, colocando em xeque o poder de transformação da 

Reconstrução levada a cabo pelo Congresso.
87

 

Além do desastre humanitário, a situação levantou dúvidas sobre a capacidade 

de recuperação da economia algodoeira sem a utilização do trabalho escravo. Em um 

cenário que contava com competidores internacionais mais fortalecidos, os sulistas 

derrapavam na retomada de sua produção. Se, em 1865, a quantidade de algodão 

produzido deu um salto de aproximadamente 700% em relação ao ano anterior – mais 

de 2 milhões contra 299 mil bales colhidos em 1864 –, esse montante formava apenas 

metade do total produzido em 1861, quando a Guerra Civil teve início. Graças às 

condições climáticas, ao tipo de contrato firmado com os trabalhadores e à manutenção 

do gang-system, a produção de algodão se manteria em cerca de 2 milhões de bales até 

1868, quando a estagnação começou a dar lugar à retomada da produção a níveis cada 

vez mais próximos dos registrados nos anos imediatamente posteriores à guerra (cf. 

gráfico 7). 
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United States prepared by the Bureau of the Census with the cooperation of the Social Science Research 

Council. United States Department of Commerce, 1949, pp. 107-108. 

 

Todo o desenrolar do pós-abolição nos Estados Unidos foi acompanhado de 

perto pelo plenipotenciário brasileiro em Washington, que manteve o governo imperial 

muito bem informado sobre grande parte desses temas. Em seus ofícios, Azambuja 

comunicou o ministério dos Negócios Estrangeiros a respeito dos conflitos entre 

Johnson e o Congresso, ressaltando que seus interesses eram “quase que 

irreconciliáveis”; explicou o funcionamento do Freedmen’s Bureau, posicionando-se a 

favor de sua ampliação e recomendando que o governo brasileiro criasse uma instituição 

análoga para gerenciar o trabalho dos imigrantes; comentou sobre as condições 

impostas para a readmissão dos estados sulistas à União; analisou a proposta de 

concessão de direitos civis aos negros; e escreveu um parecer sobre as relações de 

trabalho estabelecidas no Sul desde o fim da Guerra Civil. Dessa forma, o 

plenipotenciário cumpriu à risca a missão de informar os governantes do Rio de Janeiro 

sobre cada passo dado pelos Estados Unidos durante a Reconstrução.
88

 

As informações privilegiadas remetidas por Azambuja não foram, todavia, as 

únicas fontes de informação ao alcance dos brasileiros. Mesmo quem não tinha acesso à 

documentação diplomática pôde acompanhar de perto o desenrolar dos eventos norte-
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americanos pelas notícias saídas na imprensa do Rio de Janeiro. Nesse caso, além das 

disputas entre presidente e Congresso, as informações incidiram preponderantemente 

sobre os conflitos raciais, como demonstram alguns números do Jornal do Commercio. 

Em agosto de 1865, o periódico noticiou “um grande conflito entre brancos e negros” 

em Portsmouth (Virginia), dando a entender que o evento tinha ligação com “a questão 

do sufrágio dos negros nos Estados Unidos”, “uma das mais embaraçosas para o 

governo”. No mês seguinte, o correspondente de Paris escreveu que, nos Estados 

Unidos, “a guerra entre brancos e negros continua do mesmo modo que d’antes por toda 

a parte onde as duas raças se acham em presença uma da outra”. Em 1866 houve 

indícios de mudanças no tom. No começo do ano, o jornal chegou a noticiar que “os 

pretos entregavam-se de boa vontade ao trabalho”, fazendo com que desaparecesse 

“gradualmente o ódio” entre eles e os brancos. Todavia, assim que as informações sobre 

os incidentes de Nova Orleans chegaram, as notícias voltaram a reforçar os aspectos 

negativos da Reconstrução norte-americana.
89

 

Com relação ao Império espanhol, a repercussão foi diferente. O governo da 

União liberal, encabeçado por O’Donnell, passou a pressionar pela aprovação de uma 

nova lei antitráfico depois de receber o aval de diversos setores coloniais. Em fevereiro 

de 1866, um projeto para esse fim foi apresentado às Cortes. Sob os olhares atentos do 

governo britânico, ele foi discutido e aprovado pelo Senado. Na câmara baixa, por outro 

lado, sofreu um duro golpe. Após receber o aval da maioria dos deputados, um grupo 

vinculado ao lobby negreiro resolveu jogar com as regras da casa, argumentando que 

não havia quórum suficiente para aprová-lo. Para piorar as coisas, O’Donnell caiu 

enquanto a questão era discutida. Pressionado por todos os lados, Ramón María 

Narváez (1800-1868), chefe do novo governo, também resolveu jogar com as regras. 

Considerando que as Cortes haviam se pronunciado a favor da abolição, encaminhou o 

projeto para a rainha a fim de que ela o promulgasse como decreto. Deu certo. Em 29 de 

setembro de 1866, era ratificado o término definitivo do tráfico negreiro na Espanha, 

medida que valeria para Cuba a partir do ano seguinte.
90
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Diferentemente do que havia acontecido no Brasil, no Império espanhol a 

abolição do comércio de africanos não era ponto de chegada, mas de partida. Dada sua 

resolução tardia e sua ligação umbilical com as reformas mais abrangentes demandas 

por vários setores sociais, ela foi vista desde o início como primeiro passo para a 

abolição do cativeiro. Assim, enquanto o futuro do tráfico era decidido pelas Cortes, 

O’Donnell criou a Junta de Información de Ultramar, encarregada de apresentar um 

conjunto de reformas para a Espanha e suas colônias. Entre os dezesseis representantes 

cubanos e os quatro porto-riquenhos eleitos para tomar assento nela, quinze eram 

reformistas e, dentre eles, muitos eram abertamente contrários à escravidão. A vitória 

dos reformistas assustou Narváez, que havia acabado com o tráfico, mas não via com 

bons olhos as demais reformas. Percebendo que o equilíbrio de forças pendia para o 

outro lado, o líder do governo tentou de todas as formas dissolver a Junta. Como não 

obteve sucesso, resolveu jogar mais uma vez com as regras. Para evitar a discussão de 

temas ligados ao comércio de africanos ou à escravidão, nomeou vinte e um 

representantes metropolitanos a fim de contrabalancear as iniciativas coloniais. Se não 

bastasse isso, Narváez também ordenou o fechamento da Sociedade Abolicionista 

espanhola. Enquanto a Junta estivesse em funcionamento, convinha evitar a politização 

do tema nos espaços públicos madrilenos.
91

 

Nada disso surtiu o efeito desejado. Uma vez que os trabalhos da Junta tiveram 

início, a questão da abolição, que não estava na ordem do dia, passou para o centro das 

atenções depois de ser trazida à baila pelos representantes de Porto Rico. Em 1º de 

março de 1867, Luis María Pastor (1804-1872) propôs a criação de uma comissão para 

estudar a melhor forma de extinguir o cativeiro nas colônias. A maioria dos 

representantes votou a favor da medida, especialmente depois de acordarem sobre o 

gradualismo da abolição. Encaminhada a proposta, um comitê formado por 10 membros 

foi criado para discutir o assunto. Foi nesse ponto que a convergência se transformou 

em divergência. Desejosos por acelerar o processo de emancipação, os porto-riquenhos 

passaram por cima do combinado, comprando briga com os representantes cubanos. A 

disputa levou à formulação de duas propostas diferentes para conduzir a questão: 

enquanto a de Porto Rico estipulava a emancipação imediata dos cativos, a de Cuba era 

gradual, combinando a libertação do ventre com a alforria dos escravos com mais de 60 
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anos. A diferença, vale notar, não produziu um impasse irreconciliável. De caráter 

consultivo, a Junta aprovou os dois projetos ao final de seus trabalhos. Caberia ao 

governo decidir qual deles levar adiante.
92

 

Independentemente disso, os passos dados na Espanha foram acompanhados de 

perto pela imprensa brasileira, que pontuou a relação entre a abolição norte-americana e 

as reformas no Império espanhol, noticiou a abolição do tráfico negreiro e a criação da 

Junta de Información de Ultramar, evidenciou o racha entre cubanos e porto-riquenhos 

quanto à condução da emancipação, publicou os projetos de abolição formulados no 

âmbito da Junta e mostrou a agitação dos abolicionistas em Madrid. Para o Jornal do 

Commercio, parecia claro, no início de 1867, que “só a mão de ferro [de Narváez] 

poderá impedir a solução da importante questão [abolição] que ela [Junta] tomou a 

peito”. Quem, portanto, folheasse os jornais cariocas entre finais de 1866 e os primeiros 

meses de 1867, facilmente apostaria que o Brasil estava prestes a tornar-se o último país 

do Ocidente a resolver a questão da escravidão.
93

 

Isso pode ser percebido nos debates travados no Conselho de Estado, em 2 e 9 

de abril de 1867, cuja história é bastante conhecida: em 1º de fevereiro daquele ano, 

Zacarias de Góis e Vasconcelos, então presidente do ministério, despachou uma 

correspondência oficial a todos os conselheiros pedindo que emitissem pareceres sobre 

“o problema da extinção da escravatura no Brasil”. De acordo com a solicitação, “o 

estado atual da opinião do mundo civilizado” e “os acontecimentos que vão acelerando 

por toda parte o termo desse trato”, tornavam urgente uma decisão sobre o tema, 

necessária até mesmo para evitar que o governo fosse pego desprevenidamente “em 

assunto tão grave”. Em vista dessa situação, Zacarias questionou os conselheiros se 

convinha “abolir diretamente a escravidão” e, em caso de resposta afirmativa, quando e 

sob quais providências isso deveria acontecer. Para pautar o debate, o chefe do gabinete 

remeteu, junto à correspondência, os projetos que Pimenta Bueno – agora marquês de 

São Vicente – havia formulado no início de 1866. Diferentemente do questionamento 

feito por ocasião da reunião relativa à libertação dos escravos da nação, dessa vez não 
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havia disfarces ou subterfúgios. Apostando no fim iminente da Guerra do Paraguai, o 

Imperador valia-se do ministério Zacarias para iniciar os preparativos da emancipação.
94

 

Não faltou tempo para os conselheiros pensarem sobre a questão e emitirem seus 

pareceres. Somente dois meses mais tarde é que suas opiniões foram ouvidas por D. 

Pedro II e pelos membros do gabinete. Nas duas oportunidades, a Guerra do Paraguai, o 

isolamento internacional do Império e as experiências emancipacionistas dos demais 

territórios da América deram o tom das discussões, impelindo a maioria dos 

conselheiros a aceitar com ou sem restrições a ideia da libertação do ventre, principal 

proposta dos projetos de Pimenta Bueno. Isso, no entanto, não deve ser confundido com 

unidade de pensamento. Nas linhas e nas entrelinhas dos discursos é possível distinguir 

aqueles que apoiaram genuinamente a proposta do governo daqueles que, na intenção de 

barrá-la ou postergá-la o máximo possível, colocaram uma série de condições para sua 

apresentação ao Legislativo. Com raras exceções, as posições eram basicamente as 

mesmas da reunião de novembro de 1866, quando o Conselho foi consultado sobre a 

libertação de escravos para que se juntassem às fileiras aliadas no Paraguai: de um lado, 

liberais; do outro, conservadores.
95

 

No primeiro espectro estavam os liberais Visconde de Abaeté, Visconde de 

Jequitinhonha e Sousa Franco, o ligueiro Nabuco de Araújo e os conservadores Pimenta 

Bueno – que por questões óbvias não apresentou seu voto – e Torres Homem. Por ter 

sido o primeiro a se pronunciar, Abaeté deu o tom da discussão. Após proceder a uma 

minuciosa análise histórico-demográfica da escravidão no espaço Atlântico, o 

conselheiro concluiu que, por meios naturais, o cativeiro seria eliminado do Brasil após 

longevos três séculos e meio. A constatação, segundo ele, tornava “indeclinável” a 

abolição “por meio de medidas diretas”, entre as quais incluiu a liberação do ventre. 

Ainda assim, defendeu que isso fosse feito somente depois de finda a Guerra do 
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Paraguai. Para Abaeté, pouco importava que a Espanha tomasse a dianteira do Império 

nessa questão. Por tratar-se de um tema que envolvia somente as colônias daquele país, 

julgou que “as medidas abolicionistas não produzirão ali os mesmos maus resultados 

que no Brasil”. Ao invés de apostar uma corrida emancipacionista com os espanhóis, o 

conselheiro opinou que o governo imperial precisava “ter prudência demais que 

previsão de menos”, caminhando na senda abolicionista conforme suas condições 

internas o permitissem.
96

 

O argumento não convenceu Nabuco de Araújo, que mesmo adotando postura 

favorável aos projetos de Pimenta Bueno, ressaltou como o quadro internacional 

impelia o Brasil a caminhar pela senda da emancipação. Dando conta que a Espanha 

estava prestes a aprovar um projeto de libertação do ventre, como noticiado pelo Jornal 

do Commercio, o conselheiro sentenciou que, “isolado no mundo civilizado, o Brasil há 

de ser sem remédio arrastado para um abismo, se nada fizer, se do tempo quiser esperar 

solução”. De acordo com Nabuco, a única saída para o impasse residia no emprego do 

justo meio: da mesma forma que não era possível esperar pela morte natural da 

escravidão, tampouco caberia promulgar a emancipação imediata dos cativos. Se, no 

primeiro caso, “a pressão dos acontecimentos” tornaria “mais terrível e medonha nossa 

situação”, no segundo, a experiência demonstrava tratar-se de uma solução “extorquida 

pela força das circunstâncias”, e não pela ação premeditada dos governantes. Como a 

conjuntura ainda permitia uma margem de manobra aos brasileiros, o conselheiro 

defendeu que conviria aos políticos imperiais presar pelo gradualismo inscrito na 

proposta de libertação do ventre, aprovando-a assim que a guerra contra Solano López 

estivesse concluída. Essa, a seu ver, era a única forma de recolocar o Brasil nos trilhos 

da civilização sem causar maiores prejuízos ao Estado e aos agricultores.
97

 

Mesmo sem referir-se a outros exemplos de emancipação, Jequitinhonha foi 

mais radical que Nabuco e os demais liberais. Avaliando ser “urgente, e até 

urgentíssimo, resolver a questão da escravatura”, propôs que o governo imperial desse 

“um grande passo no caminho dessa reforma social” e aprovasse imediatamente a 

libertação do ventre das cativas. Nisso, ficou isolado, mesmo entre os liberais. Sousa 

Franco, mais comedido, preferiu juntar-se a Nabuco e esperar pelo fim da Guerra do 

Paraguai. Julgando que a medida já estava em andamento desde a resposta do governo 
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imperial à mensagem dos abolicionistas franceses, o conselheiro concluiu que o 

problema não deveria ser resolvido pela “imediata manumissão, cercada de graves 

perigos, e incalculáveis prejuízos”, mas pela “gradual, pausada e muito cautelosa” 

emancipação dos cativos. Isso, a seu ver, evitaria a reprodução dos problemas 

verificados “em todos os Países” que já haviam eliminado o cativeiro, sobretudo no que 

dizia respeito à recusa dos libertos ao trabalho. Segundo o conselheiro, a emancipação 

gradual inscrita nos projetos de Pimenta Bueno, ao estimular a melhora no tratamento 

dos cativos, incentivaria a manutenção dos libertos nas fazendas de seus ex-senhores, 

expurgando da experiência brasileira os males vivenciados pelos senhores caribenhos e, 

mais recentemente, pelos norte-americanos.
98

 

Coincidência ou não, Torres Homem, o único conservador a não impor barreiras 

à libertação do ventre, foi o mais pragmático de todos. Diferentemente dos liberais, para 

ele, a questão resumia-se “em preferir um mal menor a outro maior”. Ciente, por um 

lado, que a manutenção do status quo era incompatível “com as luzes do século e de 

nossa civilização” e, por outro, que a abolição imediata poderia “pôr em risco a 

segurança pública e arruinar todas as fortunas”, Torres Homem avaliou “a libertação 

dos que hão de nascer da escravatura atual” como a melhor alternativa para o Império. 

Dessa maneira, concluiu, conservava-se “o fato preexistente”, mantendo-se, por certo 

tempo, a quantidade de braços dedicados à lavoura e preservando-se as finanças estatais, 

as riquezas dos senhores e a tranquilidade pública. Em outras palavras, tratava-se de 

legislar para manter as coisas da forma como estavam pelo maior tempo possível.
99

 

Torres Homem, no entanto, permaneceu sozinho em sua solução, destoando dos 

demais conservadores, que oscilaram entre o veto à proposta de emancipação do ventre 

e a imposição de uma série de condições para sua apresentação ao Legislativo. A 

despeito de algumas diferenças, explicáveis mais pela conjuntura que pelo 

posicionamento individual dos conselheiros, os discursos do Marquês de Olinda, do 

Visconde de Itaboraí, do Barão de Muritiba, de Eusébio de Queirós e de Paranhos foram 

mais coesos que os dos propugnadores da reforma, marcando a posição dos saquaremas 

nas reuniões de abril do Conselho de Estado e durante o restante do debate sobre a 

“questão servil”. Reunindo uma série de argumentos que reforçavam a inexistência de 

condições hábeis para levar adiante uma reforma do elemento servil, esses conselheiros 

defenderam um projeto que visava dar cabo da escravidão por meios naturais (morte dos 
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escravos) ou, no pior dos cenários, postergar ao máximo a tramitação de qualquer lei 

que objetivasse encurtar o tempo de vida da instituição.
100

 

Esse discurso, é importante notar, não foi gestado em 1867, ainda que tenha 

ganhado acabamento mais definitivo nesse ano. Suas raízes remontam ao período 

imediatamente posterior ao fim do tráfico negreiro, quando o primeiro projeto de 

abolição do cativeiro por meio da emancipação do ventre, formulado no âmbito da 

Sociedade Contra o Tráfico de Africanos e Promotora da Colonização e Civilização dos 

Indígenas, foi apresentado à Câmara pelo deputado Silva Guimarães. Na ocasião, o 

projeto foi parar no Conselho de Estado, que emitiu um parecer impedindo sua 

tramitação no Legislativo. Mais do que representar uma vitória política, o documento 

muito provavelmente gerou frutos a médio prazo, fornecendo as diretrizes que guiaram 

o posicionamento dos conservadores durante a crise aberta pela Guerra Civil norte-

americana.
101

 

Na ocasião, para vetar a libertação do ventre, o autor anônimo do parecer 

argumentou que a escravidão, além de ter “fundamento nas leis” do país, estava 

“amalgamada” nas “ideias”, nos “hábitos” e nos “costumes” dos brasileiros, fazendo 

“parte de nossa existência social”. Assim, mesmo sendo um “mal”, a instituição era um 

“mal necessário”, não podendo ser extinta do Império por “meios violentos, ainda que 

indiretos”, como a libertação do ventre. Aos brasileiros, convinha mais empregar 

“meios indiretos, [...] suaves e brandos”, de modo que o país emulasse a experiência da 

Roma Antiga, onde o fim do cativeiro havia se dado lentamente, sem ingerência 

política, e a dos Estados Unidos, onde, até aquele momento, ninguém “se atreveu a 

alterar a [...] legislação sobre a escravidão”. A contar com isso, a escravidão seria 

eliminada 

 

um dia por si mesma, e talvez mais cedo do que geralmente se cuida; por isso que as 

mortes, principalmente nas crianças, são muito superiores em número aos nascimentos. 

Quando a massa geral dos escravos se diminuir de modo que, sem abalo na sociedade, 
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se possa tomar alguma medida qualquer a este respeito, então o Legislador consultará o 

que mais convirá fazer, atentas as circunstâncias.
102

 

  

Com poucas alterações – sendo a principal delas a referência aos Estados Unidos 

–, essa foi a base que norteou a atuação dos saquaremas a partir de 1867, quando D. 

Pedro II tentou, por intermédio do gabinete Zacarias, levar adiante a liberação do ventre. 

De maneira alguma esse discurso expressava um “escravismo de circunstância”. Os 

saquaremas não estavam, como propõe Angela Alonso, “compelidos pela conjuntura a 

justificar a situação escravista, sem defender a instituição em si”. Diante da 

preponderância cada vez maior da geocultura do abolicionismo, a saída que os membros 

do grupo encontraram foi defender a manutenção do cativeiro sem dar a entender que o 

faziam. Assim, enquanto sustentavam discursivamente que a não interferência do 

Estado propiciaria o encurtamento natural do tempo de vida da escravidão, o que 

faziam, na verdade, era projetar o fim da instituição para um futuro distante, evitando 

qualquer medida que pudesse abreviar o tempo de vida da instituição. Isso não tinha 

nada de circunstancial, encarnando, pelo contrário, a lógica da ideologia escravista 

imperial que os próprios saquaremas haviam lançado mão em meados da década de 

1830.
103

 

Foi exatamente nesse sentido que Itaboraí, o primeiro saquarema a se pronunciar 

na reunião de 2 de abril, colocou a questão. O conselheiro até aprovou a “liberdade das 

gerações vindouras”, mas seu voto consistiu quase inteiramente em colocar barreiras 

para o avanço da medida. Logo no início de seu discurso, Itaboraí criticou a “pouca 

reserva e indiscrição” com que a abolição era discutida na imprensa, voltou a praguejar 

contra as libertações que visavam engrossar as fileiras do exército brasileiro no Paraguai 

e reprimiu a resposta do governo imperial aos abolicionistas franceses. Juntas, afirmou, 
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essas ações criavam obstáculos para que a questão “se resolva sem grande risco da 

segurança pública e do modo menos prejudicial aos interesses nacionais”. Afinal, na 

visão do conselheiro, a libertação do ventre não era “isenta de perigos”, visto que 

fatalmente viria acompanhada de “assassinatos”, “insurreições mais ou menos extensas” 

ou mesmo “a guerra servil”.
104

 

Para evitar que o país mergulhasse nesse estado, Itaboraí avaliou que, enquanto 

durasse a Guerra do Paraguai, seria “da mais alta inconveniência” que o governo 

agitasse a questão. O fim do conflito, no entanto, não seria condição suficiente para 

implementar a libertação do ventre. Na visão do conselheiro, uma medida dessa 

grandeza deveria ser posta em marcha somente quando fosse possível “organizar uma 

força que [...] possa garantir a vida, a segurança e a propriedade” dos senhores e quando 

o Estado imperial implementasse um censo que lhe permitisse conhecer o número de 

escravos do país e o montante necessário para “indenizar o valor deles”. Com isso, o 

conselheiro jogou a resolução da emancipação para um tempo indeterminado. Não se 

tratava, como haviam feito a maioria dos liberais, de defender a implementação da 

medida assim que o conflito com López terminasse. Na cabeça de Itaboraí – e, veremos 

adiante, dos demais conservadores –, a libertação do ventre deveria ocorrer apenas 

quando um conjunto de condições extremamente subjetivas vigorasse no país.  

Eusébio de Queirós seguiu linha parecida, mas foi menos taxativo e, 

consequentemente, mais ambíguo que seu colega de partido. O conselheiro começou 

afirmando que, além de ser “hoje reprovada pela opinião de todo mundo civilizado”, a 

escravidão era um “mal” do qual o Brasil precisava necessariamente se livrar. Ainda 

assim, à semelhança de todos os conselheiros, avaliou que a instituição não deveria 

terminar de forma imediata, “à custa unicamente dos agricultores”. A melhor saída, a 

seu ver, seria combinar a proposta de libertação do ventre com o emprego de “meios 

subsidiários, que apressem o fim que desejamos”. Na teoria, portanto, o líder saquarema 

dava sinais de plena adesão à emancipação, mas na prática o mesmo não se reproduziu. 

Além de não estipular data para a adoção da principal medida dos projetos de Pimenta 

Bueno – resposta a uma das três perguntas feitas na convocação da reunião –, Eusébio 

de Queirós evidenciou todo seu conservadorismo quando exemplificou quais seriam os 

“meios subsidiários” de que falava. Se não bastasse propor a criação de loterias e a 

libertação dos escravos da nação e das ordens religiosas – medidas que beneficiariam 
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pouquíssimos cativos –, o conselheiro ousou recomendar que o Estado imperial 

comprasse “escravos de Ofício” e os “fizesse trabalhar nas estações públicas como 

livres, mediante um jornal, parte do qual fosse aplicado a outras compras, que tivessem 

o mesmo fim”. Dessa maneira, a escravidão rural e os senhores que formavam a base 

social do Partido Conservador ficavam resguardados, enquanto o custo da emancipação 

– extremamente lenta – era posto nas costas dos libertos, que deveriam comprar a 

alforria dos escravos com o suor de seu próprio trabalho.
105

 

Olinda, por seu lado, chegou a um fim semelhante sendo mais direto. Segundo o 

conselheiro, a única forma de resolver o problema da escravidão seria pela adoção de 

“meios diretos”, entre os quais inseriu a libertação do ventre. Isso, todavia, só deveria 

ser levado adiante em um futuro distante, quando o número de escravos ficasse 

“reduzido em consequência das alforrias, e do curso natural das mortes”. Apenas nessas 

condições é que os legisladores poderiam alforriar “todos os escravos indistintamente, e 

[...] ao mesmo tempo”, sem que a medida trouxesse prejuízos à agricultura e aos 

senhores brasileiros. De acordo com Olinda, caso o governo seguisse outro roteiro, 

adotando um sistema de emancipações “parciais e sucessivas”, os escravos procurariam 

por todos os meios “adiantar a época da emancipação”, organizando insurreições que 

acabariam colocando o “Estado em convulsão” – tal qual demonstrava o exemplo das 

colônias britânicas. Em razão disso, recomendou que o governo não deixasse escapar 

nenhuma palavra sobre a emancipação, uma vez que a publicização do tema abriria “a 

porta a milhares de desgraças” das quais cumpriria manter larga distância.
106

 

Terminada a fala de Olinda, Paranhos começou o discurso mais importante do 

encontro. Em suas primeiras palavras, o conselheiro revelou que a questão em debate 

era a “mais grave e de mais extensas consequências” para o Brasil. Talvez por isso, 

dedicou a primeira parte de sua fala a uma longa digressão sobre a abolição nas colônias 

francesas e inglesas, incluindo também referências à emancipação nas possessões 

dinamarquesas, portuguesas, suecas e holandesas. Seu intuito foi demonstrar como, em 

todos esses espaços e até mesmo nos territórios que possuíam poucos cativos, a abolição 

“demorou-se, e demorou-se muito; tão grande é a dificuldade intrínseca desta questão”. 

Tal conclusão permitiu que ele previsse a reprodução do mesmo roteiro na Espanha, 

onde, ao contrário do que os conselheiros liberais haviam afirmado, o governo “não 
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aboliu ainda a escravidão nas suas colônias de Cuba e Porto Rico” e estava “muito 

longe disso”.
107

 

Se as possessões espanholas estavam distantes de solucionar a questão, Paranhos 

prognosticou que a situação tampouco seria diferente no Brasil, onde a escravidão tinha 

o agravante de ser uma instituição total, com uma quantidade de cativos 

significativamente maior que o das colônias europeias. Essa diferença, por sinal, levou o 

conselheiro a afirmar que as abolições em todo o continente americano não eram 

suficientes para impor qualquer pressão sobre o Império. O único país onde, a seu ver, 

“essa questão tinha importância comparável com a do Brasil eram os Estados Unidos da 

América”. E, mesmo ali, a emancipação ainda era “um acontecimento não completo, 

uma solução imposta pela força de uma metade da nação contra outra” e, portanto, 

parecia “mais favorável ao status quo do que à inovação que atualmente se pretende no 

Brasil”. Assim, antes de marchar em direção à eliminação do cativeiro, o conselheiro 

julgava primordial que os políticos imperiais analisassem as implicações do conflito 

norte-americano para a economia algodoeira, as consequências sociais da libertação dos 

escravos e as transformações políticas advindas da concessão de direitos políticos aos 

libertos. Apenas quando estivessem mais cristalizadas é que essas experiências 

poderiam nortear a ação do Estado imperial, exercendo pressão sobre ele. 

Tal qual a conjuntura global, Paranhos defendeu que as condições vigentes no 

país não incitavam o país a dar “um passo precipitado no terreno dessa questão social”, 

fazendo, ao contrário, “recuar com terror ante ela”. De acordo com ele, nenhuma 

medida precisaria ser adotada pelo governo naquele momento porque o cativeiro estava 

com os dias contados desde o fim do tráfico negreiro, em 1850, quando uma “lei fatal” 

plantou o “germe de sua extinção, em tempo mais ou menos próximo, mais ou menos 

remoto”. Como mostravam os exemplos das colônias inglesas e francesas, a grande 

desproporção entre homens e mulheres, somada ao número maior de mortes que o de 

nascimentos, levaria à completa extinção da população cativa “pelo seu movimento 

natural [...] talvez em três quartos de século” – prazo que poderia ser abreviado pelas 

manumissões. Ecoando as palavras de Olinda, Paranhos concluiu que, nesse ritmo, 

 
daqui a duas dezenas de anos, talvez se pudesse, sem perigo da ordem pública, sem 

quebra muito sensível em nossa produção, e com voluntária adesão de nossos 
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proprietários rurais, decretar um complexo de medidas que acelerassem e completassem 

essa transformação do trabalho doméstico e industrial.
108

 

 

Não cabia, portanto, fixar prazo para o fim do cativeiro, como estipulavam os 

projetos de Pimenta Bueno. De acordo com Paranhos, como não era “possível cruzar os 

braços e na imprevidência querer manter o status quo indefinidamente”, o governo 

deveria iniciar todos os preparativos para a implementação do ventre livre, procedendo 

à matrícula dos escravos e ao registro dos nascimentos e dos óbitos. Isso, a seu ver, 

permitiria levar a medida adiante assim que condições o permitissem. Mas, como 

Itaboraí, Paranhos não defendeu a abolição do ventre logo depois do conflito com o 

Paraguai, preferindo esperar pelo momento em que o estado imperial estivesse apto a 

garantir o “emprego de forças” (guardas) para a proteção dos senhores e a agricultura e 

o comércio mostrassem a vitaliciedade abalada desde a crise de 1864. Novamente, à 

semelhança de seus companheiros de partido, Paranhos jogou a decisão sobre a questão 

do cativeiro para um futuro indefinido. Como ele mesmo atestou, era “impossível 

assinar para isso um limite matemático”. 

O Barão de Muritiba bem que concordaria com essa última afirmação, mas 

preferiu estipular um prazo para o fim da escravidão – um que certamente agradou aos 

demais saquaremas. Mesmo sem negar em absoluto o princípio da emancipação direta, 

o conselheiro considerou que tamanha ação não conviria “às circunstâncias atuais do 

nosso estado social e econômico”. A despeito da “opinião dos Governos da Europa e da 

América”, Muritiba arriscou que nenhum deles pressionaria o Brasil pela aceleração da 

emancipação. Para ele, a experiência demonstrava e, no caso dos Estados Unidos, 

continuava demonstrando que uma solução definitiva viria sempre acompanhada do 

aniquilamento da agricultura e do comércio, bem como da “bancarrota do Estado” e da 

guerra racial (“de cores” ou “servil”). A previsão catastrófica o autorizou a jogar a 

decisão para um futuro indefinido: 

 

Em outra época depois de fazermos os preparativos para abolição, estabelecendo a 

afluência de braços, tornando mais progressivos os meios da cultura das terras pelo uso 

das forças mecânicas, proporcionando capitais à lavoura a fim de diminuir-lhes as 

dificuldades com que luta, eu não recusaria o meu assentamento à abolição direta. Hoje 

e nas atuais circunstâncias só descubro perigos imensos na sua decretação.
109

 

 

A diferença de Muritiba é que ele não parou por aí. Além de jogar a abolição 

para um futuro distante, ele resolveu apresentar um projeto alternativo ao de Pimenta 
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Bueno, que deu a exata medida da distância temporal planejada pelos conservadores 

para fazer a emancipação. Composto por 16 artigos e contando com a assinatura de 

Paranhos, seu texto era muito mais gradual que os projetos de Pimenta Bueno e dava 

plenas garantias aos proprietários rurais: na primeira etapa, resumia-se a vetar a posse e 

o usufruto do serviço dos cativos nas cidades e vilas imperiais a partir de 1º de janeiro 

de 1880 (art. 1º) e a decretar a liberdade dos escravos maiores de 55 anos seis meses 

após a publicação da lei (art. 4º); os passos seguintes, por sua vez, consistiam em 

alforriar, a partir de 1º de janeiro de 1910, todos os escravos maiores de 35 anos (art. 

13º) e, vinte anos mais tarde, os restantes, que ainda estivessem sob o julgo do cativeiro 

(art. 14º). Olhando em perspectiva histórica, o projeto estipulava o fim da escravidão 

para o mesmo decênio no qual os trabalhadores, já livres, acabariam conquistando seus 

primeiros direitos trabalhistas na forma de lei. Tal era a plataforma dos saquaremas. 

Ao fim da reunião de 2 de abril, as cartas estavam marcadas. Todas, sem 

exceção, foram reafirmadas na semana seguinte, quando os discursos choveram no 

molhado. No placar final, o princípio da libertação do ventre havia vencido de goleada – 

somente Olinda e Muritiba foram abertamente contra ele. Mesmo que não houvesse 

consenso sobre o momento apropriado para sua aplicação, D. Pedro II e o gabinete 

Zacarias se sentiram autorizados a iniciar os preparativos para a reforma. Em 11 de 

abril, dois dias depois da última reunião do Conselho de Estado, o presidente do 

ministério nomeou um comitê com a função de preparar, junto com Pimenta Bueno, um 

projeto definitivo sobre o tema, que pudesse ser apresentado ao Legislativo. Entre os 

selecionados estavam o ligueiro Nabuco de Araújo, o liberal Sousa Franco 

(posteriormente substituído pelo Visconde de Sapucaí) e o conservador Torres Homem 

– não por coincidência, um membro de cada partido entre aqueles que apoiaram a 

adoção do ventre livre depois da guerra. Não era mais segredo: por vontade da Coroa, o 

Brasil estava encaminhando a emancipação do ventre de suas escravas.
110

 

 

 

A sorte está lançada 

Em maio de 1867, quando o gabinete Zacarias incluiu o “elemento servil” na 

Fala do Trono, a Guerra do Paraguai continuava no marasmo em que havia entrado 
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desde a batalha de Curupaiti. Mesmo assim, a reestruturação do exército empreendida 

por Caxias e o investimento pesado em armamento e outras tecnologias bélicas levaram 

o governo a apostar que a peleja derradeira contra as tropas de Solano López estava em 

vias de se concretizar. A confiança em um desfecho próximo nos campos de batalha era 

tamanha que havia dado o estalo para a convocação do Conselho de Estado, para a 

nomeação da comissão encarregada da elaboração de um projeto definitivo sobre a 

libertação do ventre e para a composição da Fala do Trono. Na visão do monarca e do 

gabinete Zacarias, guerra e emancipação eram faces da mesma moeda. Ao passo que 

caminhavam juntas, jamais poderiam ter seus lados expostos ao mesmo tempo. Em 

outras palavras, se a sorte da escravidão estava sendo lançada era porque a do conflito 

bélico dava indícios de estar no papo.
111

 

Foi nesse momento, em que a libertação do ventre parecia correr de vento em 

popa, que D. Pedro II e o gabinete Zacarias ganharam um importante reforço na defesa 

de seu projeto. Perdigão Malheiro, um dos mais renomados juristas do Império, 

publicou, em maio de 1867, o aguardado terceiro volume de A escravidão no Brasil. A 

obra já havia ganhado seus dois primeiros tomos em setembro de 1866, dedicados 

respectivamente à análise da legislação relativa a cativos e libertos e à história da 

escravidão indígena. Mas, dada a conjuntura, o terceiro e último volume, focado no 

cativeiro dos africanos e nos meios pelos quais ele deveria ser eliminado, adquiriria 

importância acima do normal. Não era pra menos: excetuando-se a Guerra do Paraguai, 

não havia àquela altura tema mais candente em todo o Império. 

Perdigão Malheiro sabia muito bem disso e, logo na introdução, deixou claro seu 

posicionamento: “felizmente”, escreveu, “a solução do problema também para nós se 

prepara”, sendo somente “questão [...] de oportunidade e modo” – colocação quase 

idêntica à da resposta do governo imperial aos abolicionistas franceses. Segundo o 

autor, a proximidade de uma decisão sobre o tema devia-se à abolição do tráfico 

negreiro, que havia cortado a principal forma de reprodução do cativeiro, mas sobretudo 

à Guerra Civil norte-americana, cujo efeito se assemelhou ao de um “raio que [...] 

repercutiu no Império como um imenso e medonho trovão”. Desde então, como 

indicava o avanço das ideias emancipacionistas no Brasil e no Império espanhol, era 

como se a “voz de Deus” tivesse falado “pela boca dos canhões [...] que era chegado o 

derradeiro dia dessa bárbara e fatal instituição”. Diante desse quadro, seria inútil 
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“resistir à torrente das ideias do século”, uma vez que “somos e seremos por elas 

arrastados” até que a abolição seja consumada em todo o país.
112

 

Uma vez que a conjuntura permitia pouca margem de manobra, Perdigão 

Malheiro requisitou a interferência do Estado como única forma de evitar o pior dos 

cenários. Para o autor, não era possível “deixar [a questão] ao tempo”, como defendiam 

os saquaremas, e nem acabar de um jato com a instituição, como desejavam os mais 

radicais. Enquanto a primeira solução significava “deixar as coisas no status quo, 

mantendo o mal com todas as suas necessárias e perniciosas consequências, sem prover 

de remédio”, a segunda poderia ser ainda mais desastrosa. Como ensinava a história das 

colônias inglesas e francesas e “o que em nossos dias está se passando nos Estados 

Unidos”, a abolição imediata 

 

traria necessariamente a desorganização do trabalho, atacaria [...] a produção mais 

importante e a fonte mais poderosa da riqueza entre nós, introduziria a desordem nas 

famílias, e daria lugar a ataques à ordem pública, desenfreando-se tão grande número de 

escravos, tudo com grande dano particular e do Estado, assim como dos próprios 

escravos.
113

 

 

Buscando evitar as dificuldades enfrentadas pelos sulistas norte-americanos, 

Perdigão Malheiro propôs que, assim que a Guerra do Paraguai estivesse concluída e se 

desse “algum respiro” ao país, o governo deveria adotar “meios diretos e indiretos, 

acompanhados de providências complementares”. Na prática, isso significava decretar a 

libertação do ventre com indenização aos senhores – algo que poderia ser feito, sem 

oneração do Tesouro imperial, obrigando-se os nascituros a trabalhar até os 21 anos 

para os proprietários de suas mães. Paralelamente, o governo também deveria alforriar 

os escravos da nação, dos conventos e das corporações de mão morta, assegurar o 

pecúlio dos cativos na letra da lei, dar liberdade àqueles que sofressem maus-tratos de 

seus senhores e aos que tivessem cônjuges livres, barrar as separações familiares e 

proibir os leilões de escravos em praça pública, além de adotar uma série de outras 

providências que caminhavam no mesmo sentido. Essa, a seu ver, era a única maneira 

que o Império tinha de conquistar 

 

a incalculável vantagem de fechar a porta a quaisquer pretextos, e evitar assim 

complicações por exigências externas. E, decretada em tempo oportuno, [a 

emancipação] até evitaria a pressão não só de governos estrangeiros, mas também de 

sociedades abolicionistas, que não abandonam nem abandonarão a ideia e a propaganda. 
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O Brasil seria admitido à comunhão das Nações civilizadas em pé de igualdade moral e 

de dignidade humana; ninguém mais teria o direito de lançar-lhe à face a ignomínia de 

manter em escravidão parte não pequena do seu povo, dos próprios nacionais! A seus 

próprios olhos, ele seria maior e melhor! A posteridade o bendiria, e olharia com 

veneração!
114

 

 

Como se pode notar, A escravidão no Brasil defendia um projeto muito próximo 

ao que o Imperador e o gabinete Zacarias propugnavam a portas fechadas. Seu sucesso 

traria impacto direto para a causa da emancipação, norteando a elaboração do projeto de 

libertação do ventre da comissão formada por conselheiros de Estado e dando o tom das 

discussões sobre o tema na esfera pública. A obra, no entanto, passou longe de conter os 

ânimos dos defensores do cativeiro no Legislativo. Quando a sessão de 1867 teve início, 

não houve livro que amenizasse o efeito que, juntas, a libertação de escravos para a 

Guerra do Paraguai, a resposta ministerial aos abolicionistas franceses e a Fala do Trono 

produziram no meio político. Para piorar, a Câmara que assumiu naquele ano estava 

rachada. A Liga Progressista não havia conseguido a deputação desejada nas eleições de 

1866, abrindo brecha para a composição de uma minoria numerosa para os padrões do 

Segundo Reinado: dez conservadores e vinte liberais não afinados ao gabinete. Na 

largada dos trabalhos parlamentares, o ministério Zacarias já estava claramente na 

defensiva.
115

 

Em meio a esses ataques, nem mesmo a figura do Imperador escaparia imune. 

Mas, para entender as críticas ao monarca, é preciso antes ter em conta como 

funcionava o sistema político-partidário-eleitoral do Império durante o Segundo 

Reinado e suas intermediações com o Poder Moderador. Montado pelos saquaremas a 

partir da revisão das leis descentralizadoras da primeira metade da Regência, esse 

sistema esteve fortemente ancorado nos princípios da uniformização e da centralização 

do Judiciário, preconizadas pela reforma do Código do Processo Criminal (Lei de 3 de 

Dezembro de 1841) e por seus regulamentos. Ao esvaziar o poder da magistratura local 

e transferir boa parte de suas funções – inclusive aquelas responsáveis pelas eleições – 

para cargos que estavam sob a alçada direta ou indireta do gabinete, a lei de 1841 

extravasou a fronteira dos poderes, passando a regular as disputas político-eleitorais do 

Executivo. Desde então, por controlar a distribuição de postos centrais em todas as 
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províncias, o ministério ganhou enorme influência sobre o resultado das urnas, 

assegurando a eleição de bancadas que lhe garantiam boa margem de governabilidade. 

O benefício, todavia, foi acompanhado de um efeito nada desprezível: o fim da 

alternância dos partidos no poder pela via eleitoral. Pelas novas regras do jogo, os 

ocupantes do gabinete só não se perpetuariam em seus postos caso não o desejassem.
116

 

Era justamente aí que entrava o Poder Moderador, cujo exercício competia 

exclusivamente ao monarca. Segundo a Constituição de 1824, ao poder tido como a 

“chave de toda a organização política” do país eram facultadas, entre outras, as 

atribuições de nomear e demitir ministros e dissolver a Câmara dos Deputados. Havia, 

no entanto, uma importante diferença: enquanto o primeiro recurso poderia ser 

empregado “livremente”, o uso do segundo só era autorizado em casos que exigissem “a 

salvação do Estado”. De forma geral, a regra foi seguida até o início da década de 1840. 

Mas, como a engrenagem da troca partidária havia sido travada pelas reformas 

conservadoras, sobrou para o Poder Moderador a tarefa de recolocá-la em movimento. 

Desde então, o monarca se viu obrigado a lançar mão, com periodicidade constante, de 

um dispositivo excepcional – a dissolução da Câmara – a fim de garantir a dança das 

cadeiras no Executivo. D. Pedro II, investido de poderes mais largos do que a Carta de 

1824 previa, foi alçado à categoria de primum mobile das eleições, imiscuindo-se 

profundamente no sistema político-partidário-eleitoral do Império.
117

  

Ocorre que as alterações provocadas pela lei de 3 de Dezembro de 1841 e o 

papel decisivo do Poder Moderador na rotação dos partidos nunca foram unanimidade. 

Ambos sofreram os primeiros questionamentos já na década de 1840, quando as trocas 

partidárias promovidas pelo Imperador resultaram nas revoltas liberais de 1844 e 1848. 

No decênio seguinte foi a vez do próprio D. Pedro II tentar reverter os efeitos da lei de 3 

de Dezembro de 1841 por meio da política da Conciliação. Mesmo depois de uma 

reforma eleitoral, o resultado passou longe do pretendido, propiciando um reforço das 

disputas partidárias que estaria no bojo das críticas que alguns liberais fizeram ao Poder 
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Moderador no início da década de 1860. Ainda assim, seria somente em 1867 que a 

situação ganharia um novo ingrediente: a imbricação definitiva da crise global da 

escravidão com a crise do sistema político-partidário-eleitoral do Império. A obstinação 

do Imperador em aprovar a emancipação do ventre faria com que as condenações à sua 

intromissão na política atingissem outro patamar. Pela primeira vez, a voz dos 

saquaremas, defensores históricos da ampliação das funções do Poder Moderador, 

juntou-se à dos liberais. Num jogo quase que dialético, uma crise passou a propiciar a 

aceleração do tempo histórico da outra, trazendo profundas consequências para o devir 

histórico do Império.
118

 

Os primeiros sinais desse fenômeno podem ser buscados nas respostas à Fala do 

Trono, que compunham o rito anual das duas câmaras. No Senado, a redação desse 

documento coube ao triunvirato conservador formado por Paranhos, Muritiba e 

Francisco Gonçalves Martins (1807-1872), Barão de São Lourenço. Ao comentarem o 

trecho sobre o “elemento servil”, os senadores deram continuidade ao pensamento 

exposto pelos membros do partido durante as reuniões do Conselho de Estado, 

reforçando que, antes de adotar qualquer medida relacionada ao assunto, o governo 

deveria “esperar que o país volte ao seu estado normal, evitando-se que às complicações 

momentosas com que ora lutamos venha ajuntar-se outra porventura mais grave”. A 

novidade ficou por conta de uma sutil referência ao sistema político-partidário-eleitoral 

do Império. Numa questão “que preocupa a todos os brasileiros”, escreveram os 

senadores, os poderes do Estado deveriam caminhar “no maior acordo e harmonia entre 

si e com a opinião nacional”. Em outras palavras, caso fosse levada adiante sem o apoio 

do Legislativo e da sociedade, a reforma não teria legitimidade.
119

 

Na Câmara dos Deputados a história foi diferente, ainda que tenha enveredado 

por um caminho semelhante. Os redatores da resposta à Fala do Trono, os liberais 

Antônio Alves de Souza Carvalho (1832-1885), Felizardo Toscano de Brito (1814-

                                                 
118

 Para as revoltas liberais de 1842 e 1848, ver Erik Hörner, “Cidadania e insatisfação armada: a 

‘Revolução Liberal’ de 1842 em São Paulo e Minas Gerais”; e Marcus J. M. de Carvalho e Bruno 

Dornelas Câmara, “A Rebelião Praieira”, ambos em Mônica Duarte Dantas (org.). Revoltas, motins, 

revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 2011, 

respectivamente pp. 329-354 e 355-389. Sobre o papel do monarca na Conciliação, cf. Roderick J. 

Barman. Imperador cidadão, pp. 235-280. As referências à crítica dos liberais ao Poder Moderador no 

início da década de 1860 estão em Bruno Fabris Estefanes. A muralha de bronze: a formação da Liga 

Progressista no Império do Brasil. Representação, soberania e rearticulação partidária, 1857-1862. 

Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2017, pp. 70-129; e Silvana Mota Barbosa, “‘Panfletos vendidos como 

canela’: anotações em torno do debate político nos anos 1860”. In: José Murilo de Carvalho (org.). Nação 

e cidadania no Brasil: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, pp. 155-183. 
119

 ASIB, 29/05/1867. 



Capítulo 2 | Tempo de guerras 

141 

 

1876) e Justiniano Baptista Madureira (?-?), aprovaram sem ressalvas o discurso de 

abertura da sessão. De forma breve e sucinta, escreveram que a Câmara associava-se “à 

ideia de oportuna e prudentemente considerar a questão servil no Império, como 

requerem a nossa civilização e verdadeiros interesses”. Sua única exigência, já 

contemplada no discurso da Coroa, foi que o governo respeitasse “a propriedade atual” 

e conduzisse a reforma “sem abalo profundo à agricultura, principal indústria do país”. 

Assim, a despeito de Souza Carvalho ser um forte crítico dos usos do Poder Moderador 

– em 1865, o deputado havia publicado anonimamente o panfleto O imperialismo e a 

reforma –, nenhuma palavra foi emitida sobre o assunto, atiçando ainda mais os 

opositores da reforma.
120

 

Fato é que a anuência do texto à emancipação não foi perdoada pela bancada 

liberal de São Paulo, que começou uma cruzada contra os impulsos emancipadores do 

gabinete Zacarias. O pontapé inicial foi dado por Bernardo Avelino Gavião Peixoto 

(1829-1912), que tomou a palavra para denunciar a prorrogação das eleições legislativas 

no Rio Grande do Sul e a libertação dos escravos para lutarem na Guerra do Paraguai 

sem a anuência da Câmara e do Senado. De acordo com ele, ambos os fatos 

evidenciavam a existência de um “regime da ditadura” que “há largo tempo” tem 

“usurpado as mais importantes atribuições do corpo legislativo [...], e chegou mesmo a 

elevar-se às regiões de um poder constituinte” – referência ao Poder Moderador. A Fala 

do Trono seria mais uma manifestação desse fenômeno. Por julgá-la “inoportuna”, 

Gavião Peixoto propôs a seguinte emenda ao texto original: 

  

A câmara dos deputados sente, por considerações políticas eminentemente brasileiras, e 

que não escapam ao alto critério de V. M. Imperial, que o governo consignasse na fala 

com que o trono abriu a presente sessão o grave assunto do elemento social. 

A câmara dos deputados, senhor, está profundamente convencida de que só o tempo, o 

progressivo aumento da riqueza nacional e a prosperidade estável das finanças públicas 

poderão determinar a época de atender-se à antiquíssima instituição servil, que as leis do 

Estado reconhecem, sem abalos bruscos do valor e segurança de toda a fortuna pública, 

e sem detrimento grave dos mais elevados interesses brasileiros, interesses que até o 

presente firmam-se, ainda por muitos anos descansarão na agricultura e organização 

atual do trabalho. 

A este pensamento, que a câmara dos deputados se compraz de acreditar que será o do 

governo de V. M. Imperial, ela se associa, e espera assim que o elemento servil será 

oportuna e prudentemente considerado sem os perigos que tememos, sem ofensa da 

propriedade, e sem pesados sacrifícios do tesouro público.
121

 

 

                                                 
120

 ACD, 27/05/1867. Ver também [Antônio Alves de Souza Carvalho]. O imperialismo e a reforma. Rio 

de Janeiro: Typographia Perseverança, 1865. 
121

 ACD, 04/06/1867. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

142 

 

Era a primeira vez que um deputado liberal recorria ao postulado conservador 

para defender o adiamento indeterminado da emancipação dos escravos. O recurso não 

deixou de causar surpresa a Martim Francisco Ribeiro de Andrada, ministro da Justiça 

do gabinete Zacarias. Em sua réplica a Gavião Peixoto, além de rebater a ideia da 

ditadura, dizendo que as medidas destacadas pelo deputado de São Paulo haviam sido 

adotadas sem o consentimento do Parlamento pela urgência que o conflito com o 

Paraguai demandava, o ministro fez a seguinte revelação:  

 

Fiquei, Sr. presidente, pasmo quando ouvi que dos bancos liberais partia uma 

impugnação radical à libertação da escravatura; fiquei profundamente admirado que os 

nobres deputados que se dizem liberais, e que eu quero acreditar que o são [...] ataquem 

em frente o pensamento da libertação da escravatura.
122

 

 

O ministro, como o trecho dá a entender, esperava resistência de alguns liberais 

à emancipação, mas não uma “impugnação radical”, ao estilo dos conservadores. Caso 

tivesse se pronunciado dias mais tarde, é provável que ele também demonstrasse 

surpresa com o lado reverso dessa moeda: o flerte dos conservadores com as críticas que 

os liberais faziam ao Poder Moderador. A prática, ao que tudo indica, foi inaugurada 

pelo baiano Joaquim Jerônimo Fernandes da Cunha (1827-1903), que, ao comentar as 

últimas decisões do governo relativas à emancipação dos escravos, considerou que elas 

tinham “uma só causa”: “chegar-se de toda a sorte, e por qualquer via, à obra da 

emancipação da escravatura”. Na opinião do deputado, a condução do problema 

contrastava profundamente com a ideia da “oportunidade” defendida pelo gabinete. Se 

seus membros julgavam “a quadra atual [...] por demais inoportuna e impropícia [sic] 

para a solução de uma tal questão”, deveriam “matar a medida” ao invés de anunciá-la 

aos quatro ventos. O contrassenso explicava-se pela influência do Imperador: “tudo 

isto”, asseverou, têm “uma filiação lógica e irresistível [...] de medidas inspiradas ab 

alto, para chegar-se forçada e fatalmente ao regime da emancipação”.
123

 

De acordo com Fernandes da Cunha, a interferência do monarca era 

especialmente nociva porque não respeitava os pré-requisitos necessários para caminhar 

na senda da abolição. Como mostravam os exemplos dos países que já haviam libertado 

seus cativos, entre o término do tráfico negreiro e o fim da escravidão eram necessários 

“tempo”, “estudo”, “trabalho prévio”, “discussão, esclarecimento e propaganda”, além 

de “preparação e convencimento da consciência e opinião nacional”. O que o gabinete 
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Zacarias havia feito, segundo ele, “nunca se viu [...] em parte alguma do mundo”. Os 

países europeus, mesmo tratando de um problema circunscrito às colônias, apenas 

haviam anunciado a emancipação dos cativos depois de fazerem “os necessários 

estudos, quando se tinha esclarecido a opinião do país, quando se tinha tudo preparado, 

predisposto e calculado para decretar a medida”. De acordo com o deputado, era 

justamente por isso que os Estados Unidos não podiam servir de referência: 

 

A guerra de quatro anos, a situação deplorável e as dificuldades imensas com que ainda 

hoje estão lutando os Estados Unidos, a dívida enormíssima de quinhentos milhões de 

dólares, de papel-moeda emitido na circulação pelo governo, por causa da questão da 

emancipação da escravatura, que Lincoln e Seward não quiseram adiar; essa guerra 

gigantesca, que fez correr em jorros o generoso sangue americano de irmãos, com 

empobrecimento da enérgica seiva vital da nação; tudo isto, Sr. presidente, nos deve 

fazer bem triste e terrível impressão, nos deve obrigar a ponderar maduramente no 

assunto, e adiá-lo ainda, como é rigorosamente indispensável.
124

 

 

As dificuldades vivenciadas pelos Estados Unidos não eram as únicas que 

impeliam o governo imperial a ser mais cauteloso com relação à abolição do cativeiro. 

Analisando mais uma vez a geopolítica global da escravidão, Fernandes da Cunha 

constatou que o Brasil ainda não havia se convertido no último país a eliminar essa 

instituição. Por acaso, questionou retoricamente, “a Espanha já aboliu a escravidão em 

Cuba? Não, ela ainda existe ali”. Como ainda não existia um isolamento internacional 

completo, o deputado cobrou que, ao invés de acompanhar “o movimento do século [...] 

por imitação ou por vanglória”, o gabinete investisse suas forças em um recenseamento 

da população. Deixando de lado os ditames do tempo, a decisão mais sensata era 

abandonar a “revolução econômico-político-social” tramada em conjunto com o 

monarca, retomando-a somente quando as condições para sua realização estivessem 

azeitadas. 

O ataque de Fernandes colocou a questão nos termos que Zacarias desejava. 

Desviando o foco do Poder Moderador, o presidente do ministério argumentou que o 

ímpeto reformista de seu governo era fruto do “sentimento público” que havia se 

desenvolvido entre os brasileiros, “quer no parlamento, [...] quer nas reuniões 

particulares”. A prova, segundo ele, estava nos projetos de lei apresentados ao 

Legislativo – por Silveira da Motta e Jequitinhonha no Senado e por Tavares Bastos na 

Câmara – e na criação da Sociedade Internacional de Imigração, cujo discurso de 

inauguração, proferido por Furquim de Almeida, Zacarias fez questão de reler diante 
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dos deputados. Para o presidente do ministério, “os acontecimentos precipitam-se, e nós 

em breve seremos no mundo o único povo que tenha a escravidão”. Era outra forma de 

dizer que o posicionamento do seu ministério com relação ao “elemento servil” não 

emanava de D. Pedro II, mas do isolamento internacional do Império e dos ímpetos 

antiescravistas dos cidadãos e dos representantes brasileiros.
125

 

A fala surtiu algum efeito. Depois dela, Gavião Peixoto até propôs a alteração de 

sua emenda, sugerindo um texto que defendia, de forma mais branda, o adiamento de 

qualquer medida emancipacionista. De nada adiantou. Fazendo valer suas alianças na 

câmara, o ministério derrotou a proposta do deputado paulista por 49 votos a 22. Vitória 

de batalha, não de guerra. Se, por um lado, ela serviu para tirar momentaneamente o 

Poder Moderador do centro das críticas, por outro, fragilizou a posição do gabinete. 

Desde então, os paulistas passaram a aproveitar todo tipo de discussão para atacar as 

ações do ministério com relação à emancipação dos escravos. Recorrendo 

invariavelmente aos exemplos prévios de abolição, esses deputados defenderam que o 

gabinete deveria “preparar o terreno, durante 40 ou 50 anos” antes de apresentar 

qualquer projeto relativo ao tema. Em uma dessas falas, José Bonifácio de Andrada e 

Silva (1827-1886), o Moço, foi além, cobrando transparência do ministério sobre seus 

planos. Afinal, perguntou o liberal paulista, o governo pretendia “a emancipação 

imediata, a emancipação deferida e depois simultânea, [ou] a emancipação gradual?”.
126

 

O questionamento obrigou o chefe do gabinete a ser mais preciso com relação à 

proposta que pretendia submeter ao Legislativo. Depois de reforçar que a questão da 

emancipação estava em desenvolvimento no país desde o fim do tráfico negreiro e 

desde os “progressos rápidos” que o “mundo civilizado” havia feito nessa área, Zacarias 

confirmou que seu gabinete, sem “abalar nem prejudicar a propriedade atual, há de 

propor a liberdade do ventre, e apresentará, depois de terminar a guerra, o seu projeto, 

acompanhado das medidas complementares que forem necessárias”. Martim Francisco, 

ministro da Justiça, ainda completaria as informações, dando conta que alguns 

conselheiros de Estado estavam encarregados de preparar um projeto final sobre o tema. 

Pressionado pelos escravistas, o governo cedeu, indo a público pela primeira vez para 
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dizer sem meias palavras que pretendia libertar os nascituros assim que Solano López 

fosse derrotado. Não era mais segredo.
127

 

Ocorre que o contra-ataque não parou por aí. No intuito de rebater os 

“adversários da ideia da emancipação” – categoria na qual incluiu tanto “aqueles que a 

atacam de frente” quanto “aqueles que por meio de exceções dilatórias pretendem adiá-

la para as calendas gregas” –, Martim Francisco voltou a pisar na tecla da geopolítica 

global da escravidão. Desafiando seu irmão José Bonifácio, o Moço, o ministro 

destacou que havia no mundo somente “duas potências que têm escravos: o Brasil, e a 

Espanha em suas colônias”. Situação que colocava o seguinte dilema aos representantes 

imperiais: 

 

É possível, senhores, que nos conservemos como a única potência escravagista do 

mundo? Poderemos resistir à pressão moral que de todos os pontos da terra há de reagir 

sobre nós para impor-nos a solução desta questão? Temos força para fazê-lo? Não. 

Logo, o que é preciso? É preciso com prudência e discrição tratar desta matéria, é 

preciso mostrar que temos vontade de solver a questão. Se o não fizermos, talvez 

sejamos obrigados a obedecer a essa pressão moral, quando voluntariamente podemos 

decidir, guardadas as condições de prudência, este magno problema, cuja solução terá 

imensa influência no nosso futuro.
128

 

 

Bem sucedida, a estratégia fez com que os ataques ao gabinete diminuíssem 

consideravelmente no segundo semestre de 1867, dando sobrevida a Zacarias e a seus 

comandados. Desde então, o principal foco de instabilidade que acometeu o ministério 

localizou-se em um ambiente sobre o qual ele pouco tinha ascendência: os espaços 

públicos. Com poucos representantes na Câmara, os conservadores recorreram aos 

jornais e aos folhetins para barrar qualquer legislação relativa à emancipação dos 

escravos. O ápice dessa estratégia foram as Novas cartas políticas de Erasmo, saídas, 

não por coincidência, no momento mais tranquilo da relação entre o gabinete Zacarias e 

o Parlamento. Publicadas por ninguém menos que José de Alencar (1829-1877), maior 

nome da literatura à época, as cartas não eram artifício novo. Sob o pseudônimo do 

famoso pensador de Roterdã, conhecido por seu Elogio da loucura e pelos escritos do 

gênero “espelhos de príncipe”, o escritor vinha utilizando-as desde o início da Guerra do 

Paraguai para tratar de temas relacionados ao papel do monarca no conflito. Bastou, no 
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entanto, que os desejos de D. Pedro II em prol da emancipação se tornassem públicos 

para Alencar recalibrar sua mira.
129

 

O que se viu foi a mais primorosa síntese da estratégia dos conservadores para 

adiar ou, no caso, abortar o encaminhamento da emancipação articulado pelo 

Imperador. Bebendo na defesa do cativeiro empreendida por seus colegas de partido nos 

espaços institucionais do Império, Alencar tratou logo de naturalizar a escravidão, 

classificando-a como um “fator social” dos mais recorrentes na história da humanidade. 

A “necessidade implacável” de sua existência, segundo o autor, devia-se ao 

“desenvolvimento social” que a instituição havia propiciado desde tempos imemoriais. 

Empregada sempre que as condições se mostravam adversas aos seres humanos, a 

escravidão havia sido “o embrião da sociedade; [o] embrião da família no direito civil; 

[o] embrião do estado no direito público”. Sem ele, “a marcha da humanidade seria 

impossível” e o homem teria permanecido num estado natural quase hobesiano, 

impossibilitado de levar adiante os feitos mais grandiosos de sua história, como a 

conquista da América.
130

 

Além de vincular a escravidão à ideia de progresso, Alencar conferiu 

organicidade à história da instituição, associando sua existência ao ciclo da vida. Como 

os demais elementos da natureza, o cativeiro carregaria, desde o nascimento, o gérmen 

de sua morte natural. Em última instância, isso significava que o próprio tempo se 

encarregaria de apagar sua vitalidade, evitando maiores abalos sociais. Sem precisar 

afirmá-lo com todas as letras, o raciocínio de Alencar tinha sua consequência lógica: 

qualquer ação que buscasse abreviar a existência do cativeiro, como a que D. Pedro II e 

o gabinete Zacarias vinham orquestrando nos bastidores, poderia trazer consequências 

fatalíssimas ao Estado imperial, por levá-lo à “bancarrota”; à “casta dominante”, por 

ameaçar sua fortuna e sua segurança; e até mesmo à “casta sujeita”, por condená-la à 

miséria e ao extermínio. Se a escravidão ainda conformava um elemento essencial da 
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“ordem social” brasileira, era porque seu ciclo estava incompleto e ela ainda não havia 

consumado sua obra no país.
131

 

Com vistas a corroborar seu argumento, Alencar recorreu à mesma estratégia 

dos parlamentares e conselheiros de seu partido, procedendo a uma apreciação crítica 

dos principais exemplos históricos de emancipação. De acordo com ele, havia dois 

grandes modelos de abolição: o britânico, concluído “com abalo, mas sem grandes 

catástrofes”; e o francês, que inverteu a equação, dando à libertação dos cativos “um 

aspecto triste” – alusão à revolta escrava de São Domingos. Por mais que o primeiro 

fosse preferível ao segundo, Alencar asseverou que nenhum deles podia servir de 

referência ao Brasil. Além de terem desrespeitado o ciclo natural da instituição, ambos 

haviam ocorrido em colônias, cuja “morte [...] não passava da amputação de um 

membro” da metrópole, e sob condições demográficas marcadas pela significativa 

superioridade numérica da “raça branca” sobre a “raça negra”. Nesses termos, nem 

mesmo o único país independente a abolir a escravidão até então poderia ser tomado 

como modelo: 

 

Os Estados Unidos, não obstante haverem já estreado de longa data a emancipação, só a 

completaram recentemente, quando sua população livre excedia cerca de oito vezes a 

escravatura. [...] 

Entretanto, o fato da abolição do trabalho escravo no sul da confederação, decretado por 

violenta guerra civil, ainda não se deve considerar consumado. A miséria e a anarquia 

apenas começam a desdobrar-se naquele país, ontem florescente [...].
132

 

 

Repetindo quase que literalmente a ideia que Paranhos havia proferido em seu 

discurso no Conselho de Estado – abolição norte-americana como um exemplo 

incompleto –, Alencar ainda defendeu que, pelas estimativas populacionais existentes, 

“o Brasil está muito longe de uma situação favorável” à emancipação dos cativos. Nesse 

sentido, pouco importava o paulatino isolamento internacional que a instituição 

impingia ao país. As condições internas do Império, especialmente das províncias que 

concentravam o maior número de cativos e “formam núcleos poderosos de 

insurreições”, deveriam receber mais atenção dos governantes. Já que “um sopro” era 

suficiente para “desencadear a guerra social” nesses lugares, o melhor a ser feito era 
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abandonar a ideia de abolir gradualmente o cativeiro por “ato legislativo, [...] sempre 

desastroso”, e respeitar as “leis históricas”.
133

 

Para tanto, Alencar instou o Imperador a recuar no uso do Poder Moderador em 

favor da emancipação e destituir o ministério Zacarias, trocando-o por outro incumbido 

de levar adiante “a única transição possível entre a escravidão e a liberdade”, “aquela 

que se opera nos costumes e na índole da sociedade”. Trocando em miúdos, isso 

significava que a prática das alforrias, associada ao bom tratamento dado aos escravos 

pelos senhores brasileiros, seria o único vetor capaz de adoçar o cativeiro, “lentamente 

transformando-o em mera servidão”, até que “o domínio do senhor se reduz[isse] [...] a 

uma tutela benéfica”. Assim, mesmo que tenha estipulado em aproximadamente vinte 

anos o prazo para o término natural do cativeiro, era evidente que o escritor defendia, 

como o núcleo duro do Partido Conservador, uma solução de duração quase secular, à 

semelhança da transição que havia caracterizado a passagem do Império romano para a 

Idade Média.
134

 

Vendidas como canelas, as Novas cartas políticas de Erasmo embalariam por 

algum tempo o sonho dos escravistas mais empedernidos. Mas quando vistas em seu 

contexto mais imediato, juntamente com as decisões do gabinete Zacarias e dos debates 

parlamentares travados que a elas se seguiram, elas dão a entender que, na passagem de 

1866 para 1867, não foi apenas a sorte da escravidão que foi lançada. A roda da fortuna 

da monarquia, da Constituição de 1824 e do sistema político-partidário-eleitoral 

instaurado em 1841 pelos saquaremas girou em uníssono. Todos no embalo do sistema 

interestatal, da economia-mundo capitalista e das lutas políticas e sociais que davam o 

tom dos conturbados anos 1860 no Império do Brasil. Anos, aliás, que facilmente 

poderiam ser resumidos no de 1868, que sintetizou, como poucos momentos são 

capazes de fazer, a crise que em o país estava mergulhando. 

 

 

A crise de 1868 

As medidas que visavam encaminhar a emancipação dos escravos haviam feito o 

gabinete Zacarias balançar, mas sua queda foi definitivamente selada pela intersecção 

entre os eventos da Guerra do Paraguai e as disputas político-partidárias no Rio de 
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Janeiro. Para entender o ocorrido, é forçoso mais uma vez ater-se ao movimento das 

armas. No segundo semestre de 1867, as tropas brasileiras haviam finalmente avançado 

sobre o território paraguaio depois da reorganização empreendida por Caxias. Mais bem 

treinado e melhor aparelhado que na primeira fase da guerra, o exército da Tríplice 

Aliança tomou com certa facilidade a posição paraguaia de Tahí, em 2 de novembro. 

Desde então, a fortaleza de Humaitá, a mais importante das forças de Solano López, 

perdeu quase todo contato terrestre com o restante do país. Aos soldados isolados, 

restou apenas a via fluvial, cujo risco era mais elevado.
135

 

Com a faca e meio queijo na mão, Caxias resolveu fazer um segundo cerco, 

dessa vez ao gabinete Zacarias. Cansado das críticas que vinha recebendo da imprensa 

mais afinada à Liga Progressista – motivadas, entre outras coisas, pelas consequências 

que a morosidade da guerra trazia à causa da emancipação –, o comandante fez, em 4 de 

fevereiro de 1868, um pedido oficial de renúncia sob a alegação de estar com a saúde 

debilitada. O documento, evidentemente, era para a imprensa ver. O que aparentemente 

havia motivado Caxias era a sensação de desconfiança do gabinete com seu trabalho. 

Ao menos essa foi a alegação que ele deu ao ministro da Guerra, João Lustosa da Cunha 

Paranaguá (1821-1912), na correspondência privada que anexou junto ao documento 

oficial. Seja como for, o pedido de demissão foi cirúrgico. Como se estivesse num jogo 

de xadrez, Caxias havia dado um xeque no rei e em seus peões, bagunçando ainda mais 

o tabuleiro da política imperial.
136

 

O que ele provavelmente não contava é que a resposta viria na mesma moeda. 

Assim que foi notificado da situação, Zacarias deixou seu cargo à disposição. A medida 

colocou o Imperador entre a cruz e a espada, levando-o a recorrer uma vez mais ao 

Conselho de Estado. Na reunião de 20 de fevereiro, prevista originalmente para tratar de 

outro assunto, o monarca solicitou aos conselheiros que opinassem sobre a conveniência 

de cada uma das demissões. As respostas, no entanto, não foram as que D. Pedro II 

pretendia ouvir. Pegos de surpresa, os conselheiros tenderam a ficar em cima do muro, 

ponderando sobre os perigos que envolviam ambas as escolhas. O Imperador, então, 

reforçou a urgência de uma decisão e recolocou a questão nos seguintes termos: qual o 

“menor mal”, a demissão de Caxias ou a do ministério? Sem escapatória, a maioria dos 
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conselheiros optou pela manutenção do comandante. A partidarização da guerra, tão 

evitada pelo líder da Liga Progressista, começava a engolir seu ministério.
137

 

O mais inusitado, nesse caso, é que, mesmo perdendo a queda de braço, o 

gabinete Zacarias manteve-se de pé. Depois da malfadada reunião do Conselho de 

Estado, alguns políticos passaram a atuar junto a Caxias no intuito de demovê-lo do 

pedido de demissão. Se é verdade que não conseguiram reverter completamente a 

animosidade entre o comandante e o ministério, essas tratativas lograram levá-la em 

banho-maria, na esperança de que o fim da guerra propiciasse o término do imbróglio. 

Assim, por mais que o comandante das tropas brasileiras permanecesse reticente, ele se 

manteve no campo de batalha, dando continuidade aos preparativos da operação que 

objetivava tomar a fortaleza de Humaitá. Como a guerra continuava sem percalços, 

Zacarias também ficou com a impressão de que o entrevero havia ficado pra trás. Em 

termos concretos, não havia motivos para que o chefe do gabinete arredasse pé de 

qualquer de seus planos, muito menos daqueles relativos à emancipação dos escravos.
138

 

Isso fica claro pelo encaminhamento dado à questão. Àquela altura, Zacarias já 

tinha em mãos o projeto de libertação do ventre elaborado pela comissão chefiada por 

Nabuco de Araújo. No que diz respeito ao seu conteúdo, a nova versão não trazia 

significativas diferenças com relação aos projetos apresentados por São Vicente em 

1866. A principal novidade estava no formato: um projeto completo no lugar de cinco 

parciais. Por isso mesmo, menos de quatro meses depois, ele já estava na mesa do 

Conselho de Estado para ser avaliado. Em quatro reuniões, realizadas entre 16 de abril e 

7 de maio, os conselheiros examinaram artigo por artigo da nova proposta, aprovando 

uns e vetando outros. Ao fim dos encontros, o Imperador ordenou a Nabuco de Araújo 

que levasse em conta as ponderações do Conselho para a redação da versão definitiva 

do projeto, que também deveria ser submetida a escrutínio. Enquanto isso não ocorria, o 

monarca e o gabinete resolveram marcar terreno. Na Fala do Trono proferida em 9 de 

maio – dois dias, portanto, depois da última reunião no Conselho de Estado –, o 

“elemento servil” voltou a figurar entre os itens abordados. Diante das duas câmaras, D. 
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Pedro II informou que a emancipação havia “sido objeto de assíduo estudo” e que uma 

proposta sobre o tema seria “oportunamente” submetida ao Legislativo.
139

 

A declaração era tudo que o ministério não precisava depois do entrevero com 

Caxias. Como escreveu João Manuel Pereira da Silva, o início dos trabalhos 

parlamentares assemelhou-se a “tempestuosas [...] borrascas” graças à nova inclusão do 

“elemento servil” na Fala do Trono. Desde então, o gabinete passou a sofrer duras 

críticas na Câmara e no Senado – maiores, até mesmo, que as do ano anterior. Em uma 

conjuntura em que Zacarias e seus comandados não gozavam mais de plena confiança 

do Imperador, a combinação foi fatal. Cercado por Caxias no Paraguai, pelos 

conservadores no Senado e pelos liberais na Câmara, o gabinete acabou caindo em 14 

de julho pelo menor dos incidentes em que se envolveu: a oposição de Zacarias à 

escolha do conservador Torres Homem para o Senado. A divergência foi a deixa que D. 

Pedro II precisava para pôr fim à experiência da Liga Progressista, mas não deixava de 

ser uma desculpa. A verdadeira causa da demissão era de conhecimento público. 

Colocado entre a vitória na guerra e a emancipação do ventre, o monarca não titubeou: 

mais valia ver Solano López preso do que futuros ingênuos em liberdade.
140

 

O grande problema é que, na busca de seu principal objetivo, D. Pedro II viu-se 

na necessidade de usar o Poder Moderador para empreender uma nova virada na política 

nacional. Em 16 de julho, ele oficializou o Visconde de Itaboraí, único membro da 

trindade saquarema em atividade, na presidência do novo gabinete e na pasta da 
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Fazenda. Com ele, foram alçados ao poder outros nomes de proa do Partido 

Conservador: Paulino José Soares de Sousa (1834-1901), o filho (Império); José de 

Alencar (Justiça); Paranhos (Negócios Estrangeiros); Barão de Cotegipe (Marinha); 

Barão de Muritiba (Guerra); e Joaquim Antão Fernandes Leão (1809-1887) 

(Agricultura). Em síntese, era a volta da tropa de choque do escravismo brasileiro ao 

Executivo. Volta um tanto quanto escancarada, visto que, antes de serem nomeados, os 

novos ministros impuseram uma única condição ao monarca: enquanto estivessem no 

poder, não agitariam a questão da emancipação – na expressão de Cotegipe, “esta 

espécie de guerra [...] pior que a do Paraguai”.
141

 

O que se viu em seguida foi uma aceleração combinada do tempo da política 

imperial e da abolição. Logo que assumiu, o gabinete de 16 de julho teve que enfrentar 

uma Câmara dos Deputados repleta de liberais e progressistas que haviam visto a 

ascensão dos conservadores como um “golpe de estado” perpetrado pelo Poder 

Moderador. Em poucos dias, o estranhamento resultou na aprovação de uma moção de 

desconfiança que levou Itaboraí a solicitar a dissolução da Câmara e a convocação de 

novas eleições parlamentares. O caso mais uma vez foi parar no Conselho de Estado, 

mas saiu de lá sem qualquer solução: os quatro conselheiros liberais que participaram da 

reunião (Abaeté, Jequitinhonha, Sousa Franco e Nabuco de Araújo) votaram contra, 

enquanto os quatro conservadores (São Vicente, Sapucaí, Torres Homem e Bom Retiro) 

votaram a favor da dissolução. Foi aí que os eventos da guerra jogaram a favor dos 

conservadores. Bastaram as notícias sobre a conquista de Humaitá, ocorrida em 25 de 

julho, chegarem ao Rio de Janeiro, para que a contenda fosse desempatada. Com o 

gabinete fortalecido, D. Pedro II mais uma vez pendeu a balança para o lado dos 

conservadores. Mal sabia que, ao proceder dessa forma, abria de vez a caixa de 

Pandora.
142

 

Como se não bastasse a conjuntura interna, os acontecimentos do Império 

espanhol jogaram mais lenha na fogueira da dupla crise brasileira. Quando D. Pedro II 
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optou pela virada política, a abolição da escravidão estava emperrada no Império 

espanhol. Desde o encerramento da Junta de Información de Ultramar, era patente que 

os debates sobre as reformas haviam sido uma grande fachada. Isso ficou mais evidente 

quando o governo Narváez, inclinado à manutenção do status quo, deu um verdadeiro 

golpe na Junta. Descaracterizando por completo as reformas projetadas pelos 

representantes coloniais, o chefe do governo espanhol decretou um imposto de 6% (que 

poderia chegar a 12%) sobre as rendas líquidas de todas as propriedades territoriais e 

industriais das colônias, criou taxas sobre lucros e impôs novas tarifas protecionistas ao 

comércio colonial. De quebra, também aumentou a repressão sobre os círculos 

reformistas, empastelando seus jornais e prendendo alguns de seus membros. Para 

aqueles que haviam vislumbrado uma nova configuração do Império espanhol, tais 

medidas foram uma verdadeira ducha de água fria em suas pretensões.
143

 

Diante dessa situação, não surpreende que a reação tenha vindo em dose dupla. 

O primeiro estalido foi sentido na metrópole, mais precisamente em Cádiz, onde os ex-

capitães generais de Cuba, Juan Prim y Prats (1814-1870), Domingo Dulce e Francisco 

Serrano y Domínguez (1810-1885), iniciaram o movimento que ficaria conhecido como 

Revolução Gloriosa (1868-1874). Formada a partir da reunião de setores democráticos, 

progressistas e unionistas, a revolução que daria fim ao reinado de Isabel II trouxe 

consigo um conjunto de reivindicações de teor democrático que favoreceram uma nova 

onda de politização da escravidão. Assim que se deram conta da oportunidade aberta, os 

abolicionistas espanhóis passaram a pressionar o novo governo para que ele adotasse 

uma lei de libertação do ventre. O tiro foi certeiro. A junta revolucionária formada em 

Madrid aceitou de imediato a proposta, recomendando ao governo provisório a 

libertação de todos os escravos do império espanhol nascidos a partir de 17 de setembro 

de 1868, marco da revolução. Oficializado por um decreto de 15 de outubro, o pedido 

indicava que o novo regime estava mais propenso à abolição e encaminharia a questão 

para decisão das Cortes, cujos trabalhos estavam programados para começar no início 

de 1869.
144

 

Enquanto isso não acontecia, o segundo estalido soou na parte oriental de Cuba, 

onde a escravidão não gozava da mesma importância que possuía no eixo Havana-
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Matanzas. Em 10 de outubro de 1868 – antes, portanto, das notícias sobre a Revolução 

Gloriosa chegarem a Cuba –, o senhor de engenho Carlos Manuel de Céspedes (1819-

1874), reunido com outros senhores, emitiu seu famoso Grito de Yara, declarando a 

independência da ilha e a proclamação de uma república. No mesmo dia, Céspedes 

também divulgaria um manifesto propugnando muitas das reformas defendidas pelos 

representantes cubanos da Junta de Información de Ultramar. Com toda a moderação 

que cabia aos senhores de escravos, o movimento que deu início à Guerra dos Dez Anos 

(1868-1878) defendeu a “emancipação gradual e com indenização” dos cativos, mas 

nunca chegaria a adotar um abolicionismo geral e irrestrito. Em muitas idas e vindas 

sobre o tema, Céspedes e os demais líderes da revolta mantiveram a questão circunscrita 

às demandas da guerra, alforriando aqueles que estivessem dispostos a lutar e a 

trabalhar por sua causa. Era pouco, mas além de ser mais do que os metropolitanos 

haviam logrado, o movimento independentista abriria a possibilidade de os cativos 

tencionarem as fronteiras da liberdade como poucas vezes haviam conseguido na 

história cubana. “A guerra”, como escreveu José Antonio Piqueras, “atuou como um 

poderoso fator de desagregação do escravismo”.
145

 

Não apenas em Cuba, mas em menor escala também no Brasil. Afinal, as 

novidades hispano-cubanas desembarcaram no Império bem no momento em que as 

reações à nomeação do gabinete de 16 de Julho estavam em andamento. A primeira 

delas, ocorrida em outubro de 1868, foi a fundação do Centro Liberal por políticos do 

naipe de Nabuco de Araújo, Zacarias, Furtado, Paranaguá, Teófilo Ottoni e Francisco 

Otaviano. Antes dos acontecimentos cubanos, o novo grupo limitou-se a promover um 

boicote às eleições parlamentares. Mas em 1869, já cientes dos possíveis desfechos com 

relação à escravidão nas colônias espanholas, os caciques do Centro redigiram um longo 

manifesto no qual propugnavam “a reforma para conjurar a revolução” e fundaram o 

jornal A Reforma para divulgar seu projeto político. Nesse mesmo periódico, os 

centristas também lançaram seu programa, formado por cinco pontos que incidiam 

sobre aspectos conjunturais e estruturais. No primeiro plano estavam a abolição do 

recrutamento forçado e a substituição da Guarda Nacional por uma “guarda cívica 

municipal”, com os quais o grupo buscava solucionar dois dos principais problemas 
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gerados pela Guerra do Paraguai. No segundo e mais importante encontravam-se a 

reforma eleitoral (introdução de eleições diretas nas capitais e nas cidades com mais de 

10 mil habitantes), a reforma policial e judiciária (separação entre polícia e justiça) e a 

emancipação do ventre, com as quais os centristas pretendiam reconfigurar o sistema 

político-partidário-eleitoral vigente e reinserir o Brasil no quadro das “nações 

civilizadas”. Como A Reforma estampou em suas páginas, “abolida a escravidão em 

Cuba, o que a esta hora já talvez seja um fato consumado, ficará o Brasil o país único de 

escravidão no mundo civilizado”.
146

 

Bem ou mal, era a primeira vez na história do país que um partido político 

inscrevia a abolição da escravidão em seu programa. Primeira, mas não única. Na 

mesma conjuntura, os fundadores do Clube Radical também chegaram à constatação de 

que era preciso revisar a agenda implementada pelos conservadores entre as décadas de 

1830 e 1840 – a defesa da escravidão e a centralização do Judiciário. A diferença é que 

para esse grupo, composto majoritariamente por jovens liberais, as reformas deveriam 

ser mais profundas que as propostas pelo Centro caso objetivassem estancar pela raiz os 

problemas do país. Assim, afinando-se ao programa que o jornal Opinião Liberal vinha 

divulgando desde 1866, os radicais passaram a propugnar a descentralização 

administrativa, a adoção de um sufrágio “direto e generalizado” – inclusive, para a 

escolha de senadores e presidentes de província –, a extinção do Poder Moderador, a 

substituição da Guarda Nacional por uma “polícia eletiva”, a separação da “judicatura 

da polícia”, o fim da vitaliciedade do Senado e, como não podia faltar naquela 

conjuntura, a abolição da escravidão.
147

 

Bem vista entre os estudantes das faculdades de direito, a experiência do Clube 

Radical foi replicada em São Paulo, Recife e até mesmo nos redutos escravistas de 

Campinas e Vassouras. Seu sucesso pode ser medido pelas conferências públicas que 

seus membros organizaram nas capitais onde sua atuação foi mais destacada. Feitas para 
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divulgar as propostas do grupo para um público mais amplo, elas chegaram a reunir até 

duas mil pessoas na Corte e outras centenas em São Paulo e em Recife. Mesmo que o 

cativeiro tenha sido tema de apenas um desses encontros, seu conteúdo mostra bem 

como alguns setores do Clube Radical propugnaram uma abolição muito mais acelerada 

que a prevista pelo Imperador e pelo Centro Liberal. Proferida pelo então estudante Rui 

Barbosa (1849-1923) em setembro de 1869, a conferência sobre o “elemento servil” 

defendeu que a abolição da escravidão poderia ser facilmente obtida no Brasil por duas 

razões: 

 

1º porque uma porção imensa da propriedade servil existente entre nós, além de 

ilegítima como toda a escravidão, é também ilegal, em virtude da lei de 7 de novembro 

de 1831, e do regulamento respectivo que declararam expressamente “que são livres 

todos os africanos importados daquela data em diante” – donde se conclui que o 

governo tem a obrigação de verificar escrupulosamente os títulos dos senhores, e 

proceder na forma do decreto sobre a escravatura introduzida pelo contrabando; 2º 

porque a população escrava no Brasil acha-se para com a população livre em uma 

proporção incomparavelmente inferior àquela em que se achava nas colônias francesas e 

inglesas, nem entre nós se dá a circunstância da grande luta civil no meio da qual foi 

proclamada a emancipação dos Estados Unidos.
148

 

 

A referência ao artigo 1º da Lei de 7 de Novembro de 1831 não era aleatória. 

Àquela altura, Rui Barbosa já compunha o grupo que orbitava em torno de outro 

membro do Clube Radical, o ex-escravo e rábula Luiz Gonzaga Pinto da Gama (1830-

1882), que desde 1868 havia passado a requisitar na Justiça a libertação de africanos 

importados depois de 1831 com base nesse mesmo dispositivo. Inspirados, muito 

provavelmente, na ação de William Christie durante sua passagem pelo Rio de Janeiro, 

nas ações de liberdade requisitadas por cativos que cruzavam a fronteira com o Uruguai 

e na experiência pessoal de Gama como amanuense da delegacia de polícia de São 

Paulo, alguns membros do Clube Radical começaram a pregar a destruição da 

escravidão a partir de sua base mais frágil: a ilegalidade de boa parte da propriedade 

escrava existente no país. Era uma clara demonstração da intersecção entre a crise 

política e a crise da escravidão. Gama, que havia defendido a extinção do Poder 

Moderador na primeira conferência do Clube Radical paulistano, notou que as portas do 
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Estado imperial estavam fechadas ao antiescravismo e recorreu à luta jurídica, 

radicalizando sobremaneira a batalha pelo fim do cativeiro.
149

 

Definitivamente, sua iniciativa não passou de uma exceção durante a década de 

1860, permanecendo circunscrita ao círculo do Clube Radical paulistano. No restante do 

país e mesmo em São Paulo, a resposta mais comum à nomeação do gabinete de 16 de 

Julho residiu no surto de criação de sociedades abolicionistas em todas as regiões do 

Império. Entre a crise de 1868 e a aprovação da lei do Ventre Livre (1871) foram 

fundadas no país nada mais nada menos do que 25 sociedades abolicionistas – média de 

6,5 por ano –, dispersas pelas províncias do Amazonas, da Bahia, do Ceará, do Espírito 

Santo, do Maranhão, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do 

Rio Grande do Sul e de São Paulo. Por mais diferentes que fossem, essas novas 

associações compartilharam diversas propostas e formas de atuação. Além de 

publicarem jornais e organizarem peças teatrais e eventos literários para militar em prol 

do ventre livre, elas incentivaram a arrecadação de fundos para a libertação de escravas 

jovens. Era, no geral, um abolicionismo circunscrito a pequenos círculos sociais das 

principais cidades do país, mas que gerou dividendos políticos significativos.
150
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O primeiro deles foi um movimento político extenso e ainda bastante 

negligenciado pela historiografia: a aprovação de leis provinciais que criaram fundos de 

emancipação ou outros dispositivos que favoreciam a alforria dos cativos. De 1868 a 

1870, ao menos catorze das vinte assembleias províncias do Império – Amazonas, Pará, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás – aprovaram legislações nesse sentido, 

algumas por pressão das sociedades abolicionistas criadas na mesma conjuntura. 

Agindo, muitas vezes, em consonância com as associações civis, essas leis reservaram 

uma quantia fixa ou variável das receitas provinciais – algo entre 5 e 30 contos de réis – 

para a libertação de escravos, cuja escolha recaiu preferencialmente sobre meninas e 

mulheres jovens que habitavam as zonas urbanas.
151

 

Os poucos dados disponíveis mostram que o número de escravos libertados pelas 

ações na Justiça, pelas sociedades abolicionistas e pelos fundos provinciais foi bastante 

diminuto. Nos tribunais, a tramitação dos processos era lenta. Uma decisão judicial 

podia levar um par de anos ou mais de uma década para ser emitida – isso, quando dava 

ganho de causa ao escravo. As associações, por seu turno, tiveram suas iniciativas 

limitadas pelos aportes financeiros de seus sócios e dificilmente conseguiram alforriar 

mais do que uma ou duas dezenas de cativos por ano. A exceção ficou por conta da 

Libertadora Sete de Setembro, sociedade abolicionista baiana dirigida por Abílio 

Borges. Dispondo de recursos oriundos dos cofres provinciais, ela registrou a alforria de 

191 escravos entre 1869 e 1871 – média de pouco mais de 63 por ano. Já os fundos 

tiveram pior sorte. Muitos não passaram de letras natimortas, permanecendo sem 

aplicação depois de sua aprovação pelas assembleias provinciais. Um dos poucos que 

fugiu à regra foi o fundo pernambucano, que logrou a libertação de 66 cativas em seu 

primeiro ano de funcionamento e 67 no ano seguinte.
 152
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No fim das contas, as tentativas de libertação dos escravos na Justiça, a fundação 

de sociedades abolicionistas e a criação de fundos provinciais de emancipação não 

alforriaram, juntas, mais do que algumas centenas dos cerca de 2 milhões de escravos 

existentes no Império. A julgar exclusivamente pelos números, seus resultados foram, 

no máximo, simbólicos. Acontece que, nesse caso, a quantidade de cativos libertados 

não é capaz de dar a verdadeira dimensão desses três fenômenos para a história da 

abolição. Quando vistas em conjunto com a inscrição da emancipação nos programas 

dos novos agrupamentos políticos, essas iniciativas mostram como a nomeação do 

gabinete de 16 de Julho contribuiu substancialmente para internalizar a geocultura do 

abolicionismo entre parcelas da população urbana do Brasil. De 1868 a 1871, quase que 

à revelia da decisão política tomada pelo Imperador, a emancipação saiu 

definitivamente das confabulações palacianas e diplomáticas para ganhar as ruas, os 

tribunais, os teatros, as redações jornalísticas, as reuniões partidárias e muitos outros 

espaços públicos. 

Não que isso inexistisse por completo antes de 1868. Existia, mas em escala bem 

mais circunscrita e, portanto, pouco capaz de alterar os rumos do processo abolicionista. 

Nesse sentido, foi necessária a dilatação e a institucionalização de grupos favoráveis à 

emancipação para que a condução do processo emancipatório deixasse de navegar 

primordialmente conforme as correntes de ventos internacionais. Mais do que 

simbólicas, as consequências dessa transformação teriam impacto nada desprezível 

sobre a condução da “questão servil” pelo Estado imperial. Em meados de 1868, o 

monarca havia dado um passo no intuito de acabar com a guerra. Três anos depois, 

acabaria colhendo justamente aquilo que havia relegado a segundo plano: a libertação 

do ventre. Natural que assim o fosse. Como há muito escreveu o bom velhinho – o 

anticapitalista –, “os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre 

e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais 

ela é feita”. Não foi diferente para D. Pedro II. Afinal, o imperador gozava de 

privilégios sociais, mas não poderia jamais desfrutar de regalias da História.
153

 

 

 

Os Saquaremas no poder 

Logo que subiu ao poder, o gabinete de 16 de Julho adotou um silêncio tão 

profundo sobre a questão da emancipação que, não fosse a situação socioeconômica de 
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seus membros, eles poderiam facilmente ser confundidos com os personagens de Vidas 

Secas, de Graciliano Ramos. A tática pôde ser conferida já nos primeiros dias do novo 

governo. Na Câmara dos Deputados, enquanto os representantes liberais esbravejavam 

contra a queda do ministério Zacarias, as primeiras palavras de Itaboraí calaram sobre o 

tema. No senado, Jequitinhonha tomou o cuidado de não deixar que a questão passasse 

em branco. Um dia após a nomeação dos conservadores, ele intimou o novo gabinete a 

emitir publicamente seu pensamento sobre a emancipação dos escravos. Terminou no 

vácuo, mas ciente de que, nesse caso, o silêncio era mais revelador que qualquer 

palavra.
154

 

As tensões, no entanto, apareceriam já nos primeiros meses da administração 

saquarema, quando as condições históricas globais tornaram ainda mais aguda a pressão 

abolicionista. O primeiro sinal disso viria do norte, mais especificamente da Espanha. 

De lá, o plenipotenciário Caetano Maria de Paiva Lopes Gama (1823-1882) encaminhou 

um ofício para Paranhos descrevendo sem eufemismos a gravidade da situação: “era de 

previr que ao grito de Liberdade, com que a revolução parece ter chamado o povo 

espanhol a uma nova vida, se associasse a ideia abolicionista, e se agitasse a questão da 

emancipação dos escravos nas colônias espanholas de Ultramar”. Alertando para o 

perigo de contágio dos eventos que acompanhava in loco, o representante brasileiro 

recomendou aos novos ministros que estivessem “preparados para qualquer medida que, 

achando-nos desprevenidos, poderia ter no Império um eco funesto”. Em tema digno de 

“toda a nossa atenção”, acrescentou, não convinha deixar que a “glória [da abolição] 

caiba à Espanha nas suas possessões de Ultramar”.
155

 

O segundo sinal viria do sul, novamente do conflito com o Paraguai. Desde a 

conquista de Humaitá, os avanços das tropas aliadas tinham praticamente selado o 

destino da guerra. A “dezembrada” – nome dado ao conjunto de batalhas (Itororó, Avaí 

e Lomas Valentinas) ocorridas em dezembro de 1868 – destruiu o que restava do 

poderio militar paraguaio, enquanto a ocupação de Assunção, no mês seguinte, 

sacramentou a vitória aliada. No front da guerra, era patente que, para além das buscas a 

Solano López, não havia mais o que ser feito no território paraguaio. Tal sentimento foi 

sintetizado de maneira singular por Caxias. Certo de que sua missão estava cumprida, 

ele deu o conflito por encerrado, pediu demissão e retirou-se para Montevidéu à espera 
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da resposta do governo imperial. Não fosse a intransigência de D. Pedro II, 

condicionando o fim oficial da guerra à captura do ditador, as porteiras da abolição 

estariam escancaradas. De toda forma, a consumação da vitória levou muitos a 

acreditarem que havia chegado o momento de tocar adiante o processo emancipatório 

ou ao menos de deixá-lo engatilhado para um futuro próximo, quando as pendências no 

Paraguai já estivessem resolvidas.
156

 

Ocorre que o gabinete de 16 de Julho deu de ombros para essa possibilidade. Os 

acontecimentos europeus e sul-americanos passaram longe de demover os 

conservadores governistas de sua postura com relação à escravidão. Muito pelo 

contrário. Se os avisos e recomendações do plenipotenciário brasileiro em Madrid 

caíram em ouvidos propositalmente moucos para o tema da emancipação, eles parecem 

ter chamado a atenção dos saquaremas para o gargalo da oferta mundial de trabalho 

compulsório. Num cenário marcado pela crescente entrada de chins e coolies nos 

Estados Unidos, no Peru, em Cuba e em outras ilhas antilhanas e pelo futuro incerto do 

cativeiro no Brasil, Itaboraí e seus colegas começaram a mexer seus pauzinhos com 

vistas a favorecer a introdução de trabalhadores asiáticos no país. Não se tratava de 

buscar substitutos para os cativos, mas de aproveitar a conjuntura internacional para 

fornecer outra alternativa de trabalho compulsório aos senhores do país.
157

 

O apego à escravidão também ficaria patente durante a abertura da nova 

legislatura. Na ocasião, D. Pedro II leu sua tradicional Fala do Trono, redigida pelo 

ministério, sem qualquer menção ao “elemento servil”. Levando-se em conta as duas 

Falas anteriores, tratava-se de uma mudança significativa de rota do governo imperial. 

Mesmo assim, com uma câmara repleta de conservadores, a ausência não provocou 

qualquer comentário mais detido. Nas discussões transcorridas por ocasião da 

elaboração da resposta à Fala do Trono – as mesmas que haviam provocado uma série 

de inconvenientes ao gabinete Zacarias –, a emancipação sequer foi aventada pelos 

representantes da casa. Até mesmo no Senado a legislatura não começou com grandes 

dificuldades para os conservadores. A única resistência que o gabinete de 16 de Julho 

sofreu com relação ao tema partiu de Nabuco de Araújo e Zacarias, cujos discursos 

                                                 
156

 Francisco Doratioto. Maldita guerra, pp. 350-402. 
157

 Para o contexto mais amplo da importação de chins e coolies, cf. Marco Aurélio dos Santos, 

“Migrações e trabalho sob contrato no século XIX”. História, v. 36, e12, 2017, pp. 1-24. Sobre a 

importação de coolies, ver a defesa feita por Fernandes Leão, ministro da Agricultura, em ASIB, 

08/10/1869. A referência aos projetos do ministério para importação de coolies e chins também foram 

recorrentes na boca dos parlamentares durante os trabalhos parlamentares de 1869. Cf. ACD, 21/07/1869 

(Araújo Góes) e 03/08/1869 (José Calmon); e ASIB, 29/09/1869 (Saraiva). 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

162 

 

serviram mais para demarcar o terreno político do Centro Liberal do que para defender a 

questão propriamente dita. Diante desse quadro, tudo indicava que, a depender do 

Legislativo, o ministério de 16 de Julho teria vida relativamente fácil.
158

 

Tamanha facilidade só não se transformou em pleno consenso por causa de um 

ato fortuito. Em maio, o presidente da Câmara inseriu na ordem do dia um projeto que 

abolia a pena de galés para cativos. Percebendo que o conteúdo da proposta formulada 

na época do gabinete Zacarias poderia politizar o tema da emancipação, os 

conservadores agiram rápido. Na primeira rodada de discussão, mandaram o projeto 

para a Comissão de Constituição e Justiça Criminal, que funcionava como uma espécie 

de cemitério para textos desse tipo. A tática surtiu o efeito desejado para a proposta em 

questão, mas não foi suficiente para conter as faíscas geradas por seu aparecimento. Isso 

porque, estimulado pelo ocorrido, o deputado paranaense Manoel Francisco Correa 

(1831-1905) resolveu apresentar na semana seguinte três propostas concernentes ao 

cativeiro: a primeira estipulando a realização de uma matrícula dos escravos do Império; 

a segunda proibindo a venda de cativos em leilão e em hasta pública; e a terceira 

criando uma loteria para financiar um fundo de emancipação de cativas jovens, nos 

mesmos moldes que as assembleias provinciais estavam espalhando pelo Império.
159

 

Dias mais tarde, o mesmo deputado se deu conta de que o conteúdo de seu 

segundo projeto era praticamente idêntico ao de Silveira da Motta, aprovado no Senado 

em 1862 e barrado na Câmara dois anos mais tarde. Para evitar a sobreposição de textos 

de teor semelhante, Correa elaborou um requerimento solicitando que a comissão de 

justiça civil escolhesse qual dos dois deveria entrar na ordem do dia. A resposta foi 

rápida. No dia seguinte, a comissão emitiu um parecer favorável ao texto do senador. 

Com isso, além dos demais projetos de Correa, o de Silveira da Motta pôde tentar a 

sorte em um Legislativo dominado pelos conservadores.
160

 

As dificuldades de emplacar qualquer lei relativa à escravidão nesse contexto 

podem ser vistas na trajetória dos dois projetos redigidos por Correa. O primeiro, que 

versava sobre a criação de uma loteria, nem chegou a entrar na ordem do dia, sendo 

barrado antes disso. Já o segundo, sobre a matrícula dos escravos, foi mais longe, 
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conseguindo ser submetido à discussão. No entanto, bastou que ele fosse anunciado 

para o deputado pernambucano João Alfredo Correa de Oliveira (1835-1919) – o 

mesmo que entraria para a história por presidir o gabinete responsável pela aprovação 

da Lei Áurea – solicitar, por meio de requerimento, seu envio às comissões de estatística 

e fazenda. O autor da proposta até tentou argumentar que ela atendia a uma 

“necessidade geralmente reconhecida” e que a coleta de dados não exigiria “dos 

possuidores de escravos a exibição dos títulos em virtude dos quais os possuem” – o 

que, em bom português, significava legalizar a propriedade dos africanos introduzidos 

depois de 1831. Não adiantou. Sem muitas dificuldades, os conservadores mais ligados 

aos interesses escravistas enterraram o projeto que materializava um dos principais 

pontos do discurso de suas lideranças partidárias: a necessidade de contabilizar a 

população escrava do Império antes de proceder a qualquer reforma.
161

 

Durante a discussão do projeto de Silveira da Motta, os conservadores 

recorreram à mesma estratégia. Mal ele foi anunciado, o saquarema Domingos de 

Andrade Figueira (1834-1910) pediu a palavra para dar início a uma carreira que o 

notabilizaria como um dos maiores defensores da escravidão a passar pelo Parlamento 

imperial. Mostrando plena afinação ao discurso dos caciques de seu partido, o deputado 

defendeu que a emancipação no Império deveria seguir o padrão da Roma Antiga, 

realizando-se “sem abalos, sem dependência de medidas diretas, [e] sem o pânico que 

elas acarretam”. Para isso, bastaria que os brasileiros respeitassem a “ação do tempo”, 

deixando que a taxa de mortalidade dos escravos, “a cooperação das associações” 

difundidas pelo país, “as manumissões voluntárias que se dão em todo o país 

frequentemente” e “as manumissões forçadas pelos tribunais” se encarregassem do 

feito. Como o projeto em discussão não se encaixava em nenhuma dessas variáveis, 

Andrade Figueira passou a criticar pontualmente artigo por artigo, terminando por 

sugerir uma nova redação ao texto. A tática era arteira: sem condenar em absoluto os 

dispositivos do projeto, o conservador pretendia travar seu encaminhamento, 

mandando-o de volta ao Senado.
162

 

Dessa vez, no entanto, a estratégia não funcionou. Sem que as alterações 

convencessem a maioria da Câmara, o projeto passou em 25 de agosto, sendo 

sancionado pelo monarca em 16 de setembro. Desde então, ficaram proibidos os leilões 

públicos de escravos (art. 1º) e a separação de famílias cativas – tanto casais como pais 
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e filhos menores de 15 anos – (art. 2º). Além disso, os cativos inventariados ganharam a 

oportunidade de adquirir sua liberdade à revelia dos herdeiros caso apresentassem à 

vista o preço de suas alforrias (art. 3º). De alcance diminuto, a passagem da legislação 

indicava uma situação política nada desprezível, na medida em que expôs o primeiro 

sintoma de racha na base parlamentar conservadora. No exato momento em que as 

forças antiescravistas pareciam avolumar-se pela confluência das conjunturas interna e 

externa, os conservadores começaram a dividir-se entre aqueles que não admitiam 

qualquer avanço da emancipação no âmbito do Estado e os que pretendiam aprovar 

medidas pontuais, como o projeto de Silveira da Motta, para manter a estrutura social 

tal qual ela se encontrava.
163

 

Seja como for, é pouco provável que os membros das duas correntes contassem 

com o fato de que a legislação formulada por Silveira da Motta seria seguida por um 

estrondo ainda mais forte, causado pelo Conde d’Eu. Nomeado em março como 

substituto de Caxias no comando das forças aliadas, o príncipe logo percebeu a 

oportunidade que se abriu à sua frente quando Paranhos iniciou as tratativas para a 

organização de um governo provisório em Assunção. Próximo ao Centro Liberal e 

antiescravista declarado, o conde exerceu sua ascendência sobre o triunvirato paraguaio 

alçado ao poder, sugerindo que ele decretasse a abolição da escravidão em seu país. 

Para Carlos Loizaga, José Diaz Bedoya e Cirilo Antonio Rivarola, a medida era uma 

forma de angariar apoio popular e legitimidade política a seu governo. Para o príncipe, 

era a oportunidade de difundir uma imagem mais positiva do Império frente à 

comunidade internacional e jogar pressão sobre o gabinete de 16 de Julho. Boa para 

ambas as partes, a decisão não tardou a sair. Por decreto emitido em 2 de outubro de 

1869, o Paraguai extinguiu “totalmente a escravidão” e declarou livres todos os cativos 

que pisassem em seu território. Sem muito esforço, o Conde d’Eu deu um xeque no 

governo.
164
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Esse xeque, no entanto, só se transformaria em xeque-mate com o assassinato de 

Solano López em 1º de março de 1870 e o retorno dos primeiros batalhões de 

Voluntários da Pátria ao Brasil no início do mesmo ano. Junto com a proliferação do 

movimento de libertação de escravos nas províncias e a iminente apresentação de um 

projeto de emancipação do cativeiro nas Cortes espanholas, tais eventos fizeram com 

que qualquer leigo em política tivesse certeza de que o ministério de 16 de Julho não 

tinha mais condições de ignorar as evidências, como havia feito até então. Por todo o 

país, inclusive entre as fileiras conservadoras, brotavam manifestações de que a hora da 

emancipação havia chegado.
165

 Entre elas estava a do Imperador, que em 1º de maio de 

1870 dirigiu a seguinte correspondência a Itaboraí: 

 

Não sei quando se abrirão as câmaras; porém é necessário que eu possa a tempo 

examinar o projeto da fala do trono. 

Pelos motivos que lhe tenho exposto, [...] entendo que seria um grande erro o não dizer 

o governo alguma coisa sobre a questão da emancipação na fala do trono. 

[...] 

Escuso dizer que tudo o que acabo de escrever será sabido unicamente do ministério, 

que muito estimarei concorde comigo na necessidade que sempre lhe tenho exposto de 

alguma coisa dizer-se na fala do Trono a respeito desse assunto, de que todos parecem 

ocupar-se menos o governo.
166

 

 

Tivesse o monarca o poder que os críticos lhe atribuíam, o tom da carta seria 

mais duro. Como, no entanto, suas atribuições eram restritas, os saquaremas não 

pensaram duas vezes antes de ignorar os pedidos de D. Pedro II. Três dias mais tarde, 

quando o gabinete leu para o Imperador sua proposta de Fala do Trono sem qualquer 

menção ao “elemento servil”, o impasse estava posto. Reforçando que havia concordado 

sobre o silêncio no discurso do ano anterior, o monarca argumentou que as condições 

agora eram outras: a Guerra do Paraguai havia efetivamente acabado, a sociedade estava 

se manifestando a favor da emancipação nas principais cidades do país e o Conselho de 

Estado já tinha dado seu aval à reforma. Segundo ele, não havia mais desculpa para a 

exclusão do tema. Mesmo que o gabinete não pretendesse apresentar um projeto de 
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emancipação durante a legislatura daquele ano, conviria ao menos anunciar que ele se 

ocupava do estudo da questão.
167

 

Na discussão que se seguiu, os membros do ministério apresentaram ao monarca 

uma versão light dos argumentos que vinham proferindo nas tribunas, no Conselho de 

Estado e na imprensa. Além de relembrar D. Pedro II que haviam aceitado o ministério 

com a condição de não tocar no tema da emancipação, eles reforçaram que a 

inexistência de estudos e estatísticas sobre o tema dificultava a adoção de qualquer 

medida que não provocasse abalos ao país. Não foi o suficiente. Na reunião seguinte, D. 

Pedro II voltou a cobrar a inclusão do “elemento servil” na Fala do Trono. A insistência 

fez com que ele ouvisse dos ministros que os poderes constitucionais não o autorizavam 

a influir daquela maneira sobre o conteúdo da Fala. A crítica calou fundo no 

constitucionalismo de D. Pedro II, que se curvou diante da intransigência do gabinete e 

da realidade dos fatos, mas evitou uma derrota completa. Ameaçando libertar com seus 

próprios recursos os escravos que ainda pertenciam à nação, o monarca arrancou do 

ministério a promessa de apresentação de um projeto de lei voltado para o tema. Era 

pouco para alguém acusado de desfrutar de poderes quase absolutos, mas o suficiente 

para aqueles que representavam os interesses escravistas do país. 

 Quando, em 6 de maio, o Imperador proferiu a Fala do Trono na frente dos 

parlamentares, o conflito entre ele e o gabinete já era de conhecimento geral. Para 

piorar, na manhã seguinte, o entrevero foi tema de um contundente editorial do 

Dezesseis de Julho, jornal editado por Alencar e seu irmão Leonel. De acordo com o 

periódico conservador, a rusga sugeria “graves e tristes reflexões” sobre o sistema 

representativo brasileiro, que submetia os ministérios a “uma vontade individual, que 

faz e desfaz, ou pelo menos perturba e enfraquece”. Para os redatores, o mesmo 

problema – ingerência do Poder Moderador sobre os negócios do Executivo – afetava 

diretamente a discussão sobre a emancipação. Se o sistema representativo funcionasse 

plenamente, argumentaram, ninguém esperaria pela Fala do Trono para saber a opinião 

do governo sobre a “questão do elemento servil”, uma vez que ela “estava resolvida por 

algum tempo, desde o dia 16 de Julho de 1868”. Como não era esse o caso, nada havia o 

que comemorar. Para os autores, o partido conservador havia “de pagar caro [por] esse 

triunfo constitucional”, pois a vitória sobre o monarca não passava de “uma pancada em 
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vão”, sendo apenas o prenúncio de uma “pancada em cheio [demissão], que não se pode 

demorar muito e – quem sabe? – só espera a oportunidade”.
168

 

As palavras finais do editorial estavam, de fato, bastante próximas da realidade. 

A “pancada em cheio” começaria a ser construída dias mais tarde, não pelo Imperador, 

mas pela dissidência interna do partido Conservador, que passou a ler de outra forma o 

isolamento internacional e as manifestações abolicionistas que se espalhavam pelo país. 

O primeiro a se manifestar contra a postura do gabinete foi Jerônimo José Teixeira 

Júnior (1830-1892), herdeiro político do Marquês de Paraná e cafeicultor do Vale do 

Paraíba, que uma semana após a Fala do Trono fez uma interpelação para saber “qual o 

pensamento do governo imperial sobre a solução da grave questão do elemento servil do 

Império”. Por mais inusitada que a pergunta fosse, especialmente por partir de um 

conservador, seu objetivo passou distante de qualquer defesa da emancipação. 

Declarando-se “amigo dedicado da atual situação política”, Teixeira Júnior deixou claro 

que seu questionamento devia-se às Falas do Trono emitidas pelo ministério Zacarias, 

que haviam derramado “sobre o país a mais fatal cornucópia de calamidades (apoiados), 

suscitando intempestivamente, sem nenhuma medida preparatória, a grave questão da 

emancipação”.
169

 

Desde essa ruptura, continuou o deputado pelo Rio de Janeiro, muita água havia 

rolado na direção da abolição: o crédito havia secado para os senhores; sociedades 

abolicionistas estavam sendo criadas pelo país afora; diversas províncias tinham 

aprovado fundos de emancipação com anuência dos presidentes de província ligados ao 

ministério de 16 de Julho; líderes conservadores haviam classificado a libertação dos 

cativos como algo “inevitável”; e o Conde d’Eu tinha abolido a escravidão no Paraguai. 

Juntas, essas evidências levaram Teixeira Junior a cobrar uma atitude do gabinete 

Itaboraí para que o Brasil não viesse a repetir outros exemplos da “história 

contemporânea”, como o “do Haiti, [o] das colônias francesas em 1848, e [o] dos 

Estados Unidos durante a espantosa guerra civil que ainda há bem pouco tempo tanto 

impressionava o mundo civilizado”. Para ele, 
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Cometida [...] tão grande imprudência pelo gabinete de 3 de Agosto, e aceito o difícil 

legado dessa situação, o partido conservador não pode hesitar na única missão que lhe 

compete, qual é a de atenuar, se não reparar os males que acabrunham o país, cuja tarefa 

não pode ser satisfeita sem medidas legislativas. E, portanto, o que deve querer o 

partido conservador é que essa grave questão possa resolver-se prudente e 

cautelosamente sem grande abalo social, respeitando-se o direito de propriedade, 

garantindo-se os legítimos interesses da nação e salvaguardando-se a tranquilidade, a 

segurança e a riqueza pública. O partido conservador não pode abandonar às discussões 

dos clubes e da praça pública uma questão tão incandescente, e cuja boa solução exige 

ser dirigida pelos poderes do Estado.
170

 

 

Diante da internalização da questão emancipacionista no tecido social brasileiro, 

Teixeira Junior instou o partido Conservador a “dirigir a opinião” antes que ela dirigisse 

as decisões do governo num futuro próximo. O problema é que isso, como ficaria 

patente na resposta de Itaboraí, opunha-se frontalmente ao pensamento do gabinete de 

16 de Julho. Na réplica que o presidente do ministério deu ao deputado, as palavras 

foram bastante cuidadosas, mas não deixaram de passar o mesmo recado dado dias antes 

ao Imperador. Partindo da premissa de que a abolição implicaria “entre nós uma 

profunda transformação da vida social”, Itaboraí defendeu que o governo deveria agir 

“muito cautelosa e lentamente, de modo que nem se ofendam aqueles direitos nem se 

ponham em sobressalto os proprietários rurais e os interesses numerosíssimos e 

legítimos que estão ligados com os desta importantíssima classe da nação”. A seu ver, 

isso não poderia ser feito enquanto os efeitos da Guerra do Paraguai fossem sentidos 

pela sociedade e pelo Estado e enquanto os dados estatísticos sobre a escravidão 

brasileira não estivessem coligidos. Em seguida, o presidente do ministério 

sacramentou: 

 

Não quer isto dizer que o governo não deseje, não esteja pronto a coadjuvar todas as 

medidas indiretas que tenderem a facilitar ou apressar a solução deste difícil problema 

nos termos de que falei; mas procurar resolvê-lo precipitadamente, não; nós não o 

faremos. (Muito bem; muito bem) 

Aqueles, porém, que se julgam habilitados, e com a força necessária para o resolverem 

de uma maneira mais pronta, a esses é lícito apresentarem os seus planos, submeterem-

nos à deliberação desta augusta câmara; os representantes da nação têm mais direito, 

mais autoridade de fazê-lo do que o poder executivo. (Apoiados)
171

 

 

Para bons entendedores, as meias palavras de Itaboraí bastaram para enterrar a 

crença quanto às possibilidades de seu gabinete liderar o processo abolicionista. Por 
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 Ibidem. Cf. também o debate travado entre Alencar, Andrade Figueira, Teixeira Junior e Araújo Lima 

na mesma sessão, que incidiu especialmente sobre o papel das sociedades abolicionistas e dos fundos 

criados pelas legislaturas estaduais na promoção da emancipação. 
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outro lado, o sinal verde foi dado para a iniciativa parlamentar. Valendo-se dele, 

deputados dissidentes começaram a apresentar um projeto após o outro sobre o tema. 

Em menos de um mês já eram seis: dois de Theodoro Machado Freire Pereira da Silva 

(1832-1910), que procediam ao registro de todos os cativos do Império e visavam 

acabar com a legislação penal exclusiva para escravos; e quatro de Perdigão Malheiro, 

que previam a abolição da lei de 10 de Junho de 1835, o aperfeiçoamento da lei 

formulada por Silveira da Motta, a revogação dos princípios de perpetuidade e 

hereditariedade da escravidão e a alforria gratuita dos escravos da nação. Ainda assim, a 

cereja do bolo coube ao texto submetido por Raimundo Ferreira de Araújo Lima (1818-

1908), deputado conservador pela província do Ceará, cujo principal dispositivo 

consistia na libertação do ventre das escravas de todo o Império.
172

 

O mais importante, nesse caso, é que Araújo Lima não estava só. Bastou que seu 

projeto fosse apresentado para que, em decisão previamente combinada, outros doze 

deputados conservadores apresentassem um requerimento solicitando seu envio a uma 

comissão especial responsável por dar, “com urgência”, um “parecer [...] sobre as 

medidas que julgar conveniente adotar-se acerca da importante questão do elemento 

servil no Império”. Com uma surpreendente adesão, a dissidência conseguiu aprovar a 

proposta, trazendo mais à tona a divisão dentro das fileiras conservadoras. Diante desse 

fato, só restou ao ministério recorrer à guerrilha de bastidores: além de afastar Perdigão 

Malheiro do páreo e incluir Andrade Figueira e o paulista Rodrigo Augusto da Silva 

(1833-1889) na lista final da comissão, Itaboraí e seus pupilos fizeram uso da máquina 

estatal para atravancar a liberação dos documentos solicitados pela comissão. Assim, 

por mais que Teixeira Júnior, João José de Oliveira Junqueira e Francisco do Rego 

Barros Barreto formassem uma maioria pró-emancipação dentro da comissão, o 

ministério conseguiu prejudicar significativamente o andamento de seus trabalhos.
173

 

Aos trancos e barrancos, essa estratégia funcionou até as notícias da submissão e 

da aprovação da Lei Moret aportarem no Império e acuarem ainda mais o gabinete 

Itaboraí. Ciente do desfecho antiescravista em Madrid e vendo-se encurralado na 

Câmara dos Deputados, o ministério foi forçado a mudar de estratégia, passando da 
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letargia propositada à iniciativa feita para antiescravista ver. Assim, logo depois de 

derrotarem dois projetos relativos à emancipação, os saquaremas apresentaram, por 

intermédio de Alencar, uma proposta relativamente ampla sobre o “elemento servil”, 

mas de impacto bem mais diminuto que a libertação do ventre. Composta por oito 

artigos, ela previa isenção de impostos e privilégio sobre o serviço dos escravos 

libertados pelas sociedades emancipadoras (art. 1º), criação de um fundo de 

emancipação (art. 2º), proibição do emprego de escravos em diversas profissões da 

Corte, das capitais e das demais cidades marítimas (art. 3º), revogação de alforrias no 

caso de os libertos não quitarem as parcelas de sua compra (art. 4º), autorização de 

pecúlio mediante consentimento do senhor (art. 5º), restrição ao direito de transmissão 

de escravos por herança (art. 6º), isenção de impostos para heranças e legados que 

promoverem a emancipação (art. 7º) e libertação dos escravos da nação (art. 8º).
174

 

O passo seguinte foi dado por Paulino, que dias mais tarde apresentou um 

projeto de matrícula dos escravos do Império. Diferentemente dos textos de conteúdo 

semelhante propostos no mesmo ano e barrados pela bancada saquarema na Câmara, o 

do ministro do Império previa punições leves para os senhores que omitissem os dados 

de sua escravaria ou se negassem a colaborar com o censo. Ao invés de libertar os 

cativos não contabilizados, como estipulavam os projetos anteriores, a punição máxima 

prevista pela proposta do gabinete variava entre a prisão de seis dias a dois meses e uma 

multa que poderia atingir, no máximo, 300 réis, valor pouco maior ao de uma saca de 

café. Com um texto bastante sucinto, o projeto ainda estipulava um recenseamento da 

população escrava a cada 10 anos (art. 1º) e a criação de uma “diretoria geral de 

estatísticas”, responsável por organizar a matrícula e entabular os dados obtidos. Era a 
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 Sobre a Lei Moret, cf. José Antonio Piqueras Arenas. La Revolución Democrática, pp. 315-352; e 

Decreto de abolición de la esclavitud en la forma y bajo las reglas que se expresan [Ley Moret o de 

Libertad de Vientres]. In: Manuel Lucena Samoral. Leyes para esclavos, pp. 1321-1323. A submissão do 

projeto às Cortes espanholas foi comunicada ao ministério pela correspondência de Caetano Maria de 

Paiva Lopes Gama a Barão de Cotegipe, Madrid, 8 de junho de 1870 – AHI, códice 220/1/13. As 

informações sobre sua tramitação parlamentar podem ser acompanhadas em Caetano Maria de Paiva 

Lopes Gama a Barão de Cotegipe, Madrid, 24 de junho e 8 de julho de 1870 – AHI, códice 220/1/13; 

tendo recebido resposta em Barão de Cotegipe a Caetano Maria de Paiva Lopes Gama, Rio de Janeiro, 6 

de julho de 1870 – AHI, códice 220/3/15. No início de julho, o próprio representante espanhol no Rio de 

Janeiro comunicou o Imperador sobre a apresentação da Lei Moret. Cf. Dionisio Roberts Prendergast a 

Práxedes Mariano Mateo Sagasta y Escolar, Rio de Janeiro, 6 de julho de 1870 – Archivo Historico 

Nacional (Madrid), Ministério Exteriores, H1416 (Agradeço a Rodrigo Goyena Soares por ter me 

disponibilizado seu fichamento do documento). Para a derrota que os saquaremas impuseram às propostas 

antiescravistas, ver ACD, 21 e 22/07/1870 (aditivo ao orçamento) e 03, 04, 06 e 12/08/1870 (discussão 

sobre o recenseamento dos escravos). O projeto de Alencar está em ACD, 07/07/1870; e também se 

encontra transcrito em Abolição no parlamento – vol. 1, pp. 350-351. 
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proposta perfeita para o ministério ganhar tempo e prorrogar a solução pretendida pela 

dissidência do partido.
175

 

O problema é que os conservadores favoráveis à adoção de uma solução mais 

ampla conquistaram uma importante vitória em 15 de agosto. A comissão formada para 

avaliar a proposta de libertação do ventre formulada por Araújo Lima emitiu um parecer 

amplamente favorável a ela, mas com alterações substantivas, que incluíram muitos dos 

dispositivos presentes nos demais projetos apresentados pelos dissidentes. O resultado 

foi um verdadeiro upgrade que, além da medida principal, incluiu a liberdade dos 

escravos da nação, a proibição da propriedade de cativos por ordens religiosas e 

corporações de mão-morta, a alforria sem indenização para casos como abandono do 

cativo, a criação de um fundo nacional de emancipação, a autorização para os cativos 

formarem pecúlio, a possibilidade de o escravo alocar seus serviços como pagamento de 

sua liberdade, a garantia de manutenção da família dos alforriados e o estabelecimento 

de uma série de medidas jurídicas e tarifárias com vistas à proteção de escravos e 

libertos.
176

 

O mais importante, no entanto, foi a justificativa para a adoção dessas medidas. 

No relatório redigido a seis mãos por Teixeira Júnior, Oliveira Junqueira e Barros 

Barreto – Andrade Figueira foi contra o conteúdo do texto final e Rodrigo A. da Silva 

redigiu um voto em separado –, ficou patente como a confluência da geocultura 

internacional do abolicionismo com o movimento social que se alastrava pelas 

províncias do país guiou a redação do projeto ora apresentado. De um lado, os autores 

aplaudiram “o sublime espetáculo que estão oferecendo quase todas as Províncias do 

Império, de cujo seio surgem numerosas associações filantrópicas”. De outro, 

pontuaram como o isolamento internacional vivenciado pelo Brasil desde o “horroroso 

drama” oferecido ao mundo pelos Estados Unidos e, mais recentemente, desde as 

medidas tomadas pela Espanha para “a emancipação da ilha de Cuba” haviam 

convertido a abolição na “mais grave questão da nossa atualidade”.
177

 

A leitura da experiência internacional feita pelos deputados da comissão também 

deixou transparecer como os rumos da Reconstrução foram centrais para a opção dos 
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 ACD, 15/07/1870. Por ser do governo, o projeto tramitou facilmente pela Câmara, sendo aprovado em 
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176
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deputados pela emancipação. “Os resultados que vão apresentando os Estados do Sul da 

União Americana em relação ao trabalho dos libertos”, escreveram os parlamentares, 

“têm excedido a expectativa dos otimistas nesta matéria”. Mesmo “após a violenta crise 

por que passaram aqueles Estados, e da quase cessação do trabalho agrícola, veio a 

reação favorável e os libertos tem-se entregado aos trabalhos rurais de forma tal que a 

produção do algodão vai-se aproximando ao que era antes da Guerra de Secessão”. Em 

suma, o exemplo dava provas concretas de que o Brasil poderia seguir na mesma senda 

sem correr sérios riscos de prejudicar seu principal ramo comercial.
178

  

No restante do relatório, os deputados pareciam, também, estar antenados à 

reconfiguração do mercado mundial de algodão com base na diversidade fundiária e no 

emprego de trabalhadores livres, como mostrado acima. Mesmo sem citar 

explicitamente o cultivo da fibra, os parlamentares acabaram projetando a 

transformação gradual da agricultura brasileira nesses mesmos moldes: 

 
“Poderá, no futuro, a nossa lavoura sofrer alguma modificação, que se irá operando 

lentamente, sem abalo, e com maior proveito para o país; é o estabelecimento em mais 

larga escala da pequena lavoura, que venha substituir a grande lavoura, consistente em 

fazendas ou engenhos com imensas terras e grande cópia de escravos. 

Em algumas províncias já possuímos culturas, como a do fumo, que são quase 

inteiramente feitas por braços livres, e em pequenas áreas [...] que vão avultando todos 

os dias. 

E para o estabelecimento futuro da pequena lavoura que se chamará grande nos seus 

resultados econômicos que as imensas terras possuídas atualmente pelos fazendeiros 

terão de servir, representando um capital que será devidamente remunerado no juro que 

der: fundando-se igualmente associações e parcerias entre os proprietários e os 

trabalhadores, e sendo as ditas terras mais bem aproveitadas do que o são hoje.”
179

 

 

Não é preciso dizer que o futuro previsto acima deve ter assustado os líderes 

saquaremas. A combinação da emancipação do ventre com o fim do latifúndio fez com 

que o racha na base dos conservadores alcançasse as altas instâncias do ministério. 

Avaliando a situação como insustentável, Paranhos começou a falar uma língua 

diferente da do restante do gabinete. Durante uma resposta a uma série de ataques feitos 

pelos membros do Centro Liberal (Zacarias, Nabuco e Saraiva e Paranaguá), ele deu de 

ombros para o discurso conservador e afirmou com todas as palavras que, na sessão 

parlamentar de 1871, o governo apresentaria “às câmaras a solução que achar 

conveniente [...], porque entende que, no estado em que se acha a questão, ela deve ser 

resolvida”. Em busca de uma data mais precisa, Zacarias ainda instou o ministro dos 
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Negócios Estrangeiros a confirmar se a proposta seria apresentada em maio. Ciente da 

situação frágil em que o ministério se encontrava, Paranhos recorreu à religião: “se 

Deus lhe der [ao gabinete] vida e saúde”, poderia ser em maio ou em qualquer outro 

momento do ano.
180

 

Ao fim e ao cabo, a queda do gabinete 16 de Julho não dependeu da intervenção 

divina, sendo, na verdade, resultado de uma disputa das mais materiais: um aditivo ao 

orçamento encabeçado pelos senadores do Centro Liberal para a criação de um fundo de 

emancipação nacional. Durante a apresentação da proposta, Nabuco de Araújo 

aconselhou seus colegas a analisá-la conforme a conjuntura internacional, que fazia o 

Brasil sofrer “pressão da civilização”, e a nacional, dada pelo fato de que “todas as 

assembleias provinciais se têm adiantado em consignar verbas para a emancipação dos 

escravos”. Mesmo sofrendo pressão de D. Pedro II, Itaboraí tentou contornar a situação, 

pedindo aos senadores que apresentassem o aditivo em forma de lei, ao qual ajudaria a 

aprovar.
181

 Poderia ter dado certo, não estivesse seu governo amplamente desgastado e a 

pressão social pela emancipação gradual no seu cume. Nessa conjuntura, a obstinação 

de Nabuco de Araújo e seu grupo não deu outra saída a Itaboraí que não fosse a 

renúncia. O ministério que subiu ao poder com a promessa de evitar a todo custo o 

avanço da “questão servil” caiu graças às forças políticas e sociais geradas por sua 

própria intransigência. O principal obstáculo para a libertação do ventre estava 

removido. 

 

 

Habemus ventre livre 

Com Itaboraí e a patrulha saquarema fora da jogada, D. Pedro II não pensou 

duas vezes. Para formar o novo ministério, escolheu o marquês de São Vicente, o mais 

emancipacionista dos conservadores. A despeito de seu fraco tato político, o senador 

aceitou o desafio e tratou logo de montar seu gabinete. Além de acumular a presidência 

e a pasta de Negócios Estrangeiros, São Vicente recheou o novo governo com dois 

dissidentes da Câmara: Teixeira Júnior (Agricultura) e Araújo Lima (Guerra). Para 

completar o time, Torres Homem assumiu a Fazenda, Correa de Oliveira foi escolhido 

para ocupar a pasta de Império e o Barão de Três Barras aceitou a Justiça. À exceção do 
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último ministro, era um gabinete conservador de alma, mas emancipacionista de 

coração, genuinamente disposto a liderar a reforma do “elemento servil”.
182

 

Esse esforço tornou-se público no discurso que São Vicente pronunciou no 

Legislativo, um dia antes do recesso. Na única oportunidade em que esteve diante dos 

parlamentares, o presidente do novo gabinete afirmou que a situação do país exigia 

“medidas e reformas importantes”, como a do “elemento servil”, que “reclama uma 

solução prudente, previdente, que procure harmonizar os diversos interesses legítimos 

que esta questão compreende”. Com o objetivo anunciado aos quatro cantos, São 

Vicente partiu para a ação, iniciando com seu gabinete as discussões que dariam o 

formato final do projeto que seria apresentado à Câmara dos Deputados. Foi justamente 

aí que o caldo entornou. Além de perder Teixeira Júnior por problemas de saúde, o 

presidente do ministério de 29 de Setembro viu sua proposta ser duramente atacada por 

Três Barras. O incidente sacudiu o governo, culminando com o afastamento do ministro 

da Justiça, acusado de ter aceitado o cargo com o propósito de atravancar o andamento 

da reforma. Era também o último respiro do gabinete, que naufragou antes mesmo da 

retomada dos trabalhos parlamentares. Sua vida, como escreveu perspicazmente Pereira 

da Silva, foi tão curta quanto à das “rosas de Malherbe”.
183

 

Para seu lugar, o nome de consenso foi Paranhos, recém-convertido a Visconde 

do Rio Branco depois de seu sucesso como representante brasileiro no Paraguai, onde 

liderou o processo de paz e a formação de um novo governo local. Além de ser nome de 

proa entre os conservadores – o que evitava outra traumática virada política –, o novo 

escolhido havia passado a defender a reforma do “elemento servil” desde o fim do 

gabinete de 16 de Julho, quando passou a divergir publicamente de seus 

correligionários. Isso, ainda assim, não era o suficiente para D. Pedro II, que 

condicionou a formação do novo governo à libertação do ventre e à autorização para 

que fizesse uma viagem naquele ano. Aparentemente distantes, as duas exigências eram 

faces da mesma moeda. Ao mesmo tempo em que a retirada de cena do monarca visava 

abafar as críticas ao uso do “poder pessoal” na condução da emancipação, ela serviu 

para chantagear os opositores com o boato de que, caso a proposta do gabinete não fosse 
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aprovada, o Imperador não retornaria ao país, abdicando do trono em nome de sua 

filha.
184

 

Aceito o trato, Rio Branco passou a organizar o gabinete, recorrendo a todo tipo 

de patronagem para conseguir o apoio dos saquaremas e formar uma maioria consistente 

na Câmara dos Deputados. Depois de falhar na tentativa de trazer Cotegipe para seu 

lado, ele conseguiu a adesão de Sayão Lobato, que assumiu a pasta da Justiça. O 

restante do ministério de 7 de Março foi composto pelo próprio Rio Branco (Fazenda e 

Guerra) e por deputados que lideraram as iniciativas em prol da emancipação na 

legislatura de 1870:  Correa de Oliveira (Império), Manoel Francisco Correa (Negócios 

Estrangeiros), Duarte de Azevedo (Marinha) e Teodoro M. F. Pereira da Silva 

(Agricultura). Desde a confirmação de todos os nomes, Rio Branco trabalhou 

intensamente junto ao monarca para dar o acabamento final ao projeto que São Vicente 

pretendia apresentar ao Legislativo assim que suas atividades fossem retomadas. Ao 

estalar das horas do dia 3 de maio de 1871, até o mais desinformado dos brasileiros 

devia estar ciente do que viria pela frente.
185

 

Como rezava o rito, o primeiro passo foi dado pelo próprio D. Pedro II durante a 

leitura da Fala do Trono. Sem meias palavras, o Imperador atestou que “considerações 

da maior importância aconselham que a reforma da legislação sobre o estado servil não 

continue a ser uma aspiração nacional indefinida e incerta”. A seu ver, havia chegado o 

“tempo de resolver esta questão” de uma maneira que conciliasse “o respeito à 

propriedade existente com esse melhoramento social que requerem nossa civilização e 

até o interesse dos proprietários”. A fala definitivamente cumpriu sua função, 

pavimentando o caminho do ministério. Nove dias mais tarde, depois de mais uma 

solicitação por escrito do monarca, o ministro da Agricultura apresentou o projeto do 

governo e sugeriu que ele fosse remetido para uma comissão especial formada por cinco 

deputados responsáveis por sua avaliação.
186

 

Comparada às propostas de libertação do ventre que circularam desde 1866, a do 

gabinete de 7 de Março continha pouquíssimas inovações. Como não poderia ser 
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diferente, seu cerne residia na libertação dos filhos de escravas nascidos a partir da 

publicação da lei. Após cuidarem desses “ingênuos” por oito anos, os senhores 

poderiam escolher se emancipariam de vez os filhos de suas cativas mediante uma 

indenização de 600 réis – principal novidade introduzida por Rio Branco – ou fariam 

uso de seus serviços até que completassem 21 anos (art. 1º). Além disso, o projeto 

previa a criação de um fundo de emancipação para alforria anual de cativos de todo o 

Império (art. 3º); transformava o direito costumeiro ao pecúlio em direito positivo e 

obrigava os senhores a libertarem os cativos que apresentassem o valor integral de sua 

alforria (art. 4º); libertava imediatamente os escravos da nação, os usufruídos pela 

Coroa, os das ordens religiosas e outros que se encontrassem em determinadas 

condições (art. 6º); instituía uma série de normas para regular os processos judiciais 

relativos à liberdade (art. 7º); e estipulava a realização da matrícula de todos os cativos 

do Império (art. 8º). Dentre tantas medidas, as que mais assustaram os escravistas 

estavam nos artigos 1º e 4º, que longe de terem sido conquistas dos cativos, visavam 

equiparar o sistema escravista brasileiro ao hispano-cubano, ampliando o acesso dos 

atuais escravos à liberdade.
187

 

Para levar o projeto adiante, o governo conseguiu um importante aliado na 

imprensa: o jornal O Novo Mundo, que passou a ser editado em outubro de 1870 por 

José Carlos Rodrigues (1844-1922), correspondente do Jornal do Commercio nos 

Estados Unidos. Publicado em Nova York, o periódico defendeu com unhas e dentes a 

abolição da escravidão no Brasil apoiado pelos principais resultados que os Estados 

Unidos haviam registrado durante a Reconstrução. Além de reforçar as implicações do 
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 ACD, 12/05/1871. A ideia de que os dispositivos dos artigos 1º e 4º foram conquistas dos escravos foi 

defendida por Sidney Chalhoub. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na 

Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, pp. 95-174. No entanto, os debates parlamentares e a 

imprensa não contém qualquer indicativo de que a ação dos escravos exerceu papel relevante na 

formulação da Lei do Ventre Livre. Pelo contrário, os indícios sugerem que os responsáveis pela redação 

da lei adotaram esses dispositivos (pecúlio e manumissão forçada) sob inspiração do sistema escravista 

cubano. Dois discursos dão indicação disso. No primeiro, feito por Teodoro M. F. Pereira da Silva para 

rebater as acusações contra o acúmulo de valores pelos cativos, o ministro da Agricultura afirmou que o 

pecúlio estava “tão bem estabelecido nas colônias espanholas” que não haveria motivo para temê-lo 

(ASIB, 20/09/1871). No segundo, Rio Branco rebateu críticas semelhantes, dizendo que “nas colônias 

espanholas, e em outros estados onde existiu a escravidão, muitas providências como as censuradas 

coexistiam com ela. Vede as leis francesas, vede as leis espanholas; o que vamos estabelecer pela 

primeira vez, o direito de pecúlio, o direito de resgate, existiram desde o princípio, era direito comum 

entre os espanhóis” (ASIB, 15/09/1871). Para uma apreensão de conjunto dos direitos dos escravos em 

Cuba e de seu cotejamento com os dos cativos no Brasil, ver ainda Waldomiro Lourenço da Silva Jr. 

Entre a escrita e a prática: direito e escravidão no Brasil e em Cuba, c. 1760-1871. Tese de Doutorado: 

FFLCH: USP, 2015, pp. 197-304. Uma análise específica do caso cubano está em Alejandro de la Fuente, 

“Slaves and the creation of legal rights in Cuba: coartación and papel”. Hispanic American Historical 

Review (2007) 87 (4), pp. 659-692. 
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isolamento internacional do país, O Novo Mundo teve suas edições recheadas com 

textos que mostravam a estabilidade política da administração de Ulysses S. Grant 

(1822-1885), os ótimos resultados da produção algodoeira do Sul, a dedicação do negro 

ao trabalho e o sucesso da concessão da cidadania plena aos ex-cativos. Abusando da 

fórmula em suas edições mensais, o jornal conquistou um público cativo, contribuindo 

para alterar o horizonte de expectativas dos brasileiros sobre o pós-emancipação.
188

 

A contribuição d’O Novo Mundo seria, no entanto, contrabalanceada pela 

reorganização da oposição por Paulino José Soares de Souza. Assim que o projeto de 

libertação do ventre foi apresentado pelo governo, o saquarema organizou pelo menos 

dois encontros em sua residência, por onde passaram cerca de cinquenta parlamentares 

das duas casas. Mais do que afinar o discurso oposicionista, essas reuniões buscaram 

reconectar os saquaremas às suas bases sociais. Com vistas a fazer frente ao movimento 

emancipacionista que se espalhava pelo Brasil, a patrulha conservadora provavelmente 

encomendou aos senhores das principais zonas escravistas de São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro a redação de petições contrárias ao projeto do governo. A premissa por 

trás da tática era simples: se os governistas defendiam a libertação do ventre recorrendo 

à propensão da “opinião pública” por medidas graduais de emancipação, os detratores 

do projeto deveriam mostrar que a “verdadeira opinião pública” – isto é, a opinião 

composta por aqueles que geravam renda para o Estado e riqueza para o país – era 

contrária ao projeto recém-apresentado.
189
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 O Novo Mundo, 24/10, 23/11 e 23/12/1870 e 23/01, 21/02 e 23/03/1871. Para as informações sobre a 

publicação do jornal e sobre as ideias que ele veiculava, cf. Mônica Maria Rinaldi Asciutti. Um lugar 

para o periódico O Novo Mundo (Nova Iorque, 1870-1879). Dissertação de Mestrado: FFLCH-USP, 

2010, pp. 11-62; Roberto Saba. American mirror, pp. 250-265; Rafael de Bivar Marquese, “A Guerra 

Civil dos Estados Unidos”; e Charles Anderson Gauld, “José Carlos Rodrigues: o patriarca da imprensa 

carioca”. Revista de História, v. 7, n. 16 (dez. 1953), pp. 427-438. O sucesso do jornal é atestado pelas 

cartas que José Carlos Rodrigues trocou com seus amigos, que dão a entender que as matérias d’O Novo 

Mundo foram republicadas por periódicos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ver Cândido Mendes de 

Almeida a José Carlos Rodrigues, Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 1870; José da Silva Costa a José 

Carlos Rodrigues, Rio de Janeiro, 24 de Dezembro de 1870; e Luís Gama a José Carlos Rodrigues, São 

Paulo, 26 de Novembro de 1870. In: Anais da Biblioteca Nacional, vol. 90 (1970). Rio de Janeiro: 

Divisão de Publicações e Divulgação, 1971, respectivamente pp. 142-143, 74 e 270-271. Alguns 

parlamentares citaram explicitamente os textos de José Carlos Rodrigues em seus discursos. Cf. ACD, 

19/08/1871 (discurso do deputado Pinto de Campos) e 22/08/1871 (discurso do deputado Oliveira 

Junqueira). 
189

 As únicas informações que encontrei referentes à reunião na casa de Paulino foram retiradas de J. M. 

Pereira da Silva. Memórias do meu tempo, pp. 423-424. Jeffrey Needell (The Party of Order, p. 289) dá 

como certa a encomenda de petições pelos saquaremas, sem dar evidências da assertiva. Para comprovar a 

hipótese aventada no parágrafo, seria necessário consultar as correspondências particulares trocadas entre 

os participantes do encontro. A leitura dessa documentação também poderá confirmar se Perdigão 

Malheiro participou da reunião e, a partir dela, bandeou-se para o lado daqueles que não queriam a 

libertação do ventre. Vale ainda ressaltar que não estou afirmando que todas as petições escritas em 1871 

foram encomendadas pelos representantes parlamentares. A redação de algumas certamente partiu dos 
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Indícios desse grande acordo regional – que no século XIX ainda não era 

nacional e tampouco contava com o Judiciário, com as Forças Armadas e “com tudo” – 

puderam ser vistos logo que a primeira petição contra o projeto de libertação do ventre 

desembarcou no Legislativo pelas mãos de Antônio Ferreira Viana e do Barão das Três 

Barras, respectivamente deputado pelo município neutro e senador por Minas Gerais. 

Assinado por quase uma centena de fazendeiros do município de Paraíba do Sul (RJ), o 

documento acusou o projeto apresentado pelo gabinete de defender “contra a vontade de 

todos” “uma ideia inadmissível por todas as razões”, principalmente por perturbar a 

disciplina das senzalas e lançar os senhores “à suspeita da autoridade pública e ao ódio 

do escravo”. Com um conteúdo tão forte, o texto rapidamente ganhou as páginas do 

Diario do Rio de Janeiro, sendo lido por um público relativamente amplo. Paulino, 

todavia, quis mais. Em meio às discussões sobre a resposta à Fala do Trono, o 

saquarema pediu a palavra para proferir um discurso que transformaria a petição num 

evento político e daria o tom das disputas travadas ao longo daquele ano.
190

 

Deixando claro que a emancipação era uma “questão melindrosa” por “mexer 

nas bases da constituição de nossa sociedade”, afetar as “relações criadas pela lei e 

cimentadas com o tempo pelos costumes”, influir na “organização do trabalho” e trazer 

implicações para a “segurança pública”, o deputado revelou sua surpresa com a 

apressada apresentação de um projeto relativo ao tema “quando manifestações [sociais] 

não têm havido”. Desmerecendo o movimento social que se espalhava pelas principais 

cidades brasileiras, Paulino defendeu que a única ação em prol da emancipação vigente 

no país estava circunscrita a “atos de caridade individual e de associações humanitárias 

que não têm outro motivo senão os sentimentos de beneficência”. Como, a seu ver, não 

era possível tirar implicações políticas de tais iniciativas, o líder da oposição criticou a 

proposta de libertação do ventre por ter sido concebida “por inspiração de cima” – o 

                                                                                                                                               
próprios senhores de escravos. Sobre o tema, cf. Bruno da Fonseca Miranda. O Vale do Paraíba contra a 

Lei do Ventre Livre, 1865-1871. Dissertação de Mestrado: FFLCH-USP, 2018, especialmente pp. 74-168. 
190

 A resposta à Fala do Trono encontra-se em ACD, 16/05/1871. Sobre a petição oriunda de Paraíba do 

Sul, cf. Representação dos fazendeiros do município da Paraíba do Sul a respeito da proposta do 

governo sobre o elemento servil. Arquivo do Senado Federal, Caixa 73, Maço 2, Pasta 26 (Agradeço a 

Bruno da Fonseca Miranda por ter me disponibilizado a transcrição dessa e das demais representações 

contra a Lei do Ventre Livre). A mesma petição foi publicada pelo Diário do Rio de Janeiro, 24/05/1871. 

A respeito do contexto de sua redação e de sua apresentação ao Parlamento, ver Bruno da Fonseca 

Miranda. O Vale do Paraíba contra a Lei do Ventre Livre, pp. 76-83. 



Capítulo 2 | Tempo de guerras 

179 

 

que, em suas palavras, não queria dizer “o poder irresponsável” do Imperador, mas o 

próprio ministério.
191

 

Com vistas a corroborar seu argumento, o líder da oposição também fez uma 

digressão sobre a emancipação nas colônias inglesas, francesas, dinamarquesas e 

holandesas. Em todos os casos, ressaltou como os processos abolicionistas desses 

espaços levaram décadas para serem implementados desde as primeiras discussões 

parlamentares. Além disso, atestou que, durante as referidas experiências, as metrópoles 

“limitaram-se [...] a estudar a questão” e a “preparar o terreno”, acompanhando “sempre 

prudentemente a opinião”. Dessa forma, evitaram aplicar de uma única vez “golpes 

decisivos como quer fazer o gabinete [de 7 de Março], antes de qualquer preparação, de 

proceder a inquéritos e estudos, e antes de empregar a ação dos meios indiretos”. Nessa 

instrumentalização do passado, o objetivo parecia óbvio: dar a entender que, antes de 

tomar qualquer decisão sobre o tema, o governo deveria realizar discussões e estudos, 

para os quais era fundamental escutar a voz de seus cidadãos. Por isso, concluiu 

Paulino, se existiam “petições de classes da sociedade, de corporações”, o governo 

precisava levá-las em consideração, pois até então ou ele não havia dado “conhecimento 

[delas] à câmara, ou o Sr. presidente [do gabinete] não disse que as tinha recebido”.
192

 

A resposta à provocação foi imediata e também norteou o debate pelo lado dos 

governistas. Para mostrar que o projeto não tinha uma “inspiração de cima”, Rio Branco 

argumentou que, além de passar por todos os trâmites parlamentares, ele era resultado 

da “força invisível, mais poderosa, [...] da opinião pública”. Ao defender a emancipação 

do ventre, o gabinete de 7 de Março havia somente cedido à pressão “desta augusta 

câmara e do senado”, dos “delegados do governo nas províncias”, das “assembleias 

provinciais que são independentes do governo” e das “associações particulares”. Juntas, 

essas instâncias políticas e sociais haviam revelado um “sentimento público, que dizia: 

‘É tempo de iniciar esta regeneração para o nosso país’”. Se não havia, como Paulino 

havia afirmado, manifestações por escrito solicitando a adoção de políticas 

emancipatórias, tampouco haviam aparecido “até época bem recente” representações 

“dos lavradores, [...] das câmaras municipais, nem de parte alguma do Império, quer de 
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 ACD, 29/05/1871. Paulino reforçou que “no Brasil não havia governo pessoal”, como comprovava o 

“ministério de que fiz parte”. Como veremos adiante, tal opinião foi sua única colocação que destoou dos 

demais discursos feitos pelos oposicionistas. 
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 ACD, 29/05/1871. 
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indivíduos, quer de corporações, contra as ideias que se manifestaram no sentido da 

proposta do governo”.
193

  

Em sua discordância com o líder oposicionista, Rio Branco enxergou os 

exemplos prévios de abolição da escravidão como diametralmente opostos à proposta de 

seu gabinete. O Brasil, em sua visão, estava “em condições muito mais vantajosas” que 

os países mencionados por Paulino, pois podia valer-se da “experiência da Inglaterra e 

da França”, além da “tremenda lição dos Estados Unidos”, para nortear as políticas que 

dariam fim ao cativeiro em seu território. Enquanto os dois primeiros casos mostravam 

os inconvenientes de uma abolição “de chofre” – distinta, portanto, da prudência 

adotada por seu ministério –, a história dos Estados Unidos atestava quais “as 

consequências de se não procurar em tempo a solução que podia conciliar os interesses 

dos proprietários com os de toda a sociedade”. Como se quisesse associar os 

peticionários fluminenses aos senhores sulistas, Rio Branco afirmou que, à luz das 

prévias experiências emancipatórias, as solicitações vindas dos proprietários pareciam 

“apreensões exageradas”. Caso fossem de fato reais, os senhores já teriam se 

manifestado anteriormente, tal qual havia sucedido “em todos os países quando se tratou 

desta reforma”.
194

 

Como se pode notar, o eixo central da discussão em torno da libertação do ventre 

girou quase integralmente ao redor da legitimidade da medida, para a qual concorriam 

em pé de igualdade as forças sociais internas e os exemplos prévios de abolição no 

sistema interestatal. Essa tendência foi reforçada depois do dia 1º de junho, quando o 

gabinete conseguiu aprovar com folga – 63 votos a 35 – uma resposta à Fala do Trono 

favorável a seus desígnios. Além de fazer com que os grupos da Câmara dos Deputados 

passassem a se autodenominar “maioria” (governistas) e “minoria” (oposição) – o que, 

por si só, indicava que o governo detinha por volta de 2/3 da Câmara –, a vitória serviu 

para acelerar o primeiro movimento peticionário, que pretendia matar a proposta de 

libertação do ventre em seu nascedouro. Entre 13 e 20 de junho, nada menos do que 

cinco petições contra o projeto de lei do gabinete de 7 de Março (Valença, Rio Bonito, 

Bananal, São João do Príncipe e outra da Paraíba do Sul) deram entrada no Parlamento 

pelas mãos dos representantes saquaremas ou foram remetidas diretamente ao Visconde 

do Rio Branco. Na entrega de uma delas – a de Valença –, Paulino destacou que “esta e 

outras manifestações análogas irão provando que o governo quis iludir-se quando 
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 Ibidem. 
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 Ver também o discurso do deputado Silveira, pronunciado assim que o de Rio Branco foi concluído. 
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acreditou, ou pelo menos pretendeu inspirar-se na opinião, iniciando as medidas 

contidas na proposta de 12 de Março”.
195

 

A tentativa de deslegitimação do projeto não sofreu, no entanto, o efeito 

esperado pela oposição. Firme e forte, o governo conseguiu no fim do mesmo mês outra 

importante vitória com a divulgação do parecer da comissão encarregada de analisar o 

projeto de libertação do ventre. Partindo da premissa de que a abolição havia sido 

benéfica para todas as nações que a haviam decretado – até mesmo para os Estados 

Unidos, onde “os efeitos de uma guerra titânica já se vão desvanecendo” –, o 

documento defendeu que as melhores experiências de emancipação (colônias inglesas, 

dinamarquesas, holandesas e portuguesas, Rússia e América espanhola) haviam sido 

realizadas por legislações que resolveram a questão “paulatinamente, e com prudência”. 

Assim, para evitar tanto o exemplo francês, cuja libertação “súbita” foi acompanhada 

por “um cortejo de desastres”, como o norte-americano, onde a “resistência anacrônica” 

propiciou “um oceano de sangue e calamidades”, a comissão referendou o projeto do 

gabinete, sugerindo apenas “leves alterações” textuais.
 
Isso significava um sinal mais do 

que positivo para as “quatro ideias capitais do projeto”: liberdade do ventre, direito de 

redenção, pecúlio e juízo especial – à exceção da última, as mesmas contra as quais os 

senhores do Vale do Paraíba haviam vociferado em suas petições.
196

 

Daí em diante, com a perspectiva de uma derrota iminente, a oposição 

intensificou a disputa em torno da legitimidade das manifestações contrárias à proposta 

governista. Ao passo que registravam a chegada das novas petições no Parlamento – as 

primeiras das 30 que formariam o segundo movimento peticionário –, os deputados da 

minoria direcionaram seus discursos para a crítica à interferência do monarca na 

formulação do projeto de libertação do ventre – vista como uma espécie de pecado 

original – e para a defesa das petições produzidas por sua base social. Se Alencar e 

Andrade Figueira se notabilizaram pelas críticas à interferência do Imperador, a segunda 

tarefa ganharia como principal expoente nada menos do que Perdigão Malheiro, 
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 ACD, 15/06/1871. Sobre o primeiro movimento peticionário de 1871, ver Bruno da Fonseca Miranda. 

O Vale do Paraíba contra a Lei do Ventre Livre, pp. 74-118. Para a votação da resposta à Fala do Trono, 

cf. ACD, 01/06/1871. Jeffrey Needell, em seu The Party of Order, escreveu que Rio Branco subestimou a 

oposição saquarema mesmo possuindo uma maioria “claramente frágil” (pp. 286-287). A afirmação 

simplesmente não procede, uma vez que, desde o início das sessões parlamentares, fosse por afinidade ou 

por cooptação, o presidente do ministério ostentou uma maioria suficiente para passar com folga a Lei do 

Ventre Livre. Tanto que, cientes de que formavam uma minoria dentro do Legislativo, os saquaremas 

recorreram às representações dos senhores para tentar equilibrar a disputa política. 
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 O parecer está em ACD, 30/06/1871. Ele também pode ser consultado em Abolição no Parlamento – 

vol. 1, pp. 465-511. 
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deputado por Minas Gerais e recém-convertido à cartilha saquarema depois de ter 

passado quase uma década defendendo a abolição gradual em seus escritos.
197

 

No primeiro grande discurso que fez em 1871, Malheiro demonstrou o quanto 

havia mudado de posição. Depois de gastar sua verve tentando provar que a conjuntura 

era desfavorável à apresentação de qualquer projeto sobre o tema, o deputado 

questionou qual “motivo poderoso teve o governo para vir apresentar aquela sua 

proposta, quando já havia um projeto elaborado pela ilustre comissão especial desta 

câmara no ano passado sobre a mesma questão?” Para ele, não havia outro intento que 

“retirar-se à câmara essa tal ou qual glória da iniciativa de semelhante medida”. Por 

mais que não tenha sido explícito com relação à participação do monarca, a 

interferência do Poder Moderador explicava, a seu ver, “a imediata e espontânea reação 

do país”, que se agitou “não só em oposição à proposta, mas também à ideia, a que a 

proposta fez grande mal, sobretudo pelos termos em que está concebida”. A dimensão 

de malefício era, portanto, compatível com a reação dos senhores, uma vez que suas 

representações indicavam “que eles se julgam, e com fundamento no meu entender, 

gravemente ameaçados na sua propriedade, e sobretudo na sua segurança”.
198

 

Como exímio representante de classe, Malheiro defendeu que, caso o governo 

quisesse evitar os prejuízos denunciados pelos senhores do Rio de Janeiro, de Minas 

Gerais e de São Paulo, deveria limitar-se à adoção de uma “emancipação sucessiva ou 

gradual”, a exemplo do que havia ocorrido em Roma. Para tanto, bastaria “auxiliar o 

movimento espontâneo da emancipação” que se espalhava pelo país, aprovando 

medidas que auxiliassem as alforrias pela iniciativa individual dos senhores. Além de 

evitar a aplicação de uma medida que até então havia sido adotada em territórios com 

número reduzido de escravos, “e não enquanto for em crescido número, como ainda se 

acha entre nós”, o governo obteria resultados mais imediatos, sem, contudo, provocar os 

abalos decorrentes das medidas diretas:  
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 Para o segundo movimento peticionário, ver Bruno da Fonseca Miranda. O Vale do Paraíba contra a 

Lei do Ventre Livre, pp. 119-168. 
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 ACD, 12/07/1871. Por mais que Malheiro pregasse naquele momento uma “razão de Estado”, tal qual 

havia feito desde 1863, não há que se duvidar da sua mudança de posicionamento em 1871. Ao que tudo 

indica, a “razão de classe” falou mais alto que a “de Estado” durante os debates sobre a libertação do 

ventre. Sobre o tema, ver Rogério Santana. Caminhos para a liberdade: Perdigão Malheiro e o problema 

do elemento servil nas linguagens do ideário político e antiescravista, 1863-1872. Tese de Doutorado: 

UFOP, 2018; e, para uma interpretação divergente, Eduardo Spiller Pena. Pajens da casa imperial: 

jurisconsultos, escravidão e a lei de 1871. Campinas: Editora da Unicamp, 2005, pp. 253-338. 
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Ora, se assim marcha a questão a favor da extinção, pelo excesso sobre os nascimentos, 

proveniente da soma dos óbitos e alforrias, é evidente que sem outro processo, em 20 

anos talvez a escravatura estaria extinta. 

[...] 

A sociedade, senhores, não se pode transformar de um jato. A transformação natural da 

sociedade é resultado de um processo lento e laborioso; a história o prova; e, quando se 

quer precipitá-la, surge a revolução. 

[...] O exemplo encontramos na história antiga e na moderna, em todos os países; é a 

história do mundo; a força da lógica inexorável dos fatos.
199

 

 

Malheiro, nesse sentido, não fez nada mais do que incorporar a lógica do 

nascente movimento emancipacionista ao projeto de eliminação do cativeiro que os 

saquaremas vinham anunciando desde o fim do tráfico negreiro. Por mais que não tenha 

sido inovador nisso, ele provavelmente foi o primeiro a dar um acabamento mais 

orgânico a essa relação.
200

 O fato certamente chamou a atenção do ministro da 

Agricultura, que tratou de responder o oposicionista no dia seguinte. Para rebater a 

acusação “de que os ministros, em vez de o serem da opinião pública, são unicamente 

ministros da coroa”, Theodoro da Silva leu alguns relatórios de presidentes de província 

e mencionou todas as leis em prol da emancipação aprovadas pelas assembleias 

provinciais desde 1868. Isso, na sua apreciação, era uma prova inequívoca de que o 

governo havia apresentado a proposta sobre o “elemento servil” “unicamente” por 

“pressão da opinião pública”. Em razão disso, o ministro declarou que ele e o restante 

do gabinete não sentiam “desgosto nem apreensão alguma com o uso do direito de 

petição, tão útil nos países livres”, pois 

 
as representações até agora conhecidas não exprimem senão que há alguns municípios 

de duas províncias que as têm feito, mas esta manifestação localizada bem se 

compreende que não há de obrigar o governo a mudar de seu propósito. (Apoiados) 

Do norte, como do sul, de toda a parte as notícias que recebemos são de que a proposta 

apresentada pelo governo tem sido bem aceita. (Muitos apoiados)
201

 

 

A declaração não caiu bem entre as forças políticas e sociais que se colocavam 

contra a reforma do “elemento servil”, estimulando um esforço que visava alargar a 

distribuição espacial das manifestações oposicionistas. A principal cartada desse 

movimento foi a fundação do Clube da Lavoura e do Comércio em 16 de julho – três 

dias depois do discurso do ministro da Agricultura. Além de enviar uma representação 

ao Parlamento nos mesmos moldes daquelas que haviam sido remetidas até então, a 
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 ACD, 12/07/1871. 
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 Outros deputados da oposição estabeleceriam uma relação semelhante em seus discursos, como o 
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instituição composta por senhores e comerciantes de grosso trato das províncias do Rio 

de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais inovou, propondo um projeto alternativo de 

emancipação que incluía única e exclusivamente a realização de uma matrícula dos 

escravos, a criação de um fundo de emancipação e a libertação de cativos que se 

encontrassem em situações específicas, como os da nação. Por mais que a proposta 

tenha sido redigida pelo liberal Teófilo Benedito Ottoni, ela era uma transposição literal 

do discurso de Malheiro para a forma escrita.
202

 

Outro esforço feito no mesmo sentido foi o envio da petição da freguesia de Una 

(PE). Única a ser formulada fora da região Centro-Sul, essa representação aportou na 

Câmara em 20 de julho pelas mãos do deputado pernambucano Joaquim de Souza Reis, 

que se valeu da oportunidade para questionar a existência de uma opinião pública 

favorável à libertação do ventre. De acordo com ele, além de explicitarem o 

posicionamento de “um grande núcleo de força produtora do país”, petições como a da 

freguesia de Una não podiam mais “ser consideradas em pequeno número, porque 

sobem já a vinte”. O montante, segundo o deputado, era muito maior do que as 

evidências apresentadas pelo ministério para defender seu projeto, que se restringiam a 

medidas “dos poderes públicos [...] tendentes à emancipação, pelo resgate; nada, porém, 

que manifeste adesão às medidas da proposta em discussão”. Ao acentuar tal contraste, 

Souza Reis concluiu que enquanto “se apresentam aqui representações contra a 

proposta, ainda nenhuma veio a favor dela”.
203

 

Como o tempo urgia a essa altura, o governo não se preocupou tanto em dar uma 

resposta imediata. No dia seguinte, a cartada foi outra: assim que as discussões sobre o 

“elemento servil” foram iniciadas, o deputado João Mendes de Almeida (1831-1898), 

de São Paulo, apresentou um requerimento solicitando o encerramento das discussões 

em torno do primeiro artigo do projeto. A minoria protestou o quanto pôde, alegando 

que o pedido feria o estatuto da Câmara, mas o máximo que conseguiu foi que a votação 

                                                 
202

 Para a fundação e o conteúdo do projeto de emancipação do Clube do Comércio e da Lavoura, ver 

Laura Jarnagin Pang. The State and agricultural clubs of Imperial Brazil, 1860-1889. Tese de Doutorado: 

University of Texas, 1981, pp. 84-124; A República, 15 e 18/07/1871; e A emancipação dos escravos: 

parecer de C. B. Ottoni. Rio de Janeiro: Typographia Perseverança, 1871. Por mais que fosse amplamente 

conhecida desde sua redação, a petição da instituição chegou à Câmara apenas no dia 26 de julho pelas 

mãos de Ferreira Viana. Cf. ACD, 26/07/1871. Sugestões muito semelhantes à do Clube do Comércio e 

da Lavoura foram enunciadas pelos deputados mineiros José Calmon Nogueira Valle da Gama (ACD, 

22/07/1871) e José Ignácio de Barros Cobra (ACD, 24/07/1871). 
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do requerimento fosse nominal. Com os votos computados – 62 a 37, além de nove 

ausências –, o governo demonstrou que mantinha o controle de aproximadamente dois 

terços da casa e que a aprovação do texto era apenas uma questão de tempo.
204

 Mesmo 

assim, não descuidou por completo das iniciativas que procuravam dar legitimidade 

para a proposta. Na semana seguinte, enquanto o deputado José Maria da Silva 

Paranhos Jr., filho de Rio Branco, dava conta de uma petição da câmara municipal de 

Campos dos Goytacazes (RJ) a favor do projeto governista, o deputado baiano Oliveira 

Junqueira apresentou duas representações, uma da Sociedade Libertadora Sete de 

Setembro, de Salvador, e outra da Sociedade Libertadora Treze de Março, de Lençóis 

(BA), no mesmo sentido. Ao anunciar a chegada dos dois últimos documentos, Oliveira 

Junqueira foi preciso ao mostrar o objetivo deles:
 
 

 
A Sociedade Libertadora Sete de Setembro, estabelecida na capital da Bahia envia a esta 

augusta câmara uma representação com o fim de manifestar as suas ideias favoráveis a 

qualquer movimento que tenha por fim atingir a emancipação dos escravos, e ao mesmo 

tempo protestar contra o fato, de que se tem querido tirar argumento, isto é, do silêncio 

desta sociedade e de outras estabelecidas no país, quando a esta câmara têm vindo 

representações em sentido contrário. 

Da mesma maneira a Sociedade Libertadora Treze de Março, [...] que faz parte do 

distrito que tenho a honra de representar, se dirige a esta câmara, declarando que presta 

sua inteira adesão ao projeto que procura traduzir em lei o pensamento da liberdade do 

ventre.
205

 

 

Com tais petições em mãos, os governistas passaram a acelerar a discussão dos 

artigos da proposta. Enquanto abdicavam de seu direito de fala, deixando as respostas a 

cargo do presidente do gabinete, os defensores da emancipação promoveram uma 

espécie de arrastão parlamentar. A aceleração fica nítida quando se tomam as datas em 

que cada artigo foi submetido à votação e aprovado: o 2º e o 3º em 26 e 27 de julho, o 4º 

em 2 de agosto, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º respectivamente nos dias 9, 10, 11 e 12 do mesmo 

mês e o 9º e o 10º em 14 de agosto. Sem saída e dispostos a ir até as últimas 

consequências para postergar a aprovação do projeto, os saquaremas recorreram a todos 

os artifícios disponíveis: sempre que possível, abandonaram o plenário para que o 

quórum mínimo não fosse atingido e as votações ficassem inviabilizadas; fizeram 

pressão para colocar na ordem do dia a votação do orçamento e dos créditos 

extraordinários e, assim, jogar para o ano seguinte a discussão sobre a libertação do 

ventre; apresentaram novas petições contra o projeto do governo; e submeteram artigos 
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aditivos à proposta no intento de forçar a reabertura da discussão de artigos já 

aprovados. Todos esses recursos, no entanto, sucumbiram diante da insuficiência 

numérica da bancada oposicionista, derrotada em todas as oportunidades.
206

 

 Com o início da terceira e derradeira discussão do projeto governista, os 

saquaremas lançaram sua última cartada. Em 18 de agosto, Perdigão Malheiro submeteu 

um conjunto de emendas que alteravam radicalmente a proposta que estava em vias de 

ser aprovada. De acordo com as mudanças sugeridas pelo deputado mineiro, o projeto 

ficaria limitado à matrícula de todos os cativos existentes no Império (art. 1º), à criação 

de um fundo de emancipação (art. 2º) com financiamento provavelmente maior que o da 

proposta original (art. 3º), à obrigatoriedade de libertação dos escravos que 

apresentassem o valor de sua alforria à vista (art. 4º); à criação de alguns dispositivos 

que favoreceriam a libertação de cativos que se encontrassem em situações específicas 

(art. 5º, 6º e 7º); e à alforria imediata dos escravos da nação (art. 8º). Tal qual a proposta 

do Clube da Lavoura e do Comércio, a de Malheiro eliminava as bases sobre as quais se 

ancorava o projeto do governo e atendia às principais reclamações dos senhores de 

escravos. Não foi à toa que a petição do município de Mar de Espanha (MG) solicitou a 

aprovação de qualquer um desses “dois luminosos projetos substitutivos”. Afinal, ao 

manter a possibilidade de reprodução da população escrava, ambos jogavam a abolição 

para um futuro muito mais distante que o da proposta governista.
207
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 Para o encerramento das discussões sobre os artigos do projeto, ver ACD, 26/07/1871 (artigo 2º), 
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atravancar a passagem do projeto, cf. ACD, 27/07/1871 (abandono do plenário), 05/08/1871 (tentativa de 

discussão do orçamento e dos créditos extraordinários), 31/07 e 09/08/1871 (chegada de novas petições) e 

14/08/1871 (proposição de aditivos aos artigos). Vale ainda ressaltar que é improcedente a afirmação de 

Needell (The Party of Order, p. 289) de que Rio Branco ficou sem “apoio real da opinião pública” e sem 

“oradores que pudessem combinar as habilidades retóricas ou os argumentos lógicos ou históricos de seus 

oponentes”. Não bastasse o apoio social (ainda que difuso) para a aprovação da lei, o presidente do 

gabinete de 7 de Março evitou que seus apoiadores discursassem na fase final da tramitação do projeto 

para acelerar sua passagem pela Câmara, e não porque seus aliados não possuíam qualificação suficiente 

para exercer esse papel. 
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 ACD, 18/08/1871. O projeto ainda obrigava o governo a tornar público o “progresso da emancipação” 

(art. 9º). Malheiro ainda justificou ponto a ponto suas emendas em discurso pronunciado em ACD, 

26/08/1871. Para a petição vinda de Mar de Espanha, ver Representação do Município de Mar de 

Espanha, publicada no Diario do Rio de Janeiro, 25/08/1871. Vale reforçar que é completamente 

improcedente a avaliação que Jeffrey Needell (The Party of Order) faz do projeto de Perdigão Malheiro, 
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deputado mineiro não era nenhuma dessas coisas. Caso o texto em questão tivesse alguma pretensão 

humanitária ou estivesse preocupado com o bem estar dos cativos, ele teria que conter uma redação mais 
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Ocorre que o lobby dentro e fora do Parlamento em prol da proposta de 

Malheiros não foi suficiente para alterar o rumo dos acontecimentos. Depois de 

desmascarar os efeitos das alterações defendidas pelos oposicionistas, argumentando 

que elas aumentariam a vida da escravidão brasileira em pelo menos trinta anos, os 

governistas propuseram o encerramento da última discussão sobre o projeto de 

libertação do ventre. Mais uma vez, o gabinete obteve a quantidade de votos necessárias 

para a aprovação da proposta: 61 a 35. A batalha mais difícil estava ganha. A toque de 

caixa, o projeto foi impresso com as alterações feitas pela comissão que o avaliou e 

imediatamente remetido ao Senado.
208

 

Na câmara vitalícia, ele praticamente não foi debatido. Ao ser apresentado em 

29 de agosto – um dia depois de ser aprovado pelos deputados –, o projeto foi enviado 

para uma comissão formada por cinco senadores (Souza Franco, São Vicente, 

Paranaguá, Sapucaí e Barros Barreto). Como todos seus membros eram favoráveis à 

emancipação, a comissão tomou a decisão de inserir o texto na ordem do dia sem emitir 

qualquer relatório sobre ele. Desde então, o roteiro do Senado seguiu à risca o da 

Câmara dos Deputados: do lado da oposição, o texto foi criticado por emanar do 

Imperador, por contrariar as petições enviadas por lavradores e comerciantes e por ser 

resultado de uma má leitura da conjuntura internacional; do lado dos governistas, ele foi 

defendido por fazer jus às manifestações emancipadoras que tomaram as principais 

cidades do Império e por colocar o Brasil em compasso com o restante das “nações 

civilizadas”. Em meio a essa polarização, os conservadores ainda tentaram emplacar no 

Senado as emendas de Perdigão Malheiro e o projeto do Clube da Lavoura e do 

Comércio, mas foram novamente vencidos pelo tamanho diminuto da sua bancada.
209

 

                                                                                                                                               
progressista que a do governo, algo que não se enxerga. Além disso, como Malheiro já tinha a proposta 

pronta desde o primeiro discurso que fez naquele ano, ele poderia tê-la apresentado anteriormente, mas 

preferiu esperar o início da derradeira discussão do projeto governista em óbvia tentativa de postergar as 

discussões para o ano seguinte. Sobre a redação prévia da proposta, ver os discursos de Malheiro em 

ACD, 12/07/1871 e 09/08/1871. 
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 ACD, 28/08/1871. Para o discurso do ministro da Agricultura contra as emendas de Malheiro, cf. ACD, 
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Como ocorrido na Câmara, os artigos do projeto foram submetidos à votação e 

aprovados a toque de caixa. De 16 a 22 de setembro, todos receberam o aval dos 

senadores, sendo sete deles no último desses dias. Chegado o derradeiro e esperado 

final, as galerias do Senado estavam cheias de defensores da emancipação, como o 

jovem engenheiro André Rebouças (1838-1898), que se notabilizaria nos anos seguintes 

por sua militância abolicionista. O momento, por sinal, faria jus à parcela das condições 

históricas que havia criado as condições para a aprovação da Lei de 28 de Setembro de 

1871. Como registrou o taquígrafo da casa na ocasião, “das galerias caem flores, de que 

fica juncado o recinto, e os espectadores prorrompem em prolongados e estrepitosos 

vivas ao senado brasileiro”. Nada disso era aleatório: as flores em questão tinham se 

tornado o símbolo dos militantes que passaram a defender a emancipação de forma mais 

organizada desde a subida do Gabinete de 16 de Julho. Sua presença no Senado era 

indício de que parlamentares e ativistas estavam mais uma vez juntos para celebrar a 

vitória. A confraternização, contudo, formava apenas parte da história. Faltaram ao 

cenário final o sangue dos combatentes norte-americanos e os esforços do monarca. 

 

 

Interpretando a lei 

Vista tradicionalmente como um compromisso político entre os senhores de 

escravos e seus representantes no Parlamento ou como uma farsa que teria mudado 

muito pouco a vida dos cativos nascidos antes ou depois de sua aprovação, a Lei de 28 

de Setembro de 1871 vem passando, nas últimas décadas, por significativas releituras. 

Mais preocupada com as causas que teriam propiciado sua promulgação do que com 

suas consequências, a historiografia passou a divergir, fundamentalmente, no que diz 

respeito aos atores ou setores sociais responsáveis pela libertação do ventre. Afinal, 

desde o lançamento do terceiro volume de Um estadista do Império (1899), de Joaquim 

Nabuco, até a publicação de The destruction of Brazilian slavery (1972), de Robert 

Conrad, houve um relativo consenso sobre a centralidade de D. Pedro II para o desfecho 

de 1871. Foi contra ele que a História Social se insurgiu a partir dos anos 1970, 

forçando uma renovação das interpretações sobre o tema.
210

 

A primeira obra a revisitar a Lei de 28 de Setembro de 1871 sob novas lentes foi 

Rio Claro (1976), de Warren Dean. Buscando criticar as interpretações que a 

explicavam exclusivamente pela análise dos debates parlamentares ou pelo altruísmo do 
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monarca, o autor recorreu à history from below para arriscar uma nova explicação. 

Respaldado por duas petições que os senhores de Campinas e Rio Claro enviaram ao 

presidente da província de São Paulo, em abril de 1871, para cobrar a manutenção de 

uma tropa permanente na região, Dean concluiu que, na década de 1860, os cativos 

teriam vivenciado “uma significativa mudança estrutural” na forma como enxergavam 

seu lugar social, passando a “articular questões relativas à legitimidade de seu 

cativeiro”. As consequências disso, para o autor, seriam perceptíveis no comportamento 

senhorial. Cientes dessa transformação em suas escravarias e obrigados, desde o fim do 

tráfico negreiro, a considerar o cativeiro como um sistema de trabalho “transitório, 

justificável somente como um expediente econômico”, os cafeicultores do Oeste 

paulista não teriam feito severa oposição à aprovação da legislação de 28 de Setembro 

de 1871. A lei, nesses termos, se configuraria essencialmente como uma “resposta à 

inquietação dos escravos”.
211

 

Tal interpretação ganharia importante desdobramento em Visões da Liberdade 

(1990), de Sydney Chalhoub. Redigido no calor das comemorações do centenário da 

abolição à luz do pensamento thompsoniano, o livro concentrou-se na análise dos 

processos cíveis da Corte para mostrar como “as lutas em torno de diferentes visões ou 

definições de liberdade, e de cativeiro” foram elementos centrais no “processo histórico 

de extinção da escravidão”. Assim, quando desceu aos miúdos da discussão sobre 1871, 

Chalhoub defendeu que as transformações nas práticas de alforria registradas na Corte 

durante a segunda metade do século XIX – notadamente, o incremento das ações de 

liberdade e o progressivo esgarçamento da política de controle senhorial – permitem 

interpretar a legislação de 28 de setembro daquele ano “como exemplo de uma lei cujas 

disposições mais importantes [libertação do ventre, positivação do pecúlio e 

indenização forçada] foram ‘arrancadas’ pelos escravos às classes proprietárias”. Em 

outras palavras, a lei de 1871 teria sido um “exemplo do instinto de sobrevivência da 

classe senhorial”, que, ao notar a pressão exercida pelos cativos nos tribunais da Corte, 

teriam optado por reconhecer legalmente direitos costumeiros e outras reivindicações da 
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população negra no intuito de atenuar o acirramento das lutas sociais dentro do sistema 

escravista imperial.
212

 

A primeira contestação à interpretação que privilegia a ação dos subalternos foi 

dada antes mesmo do lançamento do livro de Chalhoub. Em seu Teatro de Sombras 

(1988), José Murilo de Carvalho taxou de exagerada a explicação que pôs em primeiro 

plano a agência dos escravos. Sem negar o incremento da rebeldia escrava durante a 

Guerra do Paraguai, o autor refutou suas implicações políticas e, retomando Joaquim 

Nabuco, defendeu que, dada a ausência de pressão externa ou de significativas forças 

sociais antiescravistas dentro do país, “a iniciativa [da lei] foi sem dúvida da Coroa, 

secundada pelo gabinete conservador [do Barão de Rio Branco] e apoiada pela imprensa 

abolicionista e parte do Partido Liberal”. A primazia do monarca na questão 

emancipacionista teria, no entanto, uma contrapartida nada desprezível: o “divórcio 

entre o rei e os barões”. Vendo a libertação do ventre “como loucura dinástica”, os 

fazendeiros passaram a afluir progressivamente para as fileiras republicanas, dando 

início à crise do regime monárquico, da qual o país não sairia até a Proclamação da 

República, em 1889.
213

 

Na mesma linha, Jeffrey Needell rejeitou por completo a influência dos cativos 

na aprovação da lei de 28 de setembro de 1871 em seu The Party of Order (2006). 

Ancorado pela leitura de debates parlamentares, periódicos e correspondências 

particulares, o autor defendeu que o desfecho daquele ano foi fruto exclusivo da vontade 

do Imperador, que teria tomado para si a tarefa de reverter o isolamento internacional 

impingido ao Brasil pela Guerra Civil norte-americana. Para Needell, ao extrapolar seus 

poderes constitucionais e agir “sem articulação representativa com a sociedade” ou 

“apoio real da opinião pública”, o monarca acabou delimitando o verdadeiro conteúdo 

da crise de 1871: “as relações entre Estado e sociedade”, isto é, o sistema representativo 

brasileiro, tal qual definido pela Constituição de 1824 e reafirmado pelas reformas 

conservadoras das décadas de 1830 e 1840. De acordo com o autor, a discussão em 

torno do cativeiro propriamente dito teria permanecido em segundo plano durante toda a 

contenda, sendo subsumida pelo embate entre uma Coroa de tendência despótica e um 

partido – o Conservador – defensor do sistema constitucional e representativo. No fim 

das contas, a aprovação da Lei do Ventre Livre seria a “culminação de um processo de 
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autoritarismo estatal” responsável por relegar ao país uma tradição de longa duração de 

desrespeito ao sistema constitucional e representativo.
214

 

Uma explicação menos polarizada surgiria somente com a publicação de E o 

Vale era o escravo (2008), de Ricardo Salles. Apartando-se da discussão sobre o papel 

da Coroa na crise da escravidão, o autor debruçou-se sobre as transformações estruturais 

vivenciadas pelo cativeiro entre as duas décadas que separam o fim do tráfico e a 

libertação do ventre a fim de testar as teses de Dean e Chalhoub. Assim, após analisar 

mudanças demográficas da escravidão brasileira – concentração regional e social da 

propriedade escrava, crioulização e ladinização da população cativa, estabilização 

demográfica do cativeiro, ampliação da organicidade da comunidade escrava e aumento 

do equilíbrio entre escravos homens e mulheres – e de atentar para o surgimento de um 

quadro internacional desfavorável à manutenção do cativeiro no país, Salles concluiu 

que a legislação de 29 de Setembro de 1871 não respondeu “a uma pressão direta dos 

escravos”. Para o autor, pelo contrário, o elemento que melhor explica a solução dada 

em 1871 foi a ação coordenada de uma parcela dos dirigentes imperiais. Preocupados 

com o isolamento internacional do Brasil desde a Guerra Civil norte-americana, alguns 

desses dirigentes teriam tomado a dianteira do processo emancipacionista com vistas a 

“antecipar-se a problemas futuros que comprometessem a ordem social” e, assim, 

encaminhar o fim do cativeiro de uma forma que preservasse os interesses da classe 

com a qual se mantinham umbilicalmente unidos.
215

 

Para além do fato de divergirem em vários sentidos, o grau de refinamento das 

interpretações mencionadas acima dificulta sobremaneira a vida do historiador que se 

aventura a explicar as causas que levaram à aprovação da Lei de 28 de Setembro de 

1871, uma das mais importantes da história brasileira. Todavia, depois de tantas 

páginas, é forçoso encarar o debate, delimitando de forma mais concisa a interpretação 

que vem sendo ensaiada desde o início do capítulo. Para tanto, é fundamental evitar a 

dicotomia que recai ora sobre o Imperador, ora sobre os cativos, uma vez que ambos os 

enfoques procedem a um reducionismo de escala que ignora a pluralidade dos processos 

históricos e das variáveis que o conformaram, resultando em explicações que tratam as 

mudanças como decorrência exclusiva da ação de um agente ou de um grupo social 

específico. 
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Expandindo-se a unidade de observação comumente circunscrita às fronteiras do 

Estado imperial, é possível pensar a Lei do Ventre Livre como a resposta mais completa 

e bem acabada do governo imperial para a crise sistêmica da escravidão negra nas 

Américas. Em outras palavras, a legislação de 28 de Setembro de 1871 foi, em sua 

essência, o desfecho local de um processo de aceleração do tempo histórico do cativeiro 

inaugurado pela Guerra Civil norte-americana e tensionado de forma definitiva pelos 

rumos da Reconstrução do Sul dos Estados Unidos, pelas lutas políticas e militares 

travadas no mundo hispano-cubano e pela Guerra do Paraguai. Tanto que o cerne de seu 

conteúdo incidiu substantivamente sobre o tempo: a libertação do ventre nada mais foi 

do que uma medida que pretendia controlar o ritmo da desagregação do sistema 

escravista, imprimindo a ele uma dinâmica própria, gradual, que o tornasse menos 

suscetível às intempéries globais e mais previsível para os senhores de escravos. 

A lei, no entanto, não pode ser tida somente como resultado de condicionantes 

externas. Sua aprovação dependeu significativamente da intersecção entre as dinâmicas 

global e local, tarefa que coube a uma série de atores históricos, mas especialmente a D. 

Pedro II. Guiado pela geopolítica da escravidão presente nos ofícios de Miguel Maria 

Lisboa, plenipotenciário brasileiro em Washington, o monarca atuou intensamente a 

favor da causa emancipacionista. Entre janeiro de 1864 e setembro de 1871, ele 

escolheu chefes de gabinete com vistas a encaminhar suas propostas sobre o tema, 

recomendou a redação de projetos abolicionistas a conhecidos juristas, forçou a inclusão 

do assunto nas Falas do Trono, agiu nos bastidores da Câmara dos Deputados para 

aprovação de leis que beneficiavam os cativos, comprometeu-se publicamente com a 

causa em textos enviados a sociedades abolicionistas internacionais e colocou a questão 

para discussão no Conselho de Estado. Em suma, o monarca forçou até onde pôde os 

poderes que a Constituição lhe conferia. Diante de tais evidências, não restam dúvidas 

que ele teve papel fundamental na aprovação da lei. Sem essa pressão, o destino da 

escravidão brasileira fatalmente teria sido outro. 

Ainda assim, a história da libertação do ventre foi mais plural do que Carvalho e 

Needell imaginaram, passando longe resumir-se a uma questão palaciana. Além de ter 

sido gestada e ter caminhado conforme as dinâmicas do sistema interestatal, ela só foi 

efetivamente decidida quando a geocultura do abolicionismo se internalizou em uma 

parcela significativa da sociedade brasileira. Não nos escravos apontados por Dean e 

Chalhoub, mas na população livre das principais cidades brasileiras que, ao difundir 

sociedades abolicionistas e pressionar pela aprovação de fundos provinciais de 



Capítulo 2 | Tempo de guerras 

193 

 

emancipação desde a ascensão do ministério Itaboraí, impeliu os dirigentes imperiais – 

os mesmos citados por Salles – a resolver o impasse da escravidão no âmbito nacional. 

Em última medida, foi graças a esse movimento que o ministério Rio Branco pôde 

justificar a passagem da reforma, minando toda estratégia dos saquaremas, que tiveram 

que recorrer às petições dos senhores do Centro-Sul para rivalizar com o movimento 

pró-emancipação gradual. Sem isso é muito provável que os esforços de D. Pedro II 

tivessem sido em vão. 
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A historiografia já debateu à exaustão como a lei de 28 de Setembro de 1871 

impulsionou variadas consequências para a política Imperial e para as relações 

escravistas como um todo. Um de seus resultados mais imediatos, no entanto, é pouco 

mencionado. Ao menos durante a primeira metade da década de 1870, a libertação do 

ventre propiciou uma expressiva desaceleração do tempo da abolição, revertendo 

momentaneamente a tendência inaugurada pela Guerra Civil norte-americana. Como 

imaginado por muitos propugnadores da lei durante os debates de 1871, ela aproximou 

o país da geocultura do abolicionismo que imperava no sistema interestatal da segunda 

metade do século XIX e reverteu a tendência de crescimento das vozes antiescravistas 

que exerceram papel relevante nas disputas parlamentares de 1871. 

No plano externo, os primeiros sinais dessa desaceleração já puderam ser 

sentidos em finais de 1871. Em 30 de setembro – apenas dois dias depois da aprovação 

da referida lei –, Manoel Francisco Correa, ministro dos negócios estrangeiros do 

gabinete de 7 de Março, emitiu um despacho para as principais legações brasileiras ao 

redor do mundo solicitando, entre outras coisas, informações sobre as percepções que a 

notícia da libertação do ventre havia gerado em cada país. A julgar pelos ofícios dos 

plenipotenciários brasileiros, as respostas foram, no geral, positivas: na Inglaterra, à 

exceção do Anti-Slavery Reporter, a imprensa saudou a decisão do governo brasileiro; 

na Espanha, as opiniões também foram favoráveis; só nos Estados Unidos é que a 

medida foi tida como tímida, ainda que necessária. No plano externo, portanto, não 

havia dúvidas: a lei havia alterado significativamente a imagem do Brasil, fazendo com 

que o país deixasse de ser visto como uma odiosa exceção à geocultura do 

abolicionismo.
1
 

No plano interno a desaceleração foi ainda maior. Passado o 28 de Setembro, a 

legislação imediatamente se transformou numa espécie de marco regulatório que definiu 

o campo de possibilidades para as disputas relativas ao fim da escravidão brasileira. Tal 

efeito, pode-se dizer, foi praticamente consensual. Do lado daqueles que pregavam uma 

solução gradual, a libertação do ventre atendeu grande parte de seus anseios, levando a 

uma desmobilização do nascente antiescravismo que havia florescido no Brasil a partir 

de 1868. Do lado dos opositores de véspera, a lei de 28 de Setembro de 1871 passou a 

                                                 
1
 João Pereira de Andrada a Manoel Francisco Correa, Londres, 7 de Novembro de 1871 e 8 de 

Novembro de 1871 – AHI, códice 216/4/7; Caetano Maria de Paiva Lopes Gama a  Manoel Francisco 

Correa, Madrid, 9 de Novembro de 1871 – AHI, códice 220/1/13; e Antonio P. de Carvalho Borges a 

Manoel Francisco Correa, Washington, 21 de Novembro de 1871 e 26 de Novembro de 1871 – AHI, 

códice 233/4/5. 
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ser vista como a última palavra do Estado imperial com relação à abolição do cativeiro. 

Por mais que alguns de seus dispositivos (positivação do pecúlio e obrigação da alforria 

a título oneroso sem o consentimento dos senhores) fossem taxados como imprudentes, 

a lei se converteu na principal garantia de que a derrocada da instituição levaria longas 

décadas, podendo adentrar com facilidade pelo século XX. 

Isso ficou evidente em alguns debates travados na Câmara dos Deputados 

durante a primeira metade da década de 1870. No primeiro deles, ocorrido em maio de 

1873, o liberal Florêncio de Abreu ousou ressaltar a insuficiência da legislação de 28 de 

Setembro de 1871, destacando que ela havia pecado por não estabelecer prazo para o 

fim do cativeiro, não resguardar recursos para o amparo dos nascituros e não 

providenciar os meios para instruí-los e prepará-los para a liberdade. Diante do 

comentário inusitado, o conservador Gusmão Lobo pediu a palavra para lembrar seu 

colega que “desde 28 de Setembro de 1871 não nasce um escravo no Brasil”. O fato, em 

sua opinião, por mais que não fosse suficiente para dar à questão servil o ar de um 

“pensamento resolvido”, atestava a “excelência” e a “importância social e política” da 

reforma aprovada por Rio Branco. Para Lobo, o gabinete de 7 de Março fez tudo que 

podia ter feito dentro das condições vigentes no Império e, como tais condições não 

haviam sofrido alteração, era forçoso deixar que “o ousado impulso de 1871” chegasse 

“às suas últimas e naturais consequências”.
2
 

 Meses mais tarde seria a vez de Paulino. Em um de seus muitos debates 

travados com Rio Branco durante a administração do gabinete de 7 de Março, o líder da 

oposição conservadora foi bem mais direto que Gusmão Lobo. Durante uma fala que 

tinha o propósito de cobrar do governo mais proteção aos senhores de escravos, que 

desde 1871 passaram a viver “inquietos sobre a segurança da própria vida e da vida e 

honra de suas famílias”, o saquarema sintetizou o pensamento do núcleo duro do partido 

Conservador sobre a reforma do “elemento servil”: 

 
Exprimo-me hoje sobre este assunto com inteira isenção, porque, se opinei em outro 

tempo por diversa solução, depois de votada a lei, não quero senão a que foi adotada, e 

entendo que é dever de todos nós concorrermos com a maior sinceridade para que 

produza os resultados que tiveram em mente seus autores. É essa uma questão finda à 

qual não me refiro sem repetir aos meus amigos que é para nós todos os interessados, 

verdadeiro ponto de honra auxiliarmos a execução da lei de Setembro com toda a 

lealdade em suas mínimas disposições.
3
 

 

                                                 
2
 ACD, 26/05/1873. A resposta de Gusmão Lobo encontra-se no Apêndice do mesmo volume. 

3
 ACD, 07/08/1873. Grifo meu. 
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Visto em perspectiva histórica, esse amplo consenso com relação à questão do 

“elemento servil” contrasta enormemente com a conjuntura de finais da década de 1870, 

marcada pela fundação do movimento abolicionista brasileiro, pelo aumento da 

violência dos cativos nas regiões cafeeiras e pela retomada das discussões sobre a 

emancipação dos escravos. A acentuada diferença em um lapso temporal bastante curto 

(aproximadamente oito anos) traz consigo uma questão historiográfica das mais 

fundamentais para a compreensão da crise da escravidão brasileira. Como entender a 

gênese do movimento abolicionista nacional poucos anos depois que o modelo de 

emancipação dos cativos adotado pela lei de 28 de Setembro de 1871 foi visto por 

grande parcela da população como a última palavra do Estado imperial sobre o assunto? 

Ou, em outras palavras, quais as condições que permitiram uma nova aceleração do 

tempo histórico da abolição depois da desaceleração provocada pela libertação do 

ventre? Uma apreciação sobre o tema não pode prescindir de duas variáveis que vêm 

sendo um tanto quanto negligenciadas pela historiografia que discute a abolição: o 

Estado imperial e o desempenho da economia brasileira durante a década de 1870. 

 

 

Estado Imperial 2.0? 

Para os propugnadores das reformas, a lei de 28 de Setembro de 1871 funcionou 

como uma caixa de Pandora ao revés: libertou a esperança, mantendo resguardados 

todos os males que afligiam a sociedade e o Estado brasileiro. Tavares Bastos, um dos 

mais árduos reformistas do Império, resumiu bem o sentimento daqueles que defendiam 

a continuidade das transformações políticas e sociais. Poucos meses depois dos 

calorosos debates transcorridos na sessão parlamentar de 1871, o liberal escreveu que “a 

recente lei abolicionista lançou-nos no meio do tufão”. Ele se referia à constatação geral 

de que a reforma do elemento servil só tinha passado graças à falsificação das eleições, 

na qual estava imiscuído o Poder Moderador. Para sair do “dilema imposto” pela 

libertação do ventre, Tavares Bastos via apenas duas opções: “o governo sinceramente 

parlamentar ou a república”. A alternativa, todavia, não era de fácil consecução. No 

primeiro caso, seria forçoso lançar uma pá de cal sobre o arcabouço institucional 

implementado pelos saquaremas entre finais da década de 1830 e início da de 1840. No 

segundo, seria imprescindível passar por cima do próprio Imperador.
4
 

                                                 
4
 Tavares Bastos, 23/12/1871 – Apud Angela Alonso. Ideias em movimento: a geração de 1870 na crise 

do Brasil-Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 83. 
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Evidentemente, só a primeira dessas opções compôs o horizonte de expectativas 

do gabinete de 7 de Março. Do ponto de vista ministerial, não havia outra escolha. 

Pressionado pelas discussões diárias estampadas nos jornais dos grupos liberais que 

surgiram desde a crise de 1868 – notadamente, o Centro Liberal e o Clube Radical – e 

nos órgãos do nascente movimento republicano, Rio Branco sequestrou parte 

considerável do programa oposicionista, coadunando-o ao pensamento da Coroa. Tal 

movimento se tornaria público em 1872. Durante a Fala do Trono daquele ano, D. Pedro 

II declarou que, “depois de medidas legislativas que foram decretadas o ano passado, 

recomendam-se de preferência à vossa solicitude a reforma eleitoral e as da guarda 

nacional e do recrutamento”. Somadas a outras que viriam a se juntar ao programa do 

governo nos anos seguintes, elas tinham como principal fim o estabelecimento da 

“verdade das eleições”, vista como a “base essencial de nossa forma de governo”. 

Estava oficialmente dada a largada para a era das reformas no Brasil.
5
 

Ao falar em “reformas”, no plural, o monarca seguramente não havia caído em 

erro. Na conta estava, além da libertação do ventre, a reforma judiciária que o gabinete 

de 7 de Março havia aprovado na sessão de 1871, revisando alguns pontos da lei de 3 de 

Dezembro de 1841. Resultado das articulações feitas por Sayão Lobato durante o tempo 

em que ocupou o ministério da Justiça, a lei de 20 de Setembro de 1871 consagrou a 

reorganização das comarcas e a redefinição de determinadas competências dos 

principais membros do Judiciário (juízes de paz, juízes municipais, juízes de direito, 

chefes de polícia, delegados e subdelegados). Mas, no que concerne a uma das 

principais reivindicações dos liberais – a separação dos poderes de polícia e justiça – ela 

deixou importantes brechas. Por mais que o princípio da separação tenha sido 

contemplado em boa parte do texto final, as emendas introduzidas por Sayão Lobato ao 

projeto que circulava no Legislativo desde 1864 facultaram aos juízes de paz a 

possibilidade de acumular seu cargo com outros de natureza policial, como o de 

delegado ou subdelegado, cuja nomeação era feita pelo governo central.
6
 

A brecha se coadunava com a possibilidade de as autoridades policiais emitirem 

mandados de prisão sem qualquer ordem prévia de um magistrado. Como asseverou 

Nabuco de Araújo durante os debates que resultaram na aprovação da lei de 20 de 

                                                 
5
 ACD, 03/05/1872. 

6
 Gabriel Souza Cerqueira. Reforma judiciária e administração da Justiça no Segundo Reinado (1841-

1871). Dissertação de Mestrado: UNIRIO, 2014, pp. 77-96. Ver, também, Lei n
o
. 2033, de 20 de 

Setembro de 1871. In: Collecção das leis do Imperio do Brasil de 1871, tomo XXXI, parte I. Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional, 1871, pp. 126-139. 
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setembro, o dispositivo conservava um “meio poderoso e heroico pelo qual têm sido 

exterminados das urnas os cidadãos brasileiros”. Vista em conjunto com a manutenção 

de uma série de outros funcionários ligados ao governo central com acesso ao pleito 

eleitoral, a medida deixa mais do que evidente como a primeira reforma do gabinete de 

7 de Março não alterou a essência da legislação de 3 de Dezembro de 1841. Tanto antes 

como depois das mudanças aprovadas em 1871, o peso do partido alçado ao poder pelo 

Imperador pendeu de maneira decisiva a balança das eleições. Para bons entendedores, 

o resultado era um indicativo do rumo que as demais reformas tomariam dali em 

diante.
7
 

Ocorre que, para dar continuidade ao reformismo, o governo avaliou que era 

imprescindível reequilibrar a relação de forças dentro do Parlamento. Nos cálculos de 

Rio Branco, boa parte dos acordos clientelistas feitos por ocasião da passagem da lei do 

Ventre Livre não teria vida longa, sendo necessária uma reaproximação com a 

dissidência saquarema. Em uma tentativa de aceno para esse grupo, o presidente do 

conselho promoveu uma dança das cadeiras no ministério: Sayão Lobato (Justiça), 

Domingos José Nogueira Jaguaribe (Guerra) e Theodoro M. Pereira da Silva 

(Agricultura) deram lugar, respectivamente, a Duarte de Azevedo, Oliveira Junqueira e 

a Cândido Borges Monteiro, Barão de Itaúna (1812-1872) – para a Marinha, livre desde 

o remanejamento de Duarte de Azevedo para a Justiça, foi nomeado o deputado 

Augusto Olímpio Gomes de Castro (1836-1909). O tiro, no entanto, saiu pela culatra. 

Ao ver na manobra uma tentativa de cooptação da dissidência, Paulino e seus aliados 

inverteram o raciocínio político de Rio Branco, passando a ver na troca de ministros 

uma oportunidade única para derrubar o gabinete e, porventura, tomar o poder.
8
 

Incumbido de dar o gatilho, o saquarema João Manuel Pereira da Silva propôs, 

em maio de 1872, um requerimento para que a Câmara votasse uma moção de confiança 

ao ministério. Em sinal de que as coisas não andavam bem para o governo, o pedido foi 

aprovado. O passo seguinte coube a Paulino. Além de solicitar explicações sobre as 

trocas no gabinete, o líder da oposição reclamou de uma suposta demora na emissão dos 

relatórios ministeriais, que em sua opinião atrasava a discussão do orçamento, impondo 

certa “censura” aos trabalhos do Legislativo. Todos sabiam, no entanto, que o real 

motivo da tentativa de impugnação do gabinete era resultado direto das disputas 

                                                 
7
 A citação de Nabuco de Araújo foi extraída de ASIB, 20/06/1871 – Apud Gabriel Souza Cerqueira. 

Reforma judiciária, p. 91. 
8
 Sérgio Buarque de Holanda. História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil monárquico, vol. 5: do 

Império à República. (5ª edição). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, pp. 146-149.  
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travadas durante a sessão de 1871. Tanto que, na tentativa de dissipar as suspeitas dos 

governistas, Paulino se viu na necessidade de negar o óbvio. A seu ver, se havia motivo 

para qualquer desavença interna do partido conservador, “esse motivo [...] desapareceu 

com a lei de 28 de Setembro”. Desde a passagem da reforma, continuou, “não é lícito 

voltar atrás”. Dali em diante, os opositores de véspera deveriam contribuir para “que o 

sistema da lei, prudentemente executada, surta seus efeitos” e para que governo não 

voltasse a agitar “sob qualquer pretexto [...] tão grave questão”.
9
 

Desculpas a parte, o fato é que as cisões provocadas pela libertação do ventre 

haviam transformado a minoria de 1871 na maioria de 1872. Em 21 de maio, quando o 

requerimento de Pereira da Silva foi submetido à votação, esse cenário ficou mais do 

que patente. O gabinete de 7 de Março perdeu a disputa pela margem mínima (50 votos 

a 49), criando uma situação inteiramente nova dentro do regime representativo imperial. 

Acostumado a resolver disputas entre dois partidos, o Imperador se viu, pela primeira 

vez, obrigado a escolher entre duas facções da mesma agremiação. Como de praxe nas 

situações críticas, o monarca encaminhou a decisão para o Conselho de Estado, que se 

posicionou majoritariamente – 7 votos a 4 – pela dissolução da Câmara. Para muitos, a 

medida reforçava o descrédito em torno do regime representativo brasileiro, podendo 

alavancar mais uma crise de incalculáveis proporções. Mas, para D. Pedro II e Rio 

Branco, a solução era a única forma de dar continuidade às reformas e, com elas, tentar 

refundar o sistema político-partidário-eleitoral do país.
10

 

Independentemente da análise, o fato é que a principal pedra no caminho do 

governo havia sido retirada. Gozando de uma Câmara mais favorável a seus desígnios, o 

gabinete de 7 de Março deu andamento às prometidas reformas, implementando-as uma 

a uma. Após as eleições de 1872, o primeiro projeto a passar pelo Legislativo foi o que 

ampliou de quatro para onze o número de Tribunais da Relação do país e que, nas 

palavras de Rio Branco, funcionou “complemento indispensável da reforma [judiciária] 

de 20 de setembro de 1871”. Em seguida, o governo concentrou seus esforços na 

Guarda Nacional, instituição criada durante a Regência para combater as revoltas 

provinciais, mas que desde a reforma conservadora de 1850 havia passado a funcionar 

                                                 
9
 ACD, 16/05/1872. 

10
 ACD, 21 e 22/05/1872; e Ata de 20 de Maio de 1872. In: José Honório Rodrigues (org.). Atas do 

Conselho de Estado: Terceiro Conselho de Estado, 1868-1873. Brasília: Senado Federal, 1973-1978, sem 

paginação. Durante a apresentação da questão aos conselheiros, Rio Branco deixou evidente que a moção 

de confiança era resultado dos “ressentimentos” provocados pelo desfecho da “questão servil”.  Sobre a 

dissolução, ver também Sérgio Buarque de Holanda. História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil 

monárquico, vol. 5, pp. 146-149; e Joaquim Nabuco. Um estadista do Império: Nabuco de Araújo, sua 

vida, suas opiniões, sua época. Tomo terceiro: 1866-1878. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1899, pp. 263-267. 
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como uma milícia eleitoreira. Para acabar com a interferência da Guarda na engrenagem 

do sistema político-partidário-eleitoral, o gabinete de 7 de Março adotou uma postura 

pragmática: ao invés de decretar o simples fim da instituição, aprovou uma lei que a 

esvaziava. De acordo com a reforma, a instituição continuaria existindo, mas só se 

reuniria uma vez ao ano, podendo ser utilizada exclusivamente “nos casos de guerra 

externa, rebelião, sedição ou insurreição”. Na prática, seu uso eleitoreiro terminava ali.
11

 

Enquanto a principal das reformas – a eleitoral – percorria seu caminho pelo 

Legislativo, o gabinete de 7 de Março levou adiante medidas de menor dimensão. Nesse 

esforço, o governo aprovou uma reforma do recrutamento, que instituiu o sorteio como 

meio de seleção de seus quadros; incentivou a imigração, facilitando a naturalização dos 

estrangeiros; alterou a estrutura dos ministérios da Agricultura e do Império com vistas 

a racionalizar a administração do Estado; e implementou leis anteriormente aprovadas, 

mas que careciam de execução, como a que organizava o registro civil de nascimentos, 

casamentos e óbitos, a que padronizava o sistema de pesos e medidas no país e a que 

ordenava a realização do primeiro censo nacional. Para incentivar as letras e formar uma 

nova elite, o gabinete ainda decretou a construção de dez escolas na Corte, três das 

quais destinadas ao “sexo feminino”; criou a Escola de Minas em Ouro Preto; e dividiu 

a Escola Central do Rio de Janeiro em duas instituições, a Politécnica e a Militar. Por 

fim, também se preocupou em desenvolver as comunicações, instalando cabos 

telegráficos que conectaram o Império à Europa e a seus vizinhos continentais e a Corte 

às demais capitais provinciais; ampliou as subvenções estatais para a construção de 

ferrovias, impulsionando sua expansão por todo o país; e aprovou uma reforma 

aduaneira.
12

 

                                                 
11

 Para a ampliação do número de Relações, ver Decreto n. 2342, de 6 de Agosto de 1873. In: Collecção 

das leis do Imperio do Brasil de 1873, tomo XXXII, parte I. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1873, 

pp. 258-260. Sobre a reforma da Guarda Nacional, cf. Lei n
o
. 2395, de 10 de Setembro de 1873. In: 

Collecção das leis do Imperio do Brasil de 1873, tomo XXXII, parte I. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, 1873, pp. 329-331; e Decreto n
o
. 5573, de 21 de Março de 1874. In: Collecção das leis do 

Imperio do Brasil de 1874, tomo XXXVII, parte II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1874, pp. 209-

211. As transformações sofridas pela instituição são analisadas por Jeanne Berrance de Castro. A milícia 

cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850. (2ª edição). São Paulo: Editora Nacional, 1979, pp. 3-104 e 

233-242; e, da mesma autora, “A Guarda Nacional”. In: Sérgio Buarque de Holanda (org.). História 

Geral da Civilização Brasileira. O Brasil monárquico, vol. 6: declínio e queda do Império. (6ª edição; 1ª 

edição: 1976). Rio de Janeiro: Bertrand, 2004, pp. 320-348. A fala de Rio Branco encontra-se em ACD, 

19/05/1873. 
12

 Para a reforma do recrutamento, ver Lei n
o
. 2.556, de 26 de Setembro de 1874. In: Collecção das leis 

do Imperio do Brasil de 1874, tomo XXXIII, parte I, volume I. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1875, pp. 64-74. Sobre a naturalização de estrangeiros, cf. Decreto n
o
. 1.950, de 12 de Julho de 1871. In: 

Collecção das leis do Imperio do Brasil de 1871, tomo XXXI, parte I. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, 1871, pp. 39-40. Para a alteração da estrutura dos ministérios da Agricultura e do Império, ver, 

respectivamente, Decreto n
o
. 5.512, de 31 de Dezembro de 1873. In: Collecção das leis do Imperio do 
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 No entanto, quando chegou a vez da tão aguardada reforma eleitoral, a força do 

gabinete já não era mais a mesma. Para além dos desgastes provocados pela passagem 

das outras reformas, o governo se viu enfraquecido pela crise bancária que atingiu o 

Império em 1875, provocando uma quebradeira generalizada das instituições financeiras 

do país. O episódio rapidamente teve reflexos políticos, fazendo com que Rio Branco 

perdesse a maioria que o sustentava na Câmara dos Deputados. Isso bem no momento 

em que a principal de suas reformas passava pela segunda discussão, restando apenas a 

terceira e derradeira delas para seguir para o Senado. Sem conseguir levá-la adiante, o 

gabinete foi obrigado a renunciar. Mesmo assim, o ministério conservador que o 

substituiu, chefiado pela dupla Caxias-Cotegipe, encarregou-se de aprovar aquela que 

ficaria conhecida como “Lei do Terço”. Era, nas felizes palavras de Sérgio Buarque de 

Holanda, uma “vitória póstuma” do gabinete de 7 de Março.
13

 

Controversa desde sua apresentação à Câmara, a reforma eleitoral de 1875 

prezou pela manutenção dos critérios básicos garantidos pela Constituição de 1824 – 

eleição em dois níveis e critérios censitários (200 mil réis para votantes e 400 mil réis 

para eleitores) –, mas veio acompanhada de importantes mudanças. A primeira foi a 

introdução do princípio da qualificação permanente, que dispensou votantes e eleitores 

de passarem anualmente por esse processo, como ocorria até então. A segunda consistiu 

no veto à candidatura de presidentes de província, bispos (em suas próprias dioceses), 

                                                                                                                                               
Brasil de 1873, tomo XXXVI, parte II, volume I. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1874, pp. 1052-

1071; e Decreto n
o
. 5.659, de 6 de Junho de 1874. In: Collecção das leis do Imperio do Brasil de 1874, 

tomo XXXVII, parte II, pp. 640-656. Sobre os registros civis, a adoção do sistema métrico e o censo 

nacional, cf., respectivamente, o Decreto n
o
. 5.604, de 25 de Março de 1874. In: Collecção das leis do 

Imperio do Brasil de 1874, tomo XXXVII, parte II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1875, pp. 434-

449; o Decreto n
o
. 5.089, de 18 de Setembro de 1872. In: Collecção das leis do Imperio do Brasil de 

1872, tomo XXV, parte II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1872, pp. 824-827; Diego Nones 

Bissigo. A “eloquente e irrecusável linguagem dos algarismos”: a estatística no Brasil imperial e a 

produção do recenseamento de 1872. Dissertação de Mestrado: UFSC, 2014, pp. 84-130; e Mara 

Loveman. “The race to progress: census taking and nation making in Brazil (1870-1920)”. Hispanic 

American Historical Review, 2009, 89 (3), pp. 435-470. Para as reformas educacionais, ver Decreto n
o
. 

5.532, de 24 de Janeiro de 1874 e Decreto n
o
. 5.600, de 25 de Abril de 1874. In: Collecção das leis do 

Imperio do Brasil de 1874, tomo XXXVII, parte II, respectivamente pp. 82 e 393-428; e José Murilo de 

Carvalho. A Escola de Minas de Ouro Preto: o peso da glória. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 

Pesquisas Sociais, 2010, pp. 14-80. Sobre os cabos telegráficos, cf. ACD, 23/06/1874. Sobre as 

subvenções para a construção de ferrovias, cf. Decreto n
o
. 2.450, de 24 de Setembro de 1873. In: 

Collecção das leis do Imperio do Brasil de 1873, tomo XXXII, parte I, pp. 386-387. Para a reforma 

aduaneira, ver Decreto n
o
. 5.580, de 31 de Março de 1874. In: Collecção das leis do Imperio do Brasil de 

1874, tomo XXXVII, parte II, pp. 240-260. Uma apreciação de conjunto dessas reformas encontra-se em 

Angela Alonso. Ideias em movimento, pp. 75-86; e em Sérgio Buarque de Holanda. História Geral da 

Civilização Brasileira. O Brasil monárquico, vol. 5, pp. 150-175. 
13

 Sobre as condições em que a reforma eleitoral foi aprovada, ver Sérgio Buarque de Holanda. História 

Geral da Civilização Brasileira. O Brasil monárquico, vol. 5, pp. 169-172 e 176-192. Para os debates no 

Parlamento, cf. Lyana Maria Martins da Silva. Reforma gorada: a Lei do Terço e a representação das 

minorias nas eleições de 1876 em Pernambuco. Dissertação de Mestrado: UFP, 2014, pp. 82-118. 
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membros de alta patente das Forças Armadas e todos os funcionários públicos ligados 

ao pleito (desembargadores, juízes, chefes de política, delegados, subdelegados, 

promotores e curadores gerais de órfãos) com o fim de garantir a idoneidade do 

processo eleitoral. Já a terceira e mais importante mudança residiu na questão da 

representação das minorias. De acordo com a lei, os eleitores deveriam votar “em tantos 

nomes quantos corresponderem aos dois terços do número total marcado para a 

Província”, desde que o número de vagas da deputação provincial fosse superior a três. 

Tal solução era vista como uma tentativa de garantir uma bancada parlamentar com um 

número mínimo de membros do partido oposicionista e, assim, assegurar uma 

representação partidária mais plural na Câmara dos Deputados.
 14

 

Tomadas individualmente ou em conjunto, as reformas implementadas entre 

1871 e 1875 passaram longe de resolver os problemas do sistema político-partidário-

eleitoral do Império. Bem ou mal, as alterações feitas no judiciário não quebraram os 

principais laços que ligavam o gabinete às magistraturas locais. Por mais que não 

pudessem mais contar com a coação da Guarda Nacional, os membros do judiciário 

submetidos direta ou indiretamente às canetadas do governo central continuaram 

ditando o ritmo dos processos eleitorais juntamente com as forças policiais locais. Com 

isso, a formação de minorias mais robustas, principal propósito da Lei do Terço, ficou 

comprometida. As duas legislaturas eleitas sob os auspícios da lei de 1875 atestam o 

fato: a primeira (1877-1878), formada sob os auspícios de um gabinete conservador, 

resultou em uma Câmara composta por 87 conservadores e 13 liberais; já a segunda 

(1878-1881), composta durante uma administração liberal, registrou a plena soberania 

do partido no poder, que ocupou nada mais nada menos do que todas as cem cadeiras 

disponíveis para a deputação.
15

 

Com as demais medidas, o resultado variou significativamente. Os telégrafos e 

as ferrovias aceleraram a comunicação e a circulação de pessoas e mercadorias dentro 

do Império e facilitaram a comunicação dos brasileiros com o restante do mundo. Por 

outro lado, o gabinete colheu resultados pífios no que tange à imigração, especialmente 
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 Decreto 2.675, de 20 de Outubro de 1875. In: Collecção das leis do Imperio do Brazil de 1875, tomo 

XXIV, partes I e II, volume I. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876, pp. 156-173. Ver também 

Richard Graham. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Trad. port. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ, 1997, pp. 250-251. 
15

 Sobre as eleições, ver Lyana Maria Martins da Silva. Reforma gorada, pp. 119-142; e J. M. Pereira da 

Silva. Memórias do meu tempo. (1ª edição: 1896-1897). Brasília: Senado Federal, 2003, p. 455. Os dados 

das bancadas partidárias na Câmara dos deputados estão em José Murilo de Carvalho. A construção da 

ordem: a elite política imperial. Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2006, p. 407. 
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depois da divulgação de casos de colonos europeus encontrados em situação de penúria 

no Brasil. No âmbito educacional, a Escola de Minas encontrou grandes dificuldades 

para manter suas atividades, em grande medida, dada a falta de estudantes qualificados 

para o curso de engenharia oferecido pela instituição. Já a mudança no sistema de 

recrutamento sofreu forte resistência da população, que duvidando da idoneidade dos 

sorteios, passou a atacar as juntas de alistamento com o objetivo de destruir seus 

documentos. Algo semelhante ao que aconteceu com a mudança do sistema de pesos e 

medidas. Combatida em vários povoados do Nordeste, a introdução do sistema métrico 

foi uma das molas propulsoras das diversas manifestações de rebeldia popular que 

ficariam conhecidas como Revolta do Quebra-Quilos.
16

 

Não surpreende, portanto, que ao avaliar o alcance de todas essas reformas, o 

parecer da historiografia seja praticamente unânime ao apontar para seu fracasso. 

Tomando como ponto de partida a lei de 28 de Setembro de 1871, Sérgio Buarque de 

Holanda escreveu que a libertação do ventre “não passou de uma ação dilatória” e que 

“outro tanto se pode hoje dizer [...] de outras reformas realizadas pelo gabinete 

reformador de 7 de março”. Seguindo linha semelhante, Emília Viotti da Costa concluiu 

que as mesmas reformas “nunca chegaram a converter-se em realidade”, o que permitiu 

aos liberais afirmarem que elas “tinham sido mero paliativo”. Roderick J. Barman, por 

seu turno, arrematou que “as reformas de Rio Branco foram paliativas”, passando longe 

das “mudanças radicais que a situação exigia” graças à “aversão do imperador a 

mudanças radicais, sua desconfiança em relação aos centros autônomos de poder e sua 

resistência a renunciar a seu controle”. Mais recentemente, Angela Alonso concluiu que 

as medidas adotadas pela administração Rio Branco registraram resultado “semelhante 

ao do Ventre Livre: aprovaram-se no legislativo, sofreram restrições, não se 

                                                 
16

 Para os casos de exploração de colonos, a documentação diplomática é abundante. A título de exemplo, 

ver João Pereira de Andrada a Manoel Francisco Correia, Londres, 4 de Julho de 1872 – AHI, códice 

216/4/9; João Pereira de Andrada a Manoel Francisco Correia, Londres, 11, 18 e 23 de Dezembro de 

1872 – AHI, códice 216/4/11; e João Pereira de Andrada a Visconde de Caravellas, Londres, 18 e 24 de 

Abril de 1873 – AHI, códice 216/4/12.  Sobre a falta de alunos na escola de Minas, ver José Murilo de 

Carvalho. A Escola de Minas, pp. 44-57. Para a resistência ao recrutamento, cf. Fabio Faria Mendes. “A 

‘Lei da cumbuca’: a revolta contra o sorteio militar”. Revista Estudos Históricos, v. 13, n. 24, dez. 1999, 

pp. 267-294; e Maria Regina Santos de Souza. “O fantasma da ‘Guerra do Paraguai’ e as oposições à ‘lei 

do sorteio militar’ no Ceará (1874-1875)”. Historiæ, v. 5, n. 1 (2014), pp. 237-261. Sobre o Quebra-

Quilos, ver Luciano Mendonça de Lima. “Quebra-Quilos: uma revolta popular na periferia do Império”. 

In: Monica Duarte Dantas (org.). Revoltas, motins, revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil 

do século XIX. São Paulo: Alameda, 2011, pp. 449-483; e a obra clássica de Armando Souto Maior. 

Quebra-Quilos: lutas sociais no outono do Império. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978, 

especialmente pp. 5-54. 
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implementaram completamente”, terminando por gerar uma “modernização 

incompleta”.
17

 

Tais interpretações não poderiam ser mais precisas, mas o fracasso das reformas 

ainda carece de uma avaliação um pouco mais ampla sobre suas implicações para a 

configuração do Estado imperial. Para tanto, são de grande valia as considerações sobre 

a historicidade dos Estados nacionais feitas por Charles Maier em um instigante ensaio 

de História Global. Ao refletir sobre as transformações daquela que talvez seja a mais 

importante instituição da modernidade, o autor notou que as ideias e práticas do Estado 

formado durante o Antigo Regime começaram a ser repensadas em meados do século 

XIX diante das novas demandas geradas pela revolução industrial. De acordo com 

Maier, a rápida difusão do liberalismo e da economia de mercado pelo mundo durante a 

primeira metade dos oitocentos estimulou revoltas das populações oprimidas nos quatro 

cantos do globo. A situação teria criado um impasse para as elites: responder a esses 

movimentos de contestação com mais violência ou combinar os dispositivos repressores 

com o aprofundamento das práticas de mercado e a inclusão paulatina de novos setores 

sociais à macropolítica. A segunda opção – a escolhida – vinha com um ônus: a 

necessidade de remodelar os Estados nacionais de modo a gerir com mais eficiência o 

conjunto da população e os territórios por ela ocupados.
18

 

Emerso “das cinzas da revolução”, esse “Leviatã 2.0” começou a ser desenhado, 

segundo o autor, entre as décadas de 1850 e 1860 pelos grupos que já ocupavam a 

administração estatal de muitos países da Europa e da Ásia, além dos Estados Unidos. 

Valendo-se das transformações propiciadas pelas guerras modernas de meados do 

século XIX, pela expansão acelerada das ferrovias e pelo desenvolvimento de novos 

meios de comunicação, esses círculos tradicionais passaram a atrair para a burocracia 

estatal e para o jogo político determinados grupos cujas vozes já se faziam ouvir na 

opinião pública. Numa espécie de “transformação controlada”, esse processo resultaria 

no desenvolvimento de ferramentas e dispositivos que permitiram um novo tipo de 

controle estatal sobre a massa da população, muito mais efetivo que o anterior – em 

certo sentido, aquilo que Michel Foucault chamou de “governamentalidade moderna”. 
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 Sérgio Buarque de Holanda. História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil monárquico, vol. 5, pp. 

172-173; Emília Viotti da Costa. “Brasil: a era da reforma”. In: Leslie Bethell (org.). História da América 

Latina, volume V: de 1870 a 1930. São Paulo/Brasília: EDUSP/Fundação Alexandre de Gusmão, 2008, 

pp. 705-770; Roderick J. Barman. Imperador cidadão, pp. 343-389; e Angela Alonso. Ideias em 

movimento, pp. 75-86 e 92-96. 
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 Charles S. Maier. Leviathan 2.0: inventing modern statehood. Cambridge &London: The Belknap Press 

of Harvard University Press, 2012, pp. 1-77. Vale lembrar que dos autores mencionados na nota acima, 

Angela Alonso é a que mais tira implicações sobre o fracasso das reformas. 
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Como escreveu Maier, os Estados nacionais moldados durante a segunda metade do 

século XIX adquiriram “um grau de dedicação à governança, de funcionalidade 

burocrática [...] [e] de crença em sua própria missão competitiva sem precedentes”.
19

 

Tais constatações confluem, em muitos pontos, com a cronologia do Estado 

nacional esboçada por Antonio Gramsci em alguns de seus escritos. Por mais que não 

tenha sistematizado suas ideias a esse respeito, o pensador italiano intuiu em diversas 

passagens de sua vasta obra que 

 

A técnica política moderna mudou completamente depois de 1848, depois da expansão 

do parlamentarismo, do regime associativo sindical e partidário, da formação de amplas 

burocracias estatais e ‘privadas’ (político-privadas, partidárias e sindicais) e das 

transformações que se verificaram na política num sentido mais largo, isto é, não só do 

serviço estatal destinado à repressão da delinquência, mas do conjunto das forças 

organizadas pelo Estado e pelos particulares para tutelar o domínio político e 

econômico das classes dirigentes.
20

 

 

Quase imperceptível nos primeiros anos, esse processo de transformação do 

Estado nacional se tornaria, para Gramsci, mais identificável durante a década de 1870. 

A essa altura, “toda a função do Estado” havia sido modificada de modo a transformá-lo 

em uma espécie de “‘educador’”. Somente a partir de então é que, para o autor, o Estado 

adquiriria sua forma “ampliada” ou “expandida”, podendo ser entendido a partir do 

nexo dialético entre seu aparato burocrático e as “organizações ditas privadas” da 

sociedade civil.
21

 

Evidentemente, as condições históricas que permitiram o desenvolvimento do 

Leviatã 2.0 variaram de país para país, influenciando o sucesso e o fracasso das 

iniciativas que visavam dar novo sentido ao poder estatal. Na década de 1870, o Império 

do Brasil compartilhou, em grande medida, a base material que forneceu o campo de 

possibilidades para o desenvolvimento do mesmo fenômeno alhures: a Guerra do 

Paraguai, além de ter demandado um esforço logístico inédito, produziu um grupo 

social (os militares) que aos poucos passou a defender ideias próprias e a demandar um 

lugar de destaque no Estado brasileiro; a expansão das ferrovias e instalação das linhas 

telegráficas ajudaram a alterar as relações de força dentro do concerto político e 
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 Idem, pp. 79-150. Ver, também, Michel Foucault. Segurança, território, população: curso dado no 

Collège de France (1977-1978). Trad. port. São Paulo: Martins Fontes, 2008, especialmente pp. 449-481. 

É preciso ressaltar que Foucault enxerga uma “governamentalidade moderna” já no século XVIII, não 
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 Antonio Gramsci, “O moderno príncipe”. In: Maquiavel, a política e o Estado. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1968, pp. 3-102. 
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 Ibidem. Sobre a concepção de Estado gramsciana, ver ainda Guido Liguori. Roteiros para Gramsci. 

Trad. port. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007, pp. 13-38. 
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econômico formado desde a independência, alçando a província de São Paulo ao posto 

de importante produtora de café e projetando seus representantes no cenário político 

nacional; e grupos urbanos organizados e atuantes nos espaços públicos, como os 

setores liberais surgidos desde a crise de 1868, ansiavam por reformas que lhes 

permitissem ocupar postos na burocracia e inserirem-se no sistema político-partidário-

eleitoral. 

O problema é que, no fim das contas, o fracasso das reformas do ministério Rio 

Branco só aprofundou as tensões dentro da estrutura social, política e econômica 

existente. Sua principal consequência foi ampliar o aparato burocrático do Estado 

brasileiro. Como notou Roderick Barman, na década de 1850 a administração pública 

registrou um total de 497 leis e 1.970 decretos do Executivo. A despeito de o país ter 

enfrentado uma guerra de proporções continentais no decênio seguinte, o número 

permaneceu praticamente inalterável nesse tempo: 494 leis e 1.942 decretos. Todavia, 

na esteira da longeva administração do gabinete de 7 de Março, a mesma conta atingiu a 

marca de 741 leis aprovadas e 2.937 decretos emitidos entre 1871 e 1880. Esse 

crescimento foi rapidamente sentido no orçamento. Após um reequilíbrio das finanças 

ao fim da Guerra do Paraguai, a despesa do tesouro se desprendeu das receitas. Sob o 

estímulo das reformas, o Estado inflou, dificultando o fechamento das contas públicas – 

o que só voltaria a ocorrer em 1888 (cf. Gráfico 8).
22

 

Mas, em que pese o aumento do seu aparato burocrático, o Estado imperial não 

passou por uma mudança de feição. Preso a uma estrutura rígida e centralizada, que 

abria poucos espaços para a incorporação de novos grupos sociais e que se mostrou 

incapaz de imprimir um novo tom à gestão de sua população e de seu território, ele 

ampliou o descompasso com seus principais congêneres no sistema interestatal. Com 

dificuldades para implementar um novo tipo de gestão – expressas, por exemplo, nas 

inúmeras barreiras encontradas para a conclusão do primeiro censo nacional e para a 

realização das demais formas de registro – e sem dispor de qualquer projeto efetivo de 

incorporação de estratos sociais alijados de seu sistema político-partidário-eleitoral, o 

Estado imperial ficou refém de uma estrutura fechada que dependia, em última 

instância, da Coroa e dos interesses agrários para funcionar. 
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Fonte: Estatísticas históricas do Brasil: séries demográficas, econômicas e sociais de 1550 a 1988. 

(2ª edição revista e atualizada). Rio de Janeiro: IBGE, 1990, p. 616. 

 

Como quase sempre na história do Brasil, quem mais perdeu com a situação 

foram os que se encontravam em situação mais frágil. No caso, os escravos. Desde a 

vitória parlamentar que sacramentou a lei de 28 de Setembro de 1871, o ministério de 7 

de Março não mediu esforços para evitar que a legislação se tornasse letra morta. 

Depois de libertar os escravos da nação pelo Decreto n
o
. 4.815, de 11 de Novembro de 

1871, o gabinete emitiu um regulamento para a realização da matrícula dos cativos que 

instituiu o sistema de libertação dessa população. Além de delimitar o modo como os 

registros seriam feitos, definir as competências dos responsáveis pela coleta dos dados e 

estipular as penas para os infratores, o Decreto n
o
. 4.835, de 1º de Dezembro de 1871, 

definiu que a matrícula deveria ser finalizada até setembro de 1872. Ocorre que, ao 

delimitar esse prazo, o governo não contou com os problemas administrativos que 

afetariam o trabalho de coleta dos dados. Em maio de 1873, sete meses depois de 

cessado o termo, não haviam sido registrados sequer duzentos mil escravos. Nesse 

ritmo, a tarefa só viria a ser concluída três anos mais tarde, após ser postergada outras 

tantas vezes pelo Conselho de Estado.
23

 

 

                                                 
23

 Decreto n
o
. 4.815, de 11 de Novembro de 1871. In: A abolição no parlamento: 65 anos de luta (1823-

1888) – volume 1. (2ª edição). Brasília: Senado Federal, 2012, pp. 538-541; Decreto de n
o
. 4.835, de 1º de 

Dezembro de 1871. In: Collecção das leis do Imperio do Brasil de 1871, tomo XXXIV, parte II. Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional, 1871, pp. 708-720; Robert Conrad. The destruction of Brazilian slavery, 

1850-1888. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1972, pp. 106-110; e Fabiano 

Dauwe. A libertação gradual e a saída viável: os múltiplos sentidos da liberdade pelo fundo de 

emancipação de escravos. Dissertação de Mestrado: UFF, 2004, pp. 69-83. 
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Fonte: Robert Conrad. The destruction of Brazilian slavery, 1850-1888, pp. 110-111. 

 

O grande problema é que o atraso fez com que os recursos do Fundo de 

Emancipação fossem represados até a conclusão da matrícula, barrando a 

implementação de alguns dispositivos do Decreto n
o
. 5.135, de 13 de Novembro de 

1872, que definiu os critérios para uso dessa verba. Não bastasse a impossibilidade de 

aplicação do fundo até 1875, o período seguinte registrou um número de manumissões 

muito abaixo do esperado por aqueles que haviam dado boas vindas à lei de 28 de 

Setembro. Os dados não deixam dúvidas: foram 1.503 escravos alforriados pelo fundo 

em 1876, 755 em 1877, 1.800 no ano seguinte, 245 em 1879 e outros 201 até maio de 

1880 (cf. Gráfico 9). Somados à irrisória quantidade de ingênuos entregues ao Estado 

pelos senhores durante a década de 1870, os números jogaram no chão as expectativas 

daqueles que esperavam um fim relativamente próximo do cativeiro por intermédio da 

lei de 28 de Setembro de 1871.
24

 

Quem melhor retratou esse sentimento foi André Rebouças. Em 1874, frente à 

ineficiência do governo, o engenho que anos mais tarde se notabilizaria pela militância 

abolicionista publicou um artigo acusando a legislação emancipacionista de “falha e 

                                                 
24

 Decreto n
o
. 5.135, de 13 de Novembro de 1872. In: Collecção das leis do Imperio do Brasil de 1872, 

tomo XXV, parte II, pp. 1053-1079; Emília Viotti da Costa. Da senzala à colônia. (1ª edição 1966). São 

Paulo: Editora Unesp, 1998, pp. 455-459; Robert Conrad. The destruction of Brazilian slavery, pp. 110-

117; e Fabiano Dauwe. A libertação gradual e a saída viável, pp. 69-101. O texto de Dauwe merece 

comentário a parte. O autor acerta quando afirma que “não havia [...] grande interesse em financiar muitas 

libertações a partir da matrícula de escravos” (p. 88). O fato de que essas manumissões tenham 

aumentado depois da organização das forças abolicionistas na década de 1880 atesta a assertiva. Por outro 

lado, é importante levar em conta a capacidade burocrática disponível ao Estado imperial para a 

realização dessas libertações. O tema ainda deve ser investigado com mais afinco, mas por ora parece 

justo pensar que à falta de interesse na aplicação do fundo tenham se somado as limitações operacionais 

para a realização da tarefa.  
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manca, triste e arrastadamente executada”. A seu ver, os quatro mil contos de réis 

represados pelo Tesouro imperial “por qualquer relaxação administrativa” implicavam a 

manutenção de “quatro mil homens” na escravidão. Nos anos seguintes, o parecer de 

Rebouças seria compartilhado por um número cada vez maior de pessoas à medida que 

os resultados do Fundo iam sendo divulgados. Em meados da década de 1870 era 

patente que, a depender da configuração do Estado imperial, a escravidão adentraria 

firme e forte o século XX.
25

 

 

 

Economia-mundo e tráfico interprovincial 

Se a organização estatal brasileira se distanciava progressivamente das principais 

unidades do sistema interestatal, o mesmo não pode ser dito sobre os principais setores 

econômicos do país. Na década de 1870, a produção e o comércio das principais 

commodities brasileiras continuou caminhando pari passu com a dinâmica da 

economia-mundo e, em menor escala, do mercado interno. A diferença é que essa 

economia não era exatamente a mesma do período pré-Guerra Civil. Num contexto de 

ampliação das fronteiras mercantis, de espraiamento do capital britânico para novas 

regiões e de ascensão econômica dos Estados Unidos, o sistema capitalista sofreu um 

rearranjo de forças. No Brasil, além de produzir ganhos financeiros para poucos e 

exploração econômica de um significativo contingente populacional, como havia feito 

até então, a nova situação contribuiu para aprofundar de maneira decisiva as 

desigualdades socioeconômicas dentro do país e estimular a migração forçada de 

milhares de cativos por quase todo território nacional. 

Para entender a fundo esse processo é preciso levar em consideração o peso das 

principais produções brasileiras nas finanças estatais durante a década de 1870. Por 

mais que o quadro geral desse decênio tenha mantido as principais balizas que 

caracterizaram a economia brasileira desde a década de 1830, algumas mudanças foram 

notórias. A começar pelo café. A despeito de ter perpetuado seu reinado, o produto 

ampliou significativamente sua distância com relação às demais produções nacionais, 

adquirindo um peso inédito para as finanças imperiais. Os resultados obtidos pelos 

cafeicultores contrastaram bastante com aqueles obtidos pelas demais commodities 

nacionais. Na mesma época, o açúcar manteve sua estabilidade, retomando em 1874-75 

sua posição como segunda força dentro da pauta de exportação brasileira; o algodão 
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 O artigo de Rebouças está citado em Evaristo de Moraes. A campanha abolicionista (1879-1888). Rio 

de Janeiro: Livraria Editora Leite Ribeiro, 1924, pp. 2-3. 
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sofreu uma queda meteórica, vendo minguarem os recursos provenientes de suas 

vendas; a borracha amazônica chegou a injetar nos cofres imperiais mais da metade do 

saldo do açúcar; e o charque sulista manteve seus níveis produtivos (à exceção desse 

último produto, que não possui dados nacionais confiáveis, cf. Gráfico 10). Para 

compreender tais discrepâncias, é preciso verificar como, em maior ou menor grau, o 

destino desses artigos passou por seu vínculo direto ou indireto com os mercados 

interno e mundial. 

 

 

Fonte: Estatísticas históricas do Brasil, pp. 345 (açúcar), 346 (algodão), 347 (borracha) e 350 (café). 

 

O café brasileiro foi disparado o produto mais bem-sucedido dentro dessa 

conjuntura. Fortemente atrelado ao maior mercado consumidor do mundo e sem 

concorrentes que ameaçassem sua hegemonia global, o produto receberia em 1872 um 

forte estímulo do governo de Washington: a restituição da isenção tributária perdida 

durante a Guerra Civil. Sem impostos que incidissem sobre seu preço, o grão brasileiro 

também seria beneficiado por um crescimento absoluto e relativo do mercado norte-

americano. De 1869-70 a 1880-81, o consumo total do produto nos Estados Unidos 

quase dobrou, passando de cerca de 105 mil para quase 205 mil toneladas métricas por 

ano (cf. Gráfico 11). Em grande medida, o movimento refletiu o aumento populacional 

registrado no país, que saltou de quase 40 para pouco mais do que 50 milhões de 

habitantes entre 1870 e 1880 – acréscimo médio de praticamente 1 milhão de pessoas 

por ano. Mas, em outra parte, ele foi fruto da introdução de embalagens de papel, que 

facilitaram as vendas no varejo, e de mudanças nas estratégias comerciais das empresas 
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do setor, que passaram a operar a importação e a distribuição do produto em escala 

nacional. Com fácil acesso ao grão em sua forma torrada e moída, os norte-americanos 

passaram a ingerir quantidades cada vez maiores de café em seu dia a dia, dobrando o 

consumo per capta do produto durante os anos 1870. Havia, nas felizes palavras de 

Affonso d’E. Taunay, uma “verdadeira fome de café”.
26

 

 

 

Fonte: Reports of the Secretary of the Treasury, Transmitting a Report from the Register of the Treasury 

on the Commerce and Navigation of the United States (1860-1881). 

 

Não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa. Além de Inglaterra e 

França registrarem importante aumento no consumo de café no mesmo período, o 

Império soube aproveitar os benefícios comerciais provenientes da Unificação Alemã 

(1871). A fundação de um Estado nacional forte e com um mercado consumidor 

volumoso parra os padrões europeus propiciou um crescimento quase ininterrupto das 
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 Sobre a isenção tributária, cf. Antonio P. de Carvalho Borges a Manuel Francisco Correia, Washington, 

15 de maio e 20 de junho de 1872 – AHI, códice 233/4/5. Ver também a resposta aos ofícios do 

plenipotenciário brasileiro nos Estados Unidos em Manuel Francisco Correa a Antonio P. de Carvalho 

Borges. Rio de Janeiro, 25 de maio, 26 de junho e 25 de julho de 1872 – AHI, código 235/2/2. Para os 

dados sobre a população dos Estados Unidos, cf. Historical Statistics of the United States, 1789-1945. A 

supplement of the statistical abstract of the United States prepared by the Bureau of the Census with the 

cooperation of the Social Science Research Council. United States Department of Commerce, 1949, p. 

25. Para as transformações na comercialização do café nos Estados Unidos e o aumento da demanda 

mundial, ver Michael F. Jiménez. “‘From Plantation to Cup’: Coffee and Capitalism in the United States, 

1830-1930”. In: W. Roseberry, L. Gudmundson e M. Samper Kutschbach (ed.). Coffee, society and 

power in Latin America. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1995, pp. 38-64; e Rafael de 

Bivar Marquese. “The legacies of the Second Slavery: the cotton and coffee economies of United States 

and Brazil during the Reconstruction, 1865-1904”. In: William Link (org). Internationalizing 

Reconstruction. Gainesville: The University of Florida Press, no prelo; e Affonso de E. Taunay. História 

do café no Brasil, volume VII: no Brasil Imperial, 1872-1889 (Tomo V). Rio de Janeiro: Departamento 

Nacional do Café, 1939, pp. 7-15. O aumento do consumo também foi percebido pelo representante 

brasileiro em Washington. Cf. Antonio P. de Carvalho Borges a Manuel Francisco Correia, Washington, 

21 de julho de 1872 – AHI, códice 233/4/5. 
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exportações do grão brasileiro pelo porto de Hamburgo, bastante inconstantes até então. 

De 1871 a 1881, as importações alemãs do café imperial quadruplicaram, passando de 

cerca de 13.300 para mais de 54.500 toneladas métricas por ano. Com isso, em um 

período relativamente curto de tempo, a Alemanha se converteu no segundo maior 

mercado consumidor do grão brasileiro, comprando ao princípio dos anos 1880 cerca de 

40% do volume do café imperial adquirido pelos Estados Unidos e três vezes mais que 

o montante desembarcado nos portos ingleses (cf. gráficos 11 e 12).
27

 

 

 

Fonte: William Gervase Clarence-Smith & Steven Topik. The global coffee economy in Africa, Asia, and 

Latina America, 1500-1989. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 433 (Total); Tabellarische 

Uebersichten des Hamburgischen Handels (1871-1882) (Alemanha); e Annual Statement of the Trade 

and Navigation of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions (1871-1881) 

(Reino Unido). 

 

A bonança, no entanto, não parou por aí. Além do aumento do consumo e da 

consolidação de um novo mercado, os cafeicultores foram favorecidos pela expressiva 

alta dos preços do produto no mercado mundial. Enquanto no porto do Rio de Janeiro a 

“fome de café” elevou a cotação média do grão de 11,25 para 16,50 centavos de dólar 

por libra entre 1871 e 1877, no porto de Nova York o preço variou de 15,91 para 19,72 

cents no mesmo intervalo de tempo. Com esse belo aporte financeiro, o resultado não 

poderia ser outro: em 1878, o Brasil bateu pela primeira vez a marca das 260 mil 

toneladas métricas de café exportadas (cf. Gráfico 12). No ano seguinte, o tesouro 

imperial registraria o efeito monetário desse recorde. Apenas as vendas de café para o 

exterior renderam mais de 134 mil contos de réis aos cofres do país, aproximadamente 
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edição: 1976). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, pp. 253-271. 
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90 mil contos de réis a mais do que os dividendos produzidos em conjunto pelo açúcar, 

pelo algodão e pela borracha (cf. Gráfico 10).
28

 

Em que pesem os movimentos macroeconômicos, a manutenção do cenário 

favorável também dependeu de negociações políticas. Um dos personagens que mais 

sentiu isso na pele foi Antonio Pedro de Carvalho Borges, plenipotenciário brasileiro 

em Washington, que fez de tudo para evitar que o maior parceiro comercial do Império 

voltasse a taxar o café em seus portos. O tema apareceu pela primeira vez na pauta 

política norte-americana em dezembro de 1873, mas foi no ano seguinte que uma 

proposta de reforma tributária avançou de maneira consistente. Na ocasião, o Secretário 

de Estado Hamilton Fish (1808-1893) ameaçou taxar o café e o açúcar brasileiros em 

retaliação ao aumento dos impostos pagos pelos produtos yankees no Império. Mesmo 

que o gabinete de 7 de Março tenha contornado a situação, Carvalho Borges informou a 

seus superiores no Rio de Janeiro que era “provável que pa[ssa]sse no Congresso” 

norte-americano um projeto tributando o café em 3 centavos por libra. Àquela altura, o 

palpite se mostrou errado, mas a situação quase se concretizou em 1875, quando o 

governo norte-americano aprovou uma revisão tarifária que só não incluiu um imposto 

sobre a rubiácea graças à pressão popular e ao lobby de grupos interessados no comércio 

do produto.
29

 

A vitória, ainda assim, havia sido provisória. Em função das dificuldades 

financeiras enfrentadas pelo tesouro dos Estados Unidos, o tema foi ressuscitado já na 

legislatura seguinte. Na ocasião, Fish e outros republicanos tentaram levar adiante um 

projeto de taxação sobre o chá e o café – produtos não contemplados pela reforma de 

1875. Preocupado, o gabinete Caxias-Cotegipe instruiu o representante brasileiro em 

Washington a barganhar com o Secretário de Estado, mostrando como a revisão tarifária 

aprovada pelo Império em 13 de dezembro de 1875 favorecia a entrada dos principais 

produtos norte-americanos no Brasil. A despeito do fracasso da tática, o projeto não 

vingou pela proximidade do fim do mandato de Ulysses S. Grant, voltando a ganhar 
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 Os preços do café foram retirados de Marcellino Martins & E. Johnston. 150 anos de café. São Paulo: 

Lis, 1992, Tabela 1.8. Ver também os números apresentados por Pedro Carvalho de Mello em “Aspectos 

econômicos da organização do trabalho da economia cafeeira no Rio de Janeiro, 1850-1888”. Revista 

Brasileira de Economia, vol. 32 (n. 1), jan./mar. 1978, pp. 19-67. 
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 Antonio P. de Carvalho Borges a Visconde de Caravellas, Washington, 19 de Dezembro de 1873, 4 de 

Junho de 1874, 18 de Dezembro de 1874, 19 de janeiro de 1875, 19 de fevereiro de 1875 e 16 de março 

de 1875 – AHI, códice 233/4/5; e Benjamin F. Torreão de Barros a Visconde de Caravellas, Nova York, 

22 de Junho e 22 de Agosto de 1874 – AHI, códice 233/4/5. Ver também Visconde de Caravellas a 

Antonio P. de Carvalho Borges. Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 1875 e 24 de abril de 1875 – AHI, 

códice 235/2/2. 
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fôlego durante a presidência de Routherford B. Hayes (1822-1893). Àquela altura, no 

entanto, dada a importação recorde de café brasileiro pelos Estados Unidos, ela já não 

preocupava tanto o governo imperial. Como escreveu Carvalho Borges em dezembro 

daquele ano, a criação de uma tarifa sobre o café não dava “motivo para recear-se 

qualquer diminuição na [sua] importação”.
30

 

No fim das contas, mesmo que o projeto tenha entrado em discussão na sessão 

de 1878, o Congresso norte-americano acabou rejeitando-o, o que manteve a situação 

confortável do carro-chefe da economia imperial no país. Segundo Carvalho Borges, a 

vitória não era efêmera como as anteriores, devendo ser vista como uma garantia de que 

os privilégios alfandegários de que gozava o café seriam mantidos pelos próximos anos. 

De acordo com ele, 

 

por ocasião de discutir-se o assunto [revisão tarifária] na imprensa e na Comissão da 

Câmara de Representantes manifestou-se um pensamento que parece hoje dominante e 

pelo qual é de esperar que não se trate, durante algum tempo ao menos, de impor 

direitos sobre o café. Entende-se atualmente que não sendo o chá um objeto de primeira 

necessidade para o povo dos Estados Unidos como é e vai sendo cada vez mais o café, 

só aquele artigo deve ser taxado, o que produziria suficiente aumento de renda pública, 

como deseja o governo. 

A separação destes dois artigos, que até agora eram considerados nas mesmas 

condições, é portanto vantajosa para a importação do café nos Estados Unidos, a qual é 

de esperar que continue livre.
31

 

 

Garantida, portanto, a pujança no cenário global, o café pôde se desenvolver 

plenamente no interior do país. O problema é que a crescente demanda europeia e norte-

americana não tinha como ser suprida exclusivamente pelo Vale do Paraíba, região que 

havia dominado o mercado mundial desde a década de 1830. Naquele momento, o berço 

da cafeicultura brasileira já dava os primeiros indícios do colapso ambiental que o 

acometeria no futuro próximo. A manutenção das diretrizes que nortearam a 

administração da paisagem e do trabalho nos decênios anteriores havia provocado 

acentuado desgaste do solo e redução das terras virgens, diminuindo consideravelmente 

a produtividade das fazendas da região. Envelhecidos, os cafezais do Vale passaram a 
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 Antonio P. de Carvalho Borges a Barão de Cotegipe, Washington, 8 de Dezembro de 1875 – AHI, 
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registrar colheitas que variaram entre 15 e 30 arrobas para cada mil pés. Num primeiro 

momento, o barateamento dos custos de transporte – propiciado pela expansão da malha 

ferroviária – e o aumento dos preços do café no mercado mundial deram sobrevida aos 

agricultores da região, permitindo a manutenção de sua hegemonia dentro do país. 

Todavia, as dificuldades do Vale para acompanhar as novas demandas globais abriram 

espaço para a ascensão de novas zonas produtoras.
32

 

Nesse quadro, duas outras regiões souberam tirar proveito da situação: a Zona da 

Mata mineira e o Oeste de São Paulo. A primeira vinha aumentando sua produção do 

grão desde os anos 1850, quando os senhores do Vale do Paraíba e de outras regiões de 

Minas migraram para a região, adensando sua ocupação. Impulsionados pela chegada da 

ferrovia no decênio seguinte, os proprietários locais elevaram suas exportações de 8.000 

para quase 20.000 toneladas de café entre 1860-61 e 1870-71, aumentando 

consideravelmente seu aporte para as finanças provinciais. Na década de 1870, portanto, 

toda a infraestrutura já estava montada à espera dos estímulos do mercado mundial. 

Quando eles vieram, a Zona da Mata deslanchou de vez. Entre 1870 e 1884, o grão 

formou quase 70% de toda pauta exportadora mineira, mostrando amplo domínio em 

uma província há muito caracterizada pela diversidade de sua economia.
33

 

A expansão da Zona da Mata só não foi maior que a do Oeste de São Paulo, 

onde o café ditou o ritmo do desenvolvimento desde sua adoção pelos agricultores 

locais. A existência de terras férteis, baratas e abundantes na região provocou uma 

corrida frenética pelo interior da província, cuja ocupação estava ligada à produção 

açucareira desde as décadas finais do século XVIII. Por mais que não tenham 

abandonado por completo o plantio da cana de açúcar, os produtores locais converteram 

paulatinamente suas fazendas à cultura cafeeira entre as décadas de 1850 e 1870 – não 

por coincidência, no mesmo momento em que o produto se espalhava pela Zona da 
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 Stanley J. Stein. Vassouras: a Brazilian coffee county, 1850-1900. The roles of planter and slave in a 

plantation society. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1985, pp. 213-249; e Rafael de 

Bivar Marquese. “Capitalismo, escravidão e a economia cafeeira do Brasil no longo século XIX”. 

SÆCULUM – Revista de História, 29, jul./dez. 2013, pp. 289-321. Para uma visão distinta, cf. Robert W. 

Slenes. ‘‘Grandeza ou decadência? O mercado de escravos e a economia cafeeira da província do Rio de 

Janeiro, 1850-1888”. In: Iraci del Nero da Costa (ed.). Brasil: história econômica e demográfica. São 

Paulo: Instituto de Pesquisas Econômicas, 1986, pp. 103-155. 
33

 Laird W. Bergad. Slavery and the demographic and economic history of Minas Gerais, Brasil, 1720-

1888. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1999, pp. 26-80; Ana Lucia Duarte Lanna. A 

transformação do trabalho: a passagem para o trabalho livre na Zona da Mata Mineira, 1870-1920. 

Dissertação de Mestrado: Unicamp, 1985, pp. 26-46; e Luiz Fernando Saraiva. O Império das Minas 

Gerais: café e poder na Zona da Mata mineira. Tese de Doutorado: UFF, 2008, pp. 220-258. Para uma 

visão distinta, ainda que bastante instigante, cf. Amilcar Martins Filho & Roberto B. Martins, “Slavery in 

a nonexport economy: nineteenth-century Minas Gerais revisited”. The Hispanic American Historical 

Review, vol. 63, n
o
. 3 (Aug., 1983), pp. 537-568. 
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Mata. De Jundiaí a Campinas, de Bragança Paulista a Indaiatuba, de Piracicaba a Araras 

e de Rio Claro a São Carlos, o que se viu foi um avanço combinado de derrubada 

predatória de matas virgens e substituição do verde claro da cana pelo verde escuro dos 

cafezais.
34

 

Esse movimento só foi possível graças ao desenvolvimento acelerado das 

ferrovias, que destravaram o gargalo do transporte realizado no lombo das mulas. Como 

escreveu Odilon Nogueira Matos, em São Paulo, “a vinculação café-estrada de ferro” 

acentuou-se “precisamente a partir de 1870”. Não era para menos: o primeiro trecho da 

ferrovia São Paulo-Jundiaí, ligando o porto de Santos à capital da província, foi 

concluído em 1866, chegando a seu destino final em 1867; a partir desse eixo-central, 

os trilhos se prolongaram por todo o Oeste, impulsionados pela criação das companhias 

Paulista, Ituana e Mogiana. Com o aporte maciço de capitais provenientes de 

fazendeiros e investidores, a malha ferroviária paulista atingiu a marca dos 1.212 

quilómetros de trilhos em 1880 – quase dez vezes mais do que os 139 quilómetros 

existentes dez anos antes. Em termos práticos, isso queria dizer que os principais 

centros cafeicultores da província estavam diretamente conectados a seus principais 

mercados consumidores via porto de Santos.
35

 

Tais condições criaram um ambiente extremamente propício para o 

desenvolvimento acelerado da cafeicultura paulista. Gozando de frete extenso e barato e 

de uma produtividade que variava entre 50 e 70 arrobas de café para cada mil pés 

plantados – de duas a quatro vezes maior que a das fazendas no Vale do Paraíba –, o 

café paulista abocanhou fatias importantes do mercado mundial, antes dominadas pela 

produção do Rio de Janeiro e do sul de Minas Gerais. Os dados são escassos, mas 

permitem verificar de maneira inequívoca o crescimento exponencial da cafeicultura de 

                                                 
34

 Warren Dean. Rio Claro: a Brazilian plantation system, 1820-1920. Stanford: Stanford University 

Press, 1976, pp. 24-49; Robert W. Slenes. “Senhores e subalternos no Oeste paulista”. In: Luiz Felipe de 

Alencastro (org.). História da vida privada no Brasil: Império. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, 

pp. 233-290; José Evando Vieira de Mello. “Café com açúcar: a formação do mercado consumidor de 

açúcar em São Paulo e o nascimento da grande indústria açucareira paulista na segunda metade do século 

XIX”. SÆCULUM – Revista de História, 14, jan.-jul. 2006, pp. 74-93; e Felipe Rodrigues Alfonso. A 

fronteira escravista entre o açúcar e o café: Campinas, 1790-1850. Dissertação de Mestrado: FFLCH-

USP, 2018, pp. 99-129. A interpretação clássica, que postula um abandono completo da cultura da cana 

de açúcar a partir da década de 1850 é de Maria Thereza Schorer Petrone. A lavoura canavieira em São 

Paulo: expansão e declínio (1765-1851). São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968, pp. 152-167. 
35

 Odilon Nogueira de Matos. Café e ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e o desenvolvimento 

da cultura cafeeira. (2ª edição revista). São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1974, pp. 49-72; e Flávio 

Azevedo Marques de Saes. “Estradas de ferro e diversificação da atividade econômica na expansão 

cafeeira em São Paulo, 1870-1900”. In: Tamás Szmrecsányi & José Roberto do Amaral Lapa (orgs.). 

História econômica da Independência e do Império. 2ª ed. revista. São Paulo: Hucitec/ EDUSP/ Imprensa 

Oficial, 2002, pp. 177-196. 
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São Paulo durante o período em que houve expansão combinada das estradas de ferro e 

da fronteira agrícola: enquanto, em 1870, passaram pelo porto de Santos 32.605 

toneladas métricas de grão, cinco anos mais tarde o volume elevou-se em quase 10 mil 

toneladas, ultrapassando a marca das 72 mil toneladas no raiar da década de 1880 – 

mais do que o dobro do primeiro registro e quase 40% de toda exportação de café de 

todo o Império (cf. Gráfico 12).
36

 

 

 

Fonte: Estatísticas históricas do Brasil, pp. 345. 

 

Esse novo boom da cafeicultura não contrastou em absoluto com a situação 

vivida pelos produtores de cana. Tal qual o café, o açúcar registrou um aumento 

considerável de suas exportações durante os anos 1870, saltando de 116 mil toneladas 

em 1870-71 para 216 mil toneladas em 1879-80 (cf. Gráfico 13). Em grande medida, o 

resultado deveu-se ao crescimento populacional e ao aumento do consumo per capta na 

Europa e nos Estados Unidos – mesmo fenômeno que impulsionou o consumo de café. 

A diferença é que o açúcar não foi favorecido pelo aumento de seus preços no mercado 

mundial. Ao contrário do que aconteceu com o grão, a ampliação da demanda global foi 

seguida de perto por um crescimento maior ou equivalente de sua oferta. Em boa parte, 

isso foi consequência do deslanche da produção do açúcar de beterraba na Europa, que 

chegou a formar quase 45% de toda produção mundial na década de 1870. Além de 

fechar os mercados do açúcar de cana na França, na Alemanha, na Rússia e na 

                                                 
36

 A produtividade dos cafezais paulistas está em Rafael de Bivar Marquese. “Capitalismo, escravidão e a 

economia cafeeira do Brasil no longo século XIX”, p. 308. O valor das exportações de café pelo Porto se 

Santos foi retirado de Flávio Azevedo Marques de Saes. “Estradas de ferro e diversificação da atividade 

econômica na expansão cafeeira em São Paulo”, p. 181. 
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Alemanha – principais produtores da variante oriunda da beterraba –, o 

desenvolvimento de novos competidores empurrou a cotação da commodity para baixo. 

Na praça de Londres, o preço médio do hundredwheight (50,8 kg) do tipo  mascavo – 

variedade mais exportada pelo Brasil – caiu de 23 para 21,1 shillings entre 1871-1875 e 

1876-1880.
37

 

 

 

Fonte: Annual Statement of the Trade and Navigation of the United Kingdom with Foreign Countries and 

British Possessions (1871-1880). 

 

Outro fator que separou as trajetórias do café e do açúcar foi a constância de 

suas exportações: enquanto o primeiro teve aumento quase ininterrupto durante a 

década de 1870, o segundo oscilou bastante no mesmo período (cf. Gráfico 13). O 

fenômeno deve-se ao fato de o açúcar brasileiro não ter abocanhado lugar cativo em 

nenhum dos principais mercados do século XIX. Desde a década de 1830, os produtores 

do Império tinham dificuldade de penetrar nos Estados Unidos, dada sua incapacidade 

de competir com o açúcar cubano, que reinava absoluto na república do Norte. Na 

Inglaterra, a situação não era muito diferente. A aprovação do Sugar Duties Act (1846), 

quebrando os privilégios aduaneiros concedidos aos produtores coloniais britânicos, até 

chegou a tornar mais competitivo o produto cultivado com trabalho escravo. A médio 

prazo, todavia, o açúcar brasileiro também perdeu a competição para o cubano (cf. 

Gráficos 14 e 15). Relegados ao papel de fornecedor secundário dentro da economia-

                                                 
37

 Sobre o avanço do açúcar de beterraba na Europa durante a década de 1870, ver J. H. Galloway. The 

sugar cane industry: an historical geography from its origins to 1914. Cambridge, New York: Cambridge 

University Press, 1989, pp. 131-133; e Peter L. Eisemberg. The sugar industry in Pernambuco: 

modernization without change, 1840-1910. Berkeley, Los Angeles, London: University of California 

Press, 1974, pp. 19-20 e apêndice 1 (pp. 237-238). Os preços do açúcar também foram retirados da obra 

de Peter L Eisemberg, tabela 4 (p. 16). 
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mundo, os produtores nacionais tiveram seu crescimento podado numa conjuntura de 

expansão do consumo de açúcar pelo mundo.
38

 

 

 

Fonte: Reports of the Secretary of the Treasury, Transmitting a Report from the Register of the Treasury 

on the Commerce and Navigation of the United States (1860-1881). 

 

A situação teve peso considerável sobre o destino dos principais centros 

produtores do país, à época situados na Zona da Mata pernambucana, no Recôncavo 

Baiano, na região de Campos de Goytacazes (norte do RJ) e no Oeste de São Paulo. 

Dentre eles, o primeiro era disparado o polo mais dinâmico. Com uma estrutura 

produtiva consolidada e dispondo da Recife and São Francisco Railway para diminuir a 

distância entre o interior e o litoral, os produtores da Zona da Mata tomaram a dianteira 

das exportações brasileiras de açúcar e fisgaram fatias importantes do consumo interno. 

Logo atrás estavam as zonas produtoras do Rio de Janeiro e São Paulo, que voltaram o 

grosso de suas atividades para o mercado nacional, abastecendo respectivamente a 

região da Corte e a crescente população paulista. Por conseguinte, a pior situação era a 

dos senhores baianos, que desde 1853 viam suas colheitas converterem-se em 

quantidades cada vez menores de açúcar. Em evidente descompasso com as demais 

zonas produtoras, a mais tradicional delas estava em notável decadência.
39
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 Sobre as consequências do Sugar Duties Act, ver Tâmis Parron. “The British Empire and the 

suppression of the slave trade to Brazil: a global history analysis”. Journal of World History, vol. 29, no. 

1 (2018), pp. 1-36. 
39

 Peter L Eisemberg. The sugar industry in Pernambuco, pp. 14-31; José Evando Vieira de Mello. “Café 

com açúcar”, pp. 74-93; Walter Luiz Carneiro de Mattos Pereira. “Francisco Ferreira Saturnino Braga: 
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Em que pese a morte lenta do açúcar na Bahia, a agonia do Recôncavo passou 

longe de atingir a velocidade e a dimensão da crise algodoeira. O rápido declínio do 

“ouro branco” inseriu-se no cenário de retomada da produção norte-americana pós-

Guerra Civil. Como visto no capítulo anterior, até o início dos anos 1860, o Sul dos 

Estados Unidos atuava praticamente sozinho no mercado mundial, abastecendo por 

volta de 90% da indústria europeia. Esse domínio, todavia, ruiu rapidamente durante o 

conflito contra o Norte. Numa conjuntura marcada pela alta acentuada dos preços, Índia, 

Egito e Brasil desenvolveram a toque de caixa seus cultivos da fibra, preenchendo o 

súbito vácuo produzido pela Guerra Civil. Quando, portanto, os norte-americanos 

voltaram ao páreo, a competição estava significativamente mais acirrada. Bastou que, 

em 1870, o Sul recuperasse os níveis produtivos pré-guerra para que a bonança de 

outrora se transformasse em crise generalizada. Com o mercado excessivamente 

irrigado, os preços do algodão despencaram: de 1871 a 1878, o pound do produto 

passou de 16,5 para 8,16 centavos de dólar nos Estados Unidos, revertendo por 

completo a tendência do decênio anterior (cf. Gráfico 16). De uma hora pra outra, o 

“ouro branco” se transformou em ouro de tolo.
40

 

 

 

Fonte: Historical Statistics of the United States, 1789-1945. A supplement of the statistical abstract of the 

United States prepared by the Bureau of the Census with the cooperation of the Social Science Research 

Council. United States Department of Commerce, 1949, pp. 107-108. 

 

O baque foi sentido nos quatro cantos do globo, mas no Brasil, menor produtor 

dentre os quatro grandes, o resultado foi ainda mais expressivo. Após atingir seu pico 

                                                                                                                                               
Years of Slavery on the Sugar Plantations of Northeastern Brazil”. The Hispanic American Historical 

Review, vol. 51, n
o
. 4 (Nov., 1971), pp. 586-605. 

40
 Sven Beckert. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014, pp. 242-339. 
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em 1872, com a exportação de mais de 78 mil toneladas, a produção do Império se viu 

profundamente afetada pela forte concorrência internacional. A compressão dos lucros, 

decorrente da queda dos preços, produziu um movimento generalizado de bancarrota 

dos pequenos e médios agricultores em regiões do país. Em São Paulo, os produtores 

responderam à crise convertendo paulatinamente suas lavouras para o café, o açúcar e 

alimentos de primeira necessidade. No Nordeste, os que resistiram a duras penas até a 

segunda metade da década de 1870 foram engolidos pelas fortes secas que atingiram a 

região entre 1877 e 1879. Chegado o fim da década, a produção brasileira girava em 

torno de 11 mil toneladas, menos de 15% do que havia sido em seu auge e praticamente 

o mesmo montante de vinte anos atrás (cf. Gráfico 17). Em termos concretos, isso 

queria dizer que o Brasil estava efetivamente expulso do mercado mundial de algodão e 

que boa parte de seus produtores se encontravam em situação de penúria.
41

 

 

 
Fonte: Estatísticas históricas do Brasil, p. 346. 

 

Enquanto o algodão definhava, a borracha começava sua fase ascendente. 

Estimulada pela descoberta do processo de vulcanização (1842), que alterou seu valor 

no mercado mundial, a commodity foi a grande responsável, junto com o cacau, pela 

vinculação direta da Amazônia ao centro da economia-mundo do século XIX. Como 

resposta à elevação dos preços do produto nos principais centros industriais, todas as 

comarcas paraenses passaram a extrair o látex dos seringais. Algumas, no entanto, se 

especializaram de maneira mais enfática na tarefa, como as regiões que abarcavam a foz 

do rio Amazonas e Marajó. Beneficiadas pela introdução dos navios a vapor, essas 
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 Sven Beckert. Empire of cotton, pp. 312-339; e Alice P. Canabrava. O desenvolvimento da cultura do 

algodão na Província de São Paulo (1861-1875). São Paulo: EDUSP/ANPUH, 2011, pp. 255-294. 
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regiões lideraram a exportação do produto, cujo principal destino era a Inglaterra e os 

Estados Unidos. Nessa toada, a borracha se descolou dos demais produtos da região 

amazônica, assumindo a dianteira das exportações durante a segunda metade da década 

de 1860. Durante os dois decênios que cobrem o Gráfico 18, a escalada do produto foi 

praticamente ascendente, saindo das quase 2.500 para as quase 6.900 toneladas 

exportadas.
42

 

 

 
Fonte: Estatísticas históricas do Brasil, p. 347. 

 

Em que pese a importância do cacau nesse mesmo período, a borracha foi a 

principal responsável pela expansão da economia amazônica, especialmente no Pará. As 

crescentes cifras que aportaram na província com a venda do látex criaram as condições 

para o desenvolvimento acelerado da região (cf. Gráfico 10). Junto com a expansão do 

capital, do crédito e das casas comerciais, o Vale Amazônico passou a atrair um 

crescente contingente populacional de outras partes do país, entre os quais se 

encontravam aqueles que fugiam da seca e da crise algodoeira no Nordeste. Todavia, ao 

contrário do que já propôs por muito tempo a historiografia, a situação não se 

configurou apenas pelo avanço das diversas formas de trabalho livre. Na esteira da 

expansão econômica decorrente de sua vinculação ao mercado-mundial, a região 
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vivenciou um reforço da escravidão. Embalado pelo capital internacional, o Vale 

Amazônico renovou sua vocação como principal polo escravista da região Norte.
43

 

 

 

Fonte: Jonas Moreira Vargas. Pelas margens do Atlântico, p. 328. (Agradeço ao autor pelo envio desse e 

de outros gráficos.)  

 

Já o charque do Rio Grande do Sul sofreu um pouco com a progressiva perda de 

espaço para seus principais concorrentes internacionais. A primeira vitória dos 

produtores argentinos e uruguaios ocorreu em Cuba, onde na década de 1850 eles 

conseguiram sobrepujar os rio-grandenses graças a suas fortes redes comerciais em 

Havana. O mesmo viria a ocorrer na praça do Rio de Janeiro depois da revisão de 

tratados comerciais entre Brasil e Uruguai (1857), que diminuiu as taxas de importação 

sobre o charque do país vizinho e permitiu sua invasão no mercado fluminense. No 

decênio seguinte, as perdas também foram de grande monta. Não bastasse o fato de os 

Estados Unidos serem autossuficientes no abastecimento de carne e estarem fechados a 

esse comércio, as chances de penetração do charque no principal mercado europeu 

foram por água abaixo depois que a Inglaterra proibiu a importação do produto em 

1864. O efeito da medida passou despercebido durante a Guerra do Paraguai, quando a 

necessidade de abastecimento das tropas da Tríplice Aliança provocou um salto 
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do Amazonas (1840-1888). Relatório de Qualificação: FFLCH-USP, 2018, pp 75-124. A interpretação 

ligada ao trabalho livre está em Roberto Santos. História econômica da Amazônia, pp. 59-75. Sobre a 

seca e seus efeitos para a migração, cf. Edson Holanda Lima Barboza, “‘Ela diz ser cearense’: escravos e 

retirantes contra as correntes do tráfico interprovincial entre fronteiras do Norte (1877-1880). In: Maria 

Helena Pereira Toledo Machado & Celso Thomas Castilho (orgs.). Tornando-se livre: agentes históricos 

e lutas sociais no processo de abolição. São Paulo: EDUSP, 2015, pp. 105-126. 
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exponencial nas vendas do charque, que quase chegou a tingir a marca das 3 milhões de 

arrobas exportadas (cf. Gráfico 19).
44

 

 

 

Fonte: Jonas Moreira Vargas. Pelas margens do Atlântico, p. 334. 
 

Bastou, no entanto, o término do conflito para que as vendas do charque rio-

grandense passassem por um período de oscilação. Restritos, em grande medida, aos 

mercados da Bahia e Pernambuco, os charqueadores gaúchos não conseguiram atingir 

resultados tão expressivos quanto os dos tasajeros platinos. Ainda assim, os possíveis 

prejuízos foram amenizados pela elevação dos preços no segundo terço da década de 

1870: de 1873 a 1880, o valor da arroba do charque dobrou, saltando de pouco mais de 

2.300 para quase 4.650 réis (cf. Gráfico 20). Além disso, os mesmos produtores 

souberam tirar proveito da estabilidade do mercado de couros, que lhes garantiu renda 

extra durante os momentos em que a venda de carne não ia tão bem. Com isso, 

afastaram qualquer sinal da propalada “crise” que a historiografia tradicional atribuiu às 

charqueadas gaúchas durante a década de 1870. Por mais que a produção do Rio Grande 

do Sul não liderasse a venda do produto no mercado mundial, nada indica que os 

senhores locais tenham registrado sérios problemas nesse período (cf. Gráfico 21). Se é 

                                                 
44

 Jonas Moreira Vargas. Pelas margens do Atlântico: um estudo sobre as elites locais e regionais no 

Brasil a partir das famílias proprietárias de charqueadas de Pelotas, Rio Grande do Sul (século XIX). 

Tese de Doutorado: UFRJ, 2013, pp. 305-321 e 327-346; e, do mesmo autor, “Abastecendo plantations: A 

inserção do charque fabricado em Pelotas (RS) no comércio atlântico das carnes e a sua concorrência com 

os produtores platinos (século XIX)”. História (São Paulo), v. 33, n.2 (jul./dez. 2014), pp. 540-566. 

Agradeço a Gabriel Aladrén pela ajuda com relação ao tema e pela indicação de bibliografia 

especializada. 
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verdade que a economia charqueadora do Império tinha dificuldades para se expandir, o 

mesmo não pode ser dito sobre seus resultados financeiros.
45

 

 

 

Fonte: Jonas Vargas. “Abastecendo plantations”, p. 557. 

 

Em ascensão ou queda, o que importa destacar é que o desempenho de cada uma 

dessas regiões produtoras passou invariavelmente pelas possibilidades de acesso à mão 

de obra. Num contexto de retração da população cativa, profundamente acirrada pela lei 

de 28 de Setembro de 1871, a falta de trabalhadores tornou-se, em conjunto com a falta 

de crédito, a principal preocupação dos senhores brasileiros. Para os setores mais 

tradicionais, ligados à produção de açúcar, charque e café, a questão não foi tão grave, 

uma vez que suas demandas cobravam, no mais das vezes, uma reposição ou um 

pequeno incremento dos trabalhadores de suas propriedades. Já as culturas que 

passaram por um crescimento acelerado nesse período responderam de forma variada 

para a questão: enquanto os extratores de borracha mesclaram cativos e livres em suas 

atividades, os cafeicultores de São Paulo apostaram a maior parte de suas fichas na 

manutenção do cativeiro e no emprego de maquinário de última tecnologia. 

Nesse sentido, é importante notar como a inserção do café, do açúcar, do 

algodão, da borracha e do charque brasileiros na economia-mundo forneceu as 

condições básicas sobre as quais operou o grosso do tráfico interno de escravos. Salvas 

raras exceções, as rotas da maior migração forçada de trabalhadores desde o fim do 

comércio transatlântico de africanos seguiram de perto a ponta produtiva da cadeia das 

mercadorias. Quase invariavelmente, as regiões que perderam escravos foram aquelas 
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 Jonas Moreira Vargas. Pelas margens do Atlântico, pp. 326-352. 
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que possuíam uma penetração restrita no mercado mundial, ao passo que as que mais 

adquiriram cativos foram aquelas que criaram vínculos sólidos ou crescentes com os 

principais centros consumidores globais. Até a década de 1870, essa tendência parece 

ter sido seguida pelos setores mais dinâmicos voltados ao abastecimento do mercado 

nacional. Graças ao aumento de preços dos gêneros alimentares que se seguiu ao fim do 

tráfico transatlântico de africanos, esses produtores perderam poucos cativos e somente 

quando não conseguiram mais resistir aos valores pagos pelos polos mais dinâmicos da 

economia imperial.
46

 

A periodização do tráfico interno, de acordo com as fases propostas por Robert 

Slenes, deixa esse fenômeno ainda mais evidente. Durante a primeira fase (1850-1863), 

o movimento de transposição espacial das escravarias ocorreu predominantemente no 

âmbito provincial. Em uma conjuntura de elevação dos preços dos cativos em todo o 

país e de aumento da cotação das principais commodities nacionais, os primeiros a 

desfazerem-se de seus escravos foram os pequenos lavradores dedicados ao plantio de 

alimentos e outros produtos de menor valor agregado, além de senhores dos centros 

urbanos menos dinâmicos. Por conseguinte, os maiores compradores parecem ter sido 

os cafeicultores, os senhores de engenho e os charqueadores. Na segunda fase (1863-

1872), o tráfico interno parece ter seguido o mesmo movimento. Diante do boom 

algodoeiro e do aumento das exportações de borracha, o comércio interprovincial 

ganhou fôlego, sobrepujando as transações intrarregionais, que continuaram a ocorrer 

em menor escala. Já na terceira fase (1872-1881), transcorrida num contexto de amplo 

predomínio da cafeicultura sobre as demais produções e de inibição da reprodução 

vegetativa da população escrava pela Lei de 28 de Setembro de 1871, o tráfico interno 

ganhou uma escala sem precedentes. Nesse contexto, os cafeicultores tiraram escravos 

em massa das zonas algodoeiras, comparam outros tantos de centros urbanos e 

chegaram até mesmo a adquirir alguns das zonas açucareiras e das charqueadas.
47

 

                                                 
46

 Sigo, portanto, as premissas de Robert Slenes. “The Brazilian internal slave trade, 1850-1888: regional 

economies, slave experience, and the politics of a peculiar market”. In: Walter Johnson (ed.). The chattel 

principle: internal slave trades in the Americas. New Haven: Yale University Press, pp. 325-370. 
47

 Para as fases do tráfico interno, cf. Robert Slenes, “The Brazilian internal slave trade”, pp. 325-370. 

Para o quadro mais amplo, além de Slenes, cf. Richard Graham, “Nos tumbeiros mais uma vez? O 

comércio interprovincial de escravos no Brasil”. Afro-Ásia, 27 (2002), pp. 121-160. Nesse parágrafo, 

baseei-me igualmente nos estudos que trabalharam o âmbito provincial do tráfico interno. Para o Rio 

Grande do Sul, ver Rafael da Cunha Scheffer. Comércio de escravos do Sul para o Sudeste, 1850-1888: 

economias microrregionais, redes de negociantes e experiência cativa. Tese de Doutorado: IFCH-

UNICAMP, 2012, pp. 119-224; e Jonas Moreira Vargas. Pelas margens do Atlântico, pp. 222-237. Para a 

Bahia, cf. Ricardo Tadeu Caires. Caminhos e descaminhos da abolição: escravos, senhores e direitos nas 

últimas décadas da escravidão (Bahia, 1850-1888). Tese de Doutorado: UFPR, 2007, pp. 106-139. Para 
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Em meados da década de 1870 já havia se tornado possível até mesmo para os 

coevos perceber os efeitos da inserção do Império na economia-mundo e da atuação dos 

senhores de escravos diante desse cenário. Graças ao tráfico interno, fosse em sua 

modalidade intra ou interprovincial, uma das principais características que havia 

marcado a existência da escravidão brasileira desde o período colonial – sua ampla 

difusão por quase todos os estratos sociais – deixou de ser um dado da realidade. As 

novas condições do cativeiro no país apontavam para uma alta concentração da posse 

escravos em termos sociais e espaciais. No primeiro caso, os senhores mais abastados 

passaram a reunir grande número de cativos em suas propriedades enquanto os 

pequenos proprietários viram-se pela primeira vez alijados dessa mão de obra. No 

segundo, algumas províncias do país, especialmente suas zonas rurais, permaneceram 

fortemente atreladas à escravidão enquanto em outras a instituição se tornou cada vez 

mais rarefeita. Ao turbinar os efeitos da Lei de 28 de Setembro de 1871, tais mudanças 

alteraram o cenário político e social de uma maneira que abalaria profundamente o 

destino da escravidão brasileira. 

 

 

Resistência escrava 

As consequências mais severas do tráfico interno foram sentidas justamente no 

coração econômico do Império, não por coincidência o lugar que mais recorreu a esse 

artifício para dar conta de sua expansão produtiva. Graças ao comércio intra e 

interprovincial de escravos, a região Centro-Sul passou a reunir, em 1872, uma 

população escrava de aproximadamente 891 mil pessoas, mais de 2/3 dos cerca de 1 

milhão e meio de cativos existentes no país. De acordo com o Censo daquele ano, a 

concentração de escravos foi ainda mais acentuada nas regiões produtoras de café. 

Campinas, por exemplo, atingiu a marca de 13.685 escravos, a maior entre os 

municípios da província de São Paulo, sendo seguida por Bananal, com 8.281. No Rio 

                                                                                                                                               
Alagoas, ver Luana Teixeira. Comércio interprovincial de escravos em Alagoas no Segundo Reinado. 

Tese de Doutorado: UFPE, 2016, pp. 68-92 e 143-204. Para Pernambuco, cf. Peter L Eisemberg. The 

sugar industry in Pernambuco, pp. 156-158. Para o Pará, ver Luiz Carlos Laurindo Jr. Rios de escravos, 

pp. 32-124; e José Maria Bezerra Neto & Luiz Carlos Laurindo Jr. “Alguns vem de lá, outros vem de cá: 

a Amazônia no tráfico interno brasileiro de escravos”. História (São Paulo), v. 37, 2018, pp. 1-30. Para 

São Paulo, cf. o trabalho de Rafael da Cunha Scheffer mencionado acima, pp. 23-118; e José Flávio 

Motta. Escravos daqui, dali e de mais além: o tráfico interno de cativos na expansão cafeeira paulista 

(Areias, Guaratinguetá, Constituição/Piracicaba e Casa Branca, 1861-1887). São Paulo: Alameda, 2012, 

pp. 105-281. Para Minas Gerais, ver Robert Slenes, “Comments on “Slavery in a nonexport economy” I. 

The Hispanic American Historical Review, vol. 63, n
o
. 3 (Aug., 1983), pp. 569-581, e, com algumas 

ressalvas, Amilcar Martins Filho & Roberto B. Martins, “Slavery in a nonexport economy: nineteenth-

century Minas Gerais revisited”, pp. 537-568. 
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de Janeiro, excetuados o Município Neutro e a região açucareira de Campos, que 

possuíam respectivamente quase 49.939 e 32.620 escravos, as maiores concentrações de 

cativos estavam em Valença e Vassouras, respectivamente com 23.496 e 20.168 

escravos. Em Minas Gerais, dos quatro municípios com maior quantidade de escravos, 

três estavam na Zona da Mata: Leopoldina, como 15.253; Juiz de Fora, com 14.368; e 

Mar de Espanha, com 12.658 cativos – um pouco mais atrás estava Ubá, com 7.149 

escravos.
48

 

Ao menos para os senhores, tais números não se converteram somente em 

riqueza. Na década de 1870, o capital produzido pelas mãos escravas viria 

acompanhado de crescentes índices de criminalidade nos principais municípios 

cafeeiros. Em Campinas, no Oeste de São Paulo, o cômputo total de delitos cometidos 

por cativos saltou de 26 para 48 entre os decênios de 1860 e 1870, sendo que o cômputo 

dos crimes praticados contra senhores e seus prepostos passou de 7 para 14 no mesmo 

período. Em Vassouras, no Vale do Paraíba, os números mostram a mesma tendência: 

enquanto a década de 1860 registrou apenas um ataque a proprietários e feitores, o 

decênio seguinte viu oito casos do tipo serem registrados. Movimento semelhante ao 

visto em Juiz de Fora, onde os crimes praticados por cativos subiram de 35 para 56, 

com aumento de 5 para 9 ocorrências de ataques a senhores e feitores. Como se pode 

notar, não eram casos isolados. Os escravos definitivamente passaram a ameaçar a vida 

de seus superiores em escala e extensão territorial nunca antes vistas na história do 

Império.
49

 

 A nova situação, como os próprios senhores reconheceram, era fruto da 

combinação de três variáveis. A primeira remontava ao próprio tráfico interno de 

escravos. A reunião, nas mesmas fazendas, de cativos com origens e experiências 

diversas provavelmente dificultou o controle dos senhores sobre seus plantéis. Expostos 

                                                 
48

 Os dados populacionais foram retirados de Recenseamento do Brazil em 1872. Rio de Janeiro: Typ. G. 

Leuziger, 1874. 
49

 Para Campinas, ver Maria Helena P. T. Machado. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas 

lavouras paulistas (1830-1888). São Paulo: EDUSP, 2014, pp. 37-60; e Maíra Chinelatto Alves. 

Cativeiros em conflito: crimes e comunidades escravas em Campinas, 1850-1888. Tese de Doutorado: 

FFLCH-USP, 2015, pp. 34-39. Sobre Vassouras, cf. Marcelo Rosanova Ferraro. A arquitetura da 

escravidão nas cidades do café, Vassouras, século XIX. Dissertação de Mestrado: FFLCH-USP, 2017, pp. 

149-160 e 201-223; e os dados coletados pelo mesmo autor em seu ainda inédito A Economia Política do 

Castigo na Era da Segunda Escravidão. Relatório de Qualificação: FFLCH-USP. Sobre Juiz de Fora, ver 

Elione Silva Guimarães, “Criminalidade e escravidão em um município cafeeiro de Minas Gerais: Juiz de 

Fora, século XIX”. Justiça & História, v. 1, n
o
. 1-2 (2001), pp. 1-23. Ver ainda alguns casos de Campos 

dos Goitacazes em Lana Lage da Gama Lima em Rebeldia negra e abolicionismo. Rio de Janeiro: 

Achiamé, 1981, pp. 87-100; e Julio Feudit. Subsídios para a História dos Campos dos Goytacazes desde 

os tempos coloniais até a Proclamação da República. Campos: J. Alvarenga & Co., 1900, pp. 355-359. 
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ao ritmo das fazendas de café, em muitos aspectos diferente daquele que prevalecia em 

outras culturas, os novos escravos viram-se na necessidade de lidar com concepções de 

direitos e deveres distintas das que estavam acostumados em seus locais de origem. Não 

surpreende, portanto, que muitos tenham recorrido à violência para solucionar os 

problemas que afligiam seu cotidiano. Dentre as informações disponíveis, sabe-se que a 

metade dos crimes cometidos em Vassouras e a maior parte dos registrados em 

Campinas teve como autores escravos adquiridos em outras províncias e que já haviam 

passado alguns anos na região. Se a resistência escrava no pós-1871 não tinha nome 

nem sobrenome, ela possuía um perfil social bastante evidente.
50

 

A segunda variável foi a Lei do Ventre Livre. Ao que tudo indica, os receios 

expostos pelos senhores durante as batalhas que marcaram a passagem da legislação 

tornaram-se realidade já no início da década de 1870. Parece fato consumado que a 

interposição do Estado imperial nas relações sociais escravistas alterou a relação de 

forças dentro das fazendas, conferindo maior poder de barganha para os cativos. Desde 

então, alguns escravos se valeram desses novos canais para pleitear suas manumissões 

perante as autoridades públicas – fato que se intensificaria a partir de 1876, com o início 

das atividades do Fundo de Emancipação. De uma forma ou de outra, essas novas 

práticas contribuíram para alargar o horizonte de expectativas dos cativos com relação à 

liberdade, acelerando de maneira decisiva o processo de perda de legitimidade da 

escravidão brasileira. Ao mesmo tempo, por frustrarem a maioria dos escravos, elas 

parecem ter incentivado a criminalidade contra as autoridades das fazendas, vistas mais 

do que nunca como verdadeiros empecilhos para a obtenção de uma liberdade que não 

precisava mais passar pelo consentimento senhorial.
51

 

Já a terceira variável era fruto de uma política de Estado gerida pelo Imperador. 

Desde a década de 1840, o monarca vinha recorrendo às atribuições do Poder 

Moderador para comutar em galés perpétuas a maioria das penas de morte aplicadas aos 

escravos – seriam ao menos 523 durante todo o Segundo Reinado –, tornando 

praticamente inoperante o 1º artigo da lei de 10 de junho de 1835, que previa a punição 
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 Robert W. Slenes, ‘‘Grandeza ou decadência?”, pp. 103–155; Maria Helena P. T. Machado. Crime e 

escravidão, pp. 55-57; Marcelo Rosanova Ferraro. A economia política do castigo; e Celia Maria 

Marinho de Azevedo. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites – século XIX. Rio de 

Janeiro: Paz & Terra, 1987, pp. 180-199. 
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 Hebe Mattos. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista (Brasil, século 

XIX). 3ª ed. revista. Campinas: Editora da Unicamp, 2013, pp. 157-208; e Walter Fraga. Encruzilhadas da 

liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014, pp. 27-56. Ver também Lucimar Felisberto dos Santos, “Os bastidores da lei: estratégias escravas e 

o Fundo de Emancipação”. Revista de História, 1, 2 (2009), pp. 18-39. 
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máxima aos escravos que assassinassem seus senhores. Enquanto a ordem escravista 

esteve forte, essa política não provocou sérios abalos ao cotidiano das fazendas. 

Contudo, no contexto de crise da instituição, ela formou mais um dos ingredientes do 

caldo explosivo que tomou conta das senzalas da região Centro-Sul. Na década de 1870, 

a prática da comutação já estava tão difundida pelas senzalas que, segundo um juiz de 

direito da comarca de Vassouras, reinava entre os escravos a convicção de que “já não 

há mais forca para eles, e quem mata a seu senhor, feitor ou administrador vai trabalhar 

para o Rei em uma Ilha, o que consideram eles mil vezes preferível ao cativeiro”. 

Cientes que dificilmente pagariam com suas vidas e que o trabalho nas galés não 

configurava propriamente uma punição em comparação com a realidade dos cafezais, 

muitos escravos não duvidaram em vingar-se de seus proprietários e, como 

“recompensa”, serem encaminhados para Fernando de Noronha, a tal “ilha” do 

Imperador.
52

 

Na década de 1870, portanto, as intermediações entre tráfico interno, legislação 

antiescravista e política de Estado via Poder Moderador levaram os cativos a 

endurecerem o jogo contra seus senhores nos municípios cafeeiros da região Centro-

Sul. Assim que a situação ficou patente, os senhores iniciaram seu contra-ataque. 

Impossibilitados de tocarem na lei de 28 de Setembro de 1871 e sem disporem de 

qualquer consenso sobre o futuro do tráfico interno, os representantes dos proprietários 

da região Centro-Sul direcionaram suas armas contra a legislação de 10 de Junho 1835, 

que havia estipulado a punição para os cativos condenados por assassinatos. O primeiro 

passo foi dado em agosto de 1875 pelo deputado José Alves dos Santos, de São Paulo, 

que apresentou um projeto para alterar o tipo de punição dada aos réus escravos. De 

conteúdo bem simples, o texto previa que, ao invés da pena de galés, bem vista pelos 

cativos, as sentenças conferidas aos escravos criminosos deveriam variar entre os 

açoites e a pena de morte. Assim, mesmo que o monarca comutasse as últimas, os 

cativos pagariam na carne pelos seus atos.
53

 

Ao justificar o projeto, Alves dos Santos foi bastante explícito ao vincular seu 

conteúdo à situação vivenciada pelos senhores do Oeste paulista. Depois de fazer um 

histórico da aprovação da lei de 10 de Junho de 1835 e mostrar como ela esteve 

                                                 
52
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relacionada às revoltas escravas do Período Regencial, o deputado sentenciou que essa 

mesma legislação não se achava mais à “altura das circunstâncias”. Para ele, não 

bastassem as ações de “alguns estrangeiros abolicionistas” que “têm insubordinado a 

população escrava” da província de São Paulo, a lei de 28 de setembro de 1871 havia 

aumentado “as dificuldades já existentes, porque estabeleceu a necessidade da matrícula 

dos escravos, e além disso, o direito da alforria pelo pecúlio, e a classificação para a 

alforria [...] por meio do fundo de emancipação”. Em conjunto, 

 
Estes fatos aumentaram as dificuldades [dos senhores] [...] porque acenderam na classe 

escrava desejos mais fortes de adquirir a liberdade e desenvolveram mesmo entre a 

população servil a ideia de que o Imperador queria libertá-la, e que os altos poderes do 

Estado igualmente apoiavam esta ideia, sendo que a oposição somente partia dos 

senhores, dos lavradores que a mantinham assim em injusto cativeiro, contra as 

disposições da lei. 

Este fato produziu resultados os mais fatais. Tem-se dado crimes horrorosos, pelo 

simples motivo de desejarem os escravos sair do cativeiro, ao qual preferem a pena de 

galés.
54 

 

Alves dos Santos ainda teve tempo de mostrar toda sua preocupação com a 

proximidade da aplicação do Fundo de Emancipação. Mesmo reconhecendo que esse 

dispositivo da Lei de 28 de Setembro de 1871 era “uma grande ideia, [...] de 

previdência”, ele defendeu que “sua aplicação é inteiramente injusta e portanto errada”. 

Pelas “dificuldades imensas que traz para se tornar real”, continuou, o Fundo servia 

somente “para provocar os escravos à desordem e ao crime”. Em outras palavras, a 

incapacidade do Estado imperial para concretizar a contento a tarefa – o que, na visão 

aqui exposta, remete ao tópico da não conversão do Estado brasileiro à sua versão 2.0 – 

poderia trazer consequências ainda mais fatais do que as vivenciadas até então. No pior 

dos cenários, a nova situação obrigaria “os lavradores a abandonarem a sua lavoura e o 

país” a ver “a sua principal indústria completamente aniquilada”. Por essas razões, o 

deputado convocou seus colegas a revisarem a legislação penal, de modo a evitar a 

repetição ou mesmo a intensificação de crimes e revoltas de natureza semelhante aos 

que ele cuidou de narrar enquanto discursava.
55
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 Ibidem. 
55

 Ibidem. Durante seu discurso, Alves dos Santos narrou dois casos de revolta escrava. O primeiro, mais 

detalhado, foi a história de uma conspiração escrava descoberta em Campinas, provavelmente em 1873, 

na qual os cativos planejaram incendiar a casa de fundição do “Sr. Sampaio” e saquear o Banco Mauá 

antes de partir para as “fazendas, insurgindo igualmente a escravatura da lavoura”. O segundo, mais 

genérico, foi o caso de um escravo da cidade de São Paulo que teria matado um desconhecido com o 

único objetivo de ser enviado para as galés e escapar do cativeiro. Tentei encontrar informações sobre o 

primeiro caso na bibliografia, mas não encontrei qualquer referência a ele. Sobre o segundo, é possível 
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Em um ano politicamente conturbado como o de 1875, no qual o Legislativo 

esteve bastante entretido com a reforma eleitoral que resultaria na Lei do Terço, o 

projeto não foi adiante. Mesmo assim, o tema da violência voltaria à pauta nos anos 

seguintes, quando o Fundo de Emancipação começou a ser aplicado. Preocupado com o 

crescente número de ataques a senhores e prepostos, o gabinete Caxias-Cotegipe chegou 

a emitir uma circular a juízes de direito de diversas comarcas da região Centro-Sul 

perguntando se era possível estabelecer algum tipo de relação entre a rebeldia escrava e 

a lei de 28 de Setembro de 1871. As respostas, no entanto, foram variadas, dificultando 

qualquer parecer assertivo sobre as causas do problema. No fim, sem saber ao certo 

como atacar a raiz do problema, o governo não se moveu para resolvê-lo. Como os 

representantes dos senhores tampouco voltaram a pressionar por uma ação 

governamental, a proposta de mudança da legislação penal ficou em stand by.
56

 

Em contrapartida, o problema do tráfico interno faria o caminho inverso, 

ganhando cada vez mais importância no cenário político nacional. O tema havia 

perpassado uma série de discursos parlamentares na década de 1870, mas ganhou 

impulso mais consistente graças à crise do algodão e à seca do Nordeste, que 

fortaleceram as rotas inter-regionais do tráfico interno. A nova escala do comércio de 

escravos ligou o sinal de alerta de alguns políticos preocupados com a manutenção da 

instituição, especialmente pelo receio de que a concentração geográfica do cativeiro 

enfraquecesse o comprometimento nacional com relação à instituição. Temendo uma 

regionalização da escravidão nos mesmos moldes que prevaleceram nos Estados Unidos 

e a subsequente migração do Norte para as fileiras do antiescravismo, muitos defensores 

do cativeiro começaram a vislumbrar a repetição dos eventos norte-americanos no 

Império.
57

 

                                                                                                                                               
que ele se refira ao crime cometido pelo escravo Apolinário, em 1871. Cf. Celia Maria Marinho de 

Azevedo. Onda negra, medo branco, p. 191. 
56

 Sobre a circular do governo e as respostas de alguns juízes de direito, cf. João Luiz Ribeiro. No meio 

das galinhas, pp. 299-301. Nos anos seguintes, outros discursos foram proferidos no Parlamento contra a 

rebeldia escrava, mas nenhum deles foi acompanhado de um projeto sobre o tema. Entre eles, a 

reclamação mais comum foi contra as ingerências decorrentes do Fundo de Emancipação. Ver, por 

exemplo, ACD, 24/07/1877 (fala de Lima Duarte) e 22/07/1877 (Rocha). 
57

 Ao debruçar-se sobre os debates parlamentares da Assembleia Provincial de São Paulo, Celia Maria 

Marinho de Azevedo chegou à conclusão semelhante. Cf. Onda negra, medo branco, pp. 105-120. Para as 

primeiras manifestações contrárias ao tráfico interno no Parlamento imperial, ver ACD, 02/09/1874 

(discurso de Martinho Campos), 13/04/1875 (Eunápio Deiró) e 02/06/1875 (Diogo de Vasconcelos). 

Sobre a relação das propostas contrárias ao tráfico interno e a defesa da escravidão, cf. Evaldo Cabral de 

Mello. O Norte agrário e o Império, 1871-1889. 2ª ed. revista. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999, pp. 29-

65. 
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A primeira proposta formal que visou evitar esse cenário foi apresentada em 3 de 

maio de 1877 por Jerônimo José Teixeira Junior, um dos maiores defensores da 

libertação do ventre durante a primeira fase do gabinete Rio Branco. De conteúdo 

sucinto, o texto era uma propositada paráfrase do projeto apresentado em 1854 pelo 

Barão de Cotegipe, um dos líderes do gabinete de 25 de Junho, que estava no poder. Seu 

único artigo previa a extinção do “comércio e transporte de escravos de umas para 

outras províncias do Império”, excetuando-se os cativos que acompanhassem seus 

senhores em viagens e mudanças domiciliares. Os infratores da lei, além de verem os 

escravos em questão ganharem a liberdade, ficariam sujeitos às mesmas penas aplicadas 

aos traficantes transatlânticos, tal qual previsto pela lei Eusébio de Queiroz (de 4 de 

Setembro de 1850): prisão de três a nove anos e multa correspondente à terça parte do 

tempo.
58

 

A vinculação entre os projetos de Cotegipe e Teixeira Junior também apareceu 

durante a justificativa dada para a apresentação da nova peça. De acordo com o senador, 

desde a iniciativa do então ministro, o comércio interno de cativos havia se 

desenvolvido “em larga escala [...], deixando a lavoura [do Norte] sem os braços que a 

exploravam”. Além de trazer dificuldades econômicas, este “funesto resultado” também 

foi considerado perigoso em termos políticos. Na opinião do proponente, corria-se o 

risco “de ficar uma só parte do Império comprometida ou interessada em uma 

instituição condenada pela moral e hoje pela lei”. Nesse sentido, a avaliação de Teixeira 

Junior era meramente estratégica. Em suas palavras, “a cessação do tráfico, entre as 

províncias do Império” era “a salvaguarda da boa execução da lei” de 28 de Setembro 

de 1871. Para prolongar a vida da escravidão brasileira, era preciso cortar o tráfico 

interno pela raiz. Caso contrário, o projeto de extinção lenta e gradual do cativeiro iria 

por água abaixo.
59

 

A despeito de sua coesão, o discurso não empolgou os demais senadores. Assim 

que entrou em discussão, no final de maio, o projeto recebeu duras críticas do baiano 

Oliveira Junqueira – que havia militado ao lado de Teixeira Junior pela libertação do 

ventre – e do cearense Jerônimo Martiniano Figueira de Mello (1809-1878). Ambos 

argumentaram que a proposta feria a plenitude do direito de propriedade garantida pelo 

parágrafo XXII do artigo 179 da Constituição de 1824. Figueira de Mello foi ainda mais 

longe. Reforçando que sua província se encontrava em situação de penúria pela seca, o 
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 ASIB, 03/05/1877. 
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 Ibidem. 
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senador taxou de cruel a medida, argumentando que muitos senhores tinham a 

necessidade de “mandar para outros lugares seus escravos, a fim de evitarem a perda 

total deles, em uma ocasião tão extraordinária, em que lhes falta até os meios de os 

poder sustentar”. Sem Teixeira Junior ou qualquer outro representante para rebater os 

ataques – por motivo desconhecido, o autor da proposta não compareceu à sessão –, o 

projeto não sobreviveu, sendo derrotado já na primeira discussão.
60

 

Se não vingou no Senado, a derrota repercutiu na Câmara dos Deputados. Pouco 

mais de um mês depois do fracasso na Casa vitalícia, outro conservador apresentaria um 

projeto sobre o mesmo tema. As semelhanças, no entanto, pararam por aí. Como bom 

jurista, Perdigão Malheiro trouxe para a tribuna um texto mais completo, marcado ao 

mesmo tempo por um avanço e um recuo em comparação ao de Teixeira Junior. De um 

lado, ele ampliava o alcance da proibição: ao invés de restringir apenas o comércio 

interprovincial, Malheiro incluiu em seu projeto uma interdição ao comércio realizado 

“dentro da mesma província ou do município neutro”. De outro, o deputado optou por 

vetar o dispositivo que dava liberdade aos escravos contrabandeados. A depender de seu 

texto, as penas aplicadas aos infratores variariam de um a oito anos de prisão – mínima, 

portanto, dois anos menor que a proposta de Teixeira da Silva –, sendo acompanhadas 

por multa de 100$ a 400$ por cada cativo comercializado.
61

 

As justificativas apresentadas por Perdigão Malheiro também possuíam mais 

diferenças que semelhanças com relação às do senador. Ainda que comungasse da 

mesma razão nacional exposta por Teixeira Junior, o deputado também recorreu ao 

discurso humanitário para convencer seus colegas. Segundo ele, se o tráfico 

transatlântico estava banido, nada mais justo do que abolir também a “caçada” interna 

de escravos, que além de “ser uma coisa desumana, traz consequências de ordem vária, 

particular e pública”. Ao discorrer sobre o primeiro ponto (consequências de ordem 

particular), Malheiro foi bastante explícito com relação aos perigos inerentes à rebeldia 

escrava, mencionando as “cenas [que] têm dado lugar em nosso país esta questão” e que 

ganhavam diariamente as páginas da imprensa. Ao debruçar-se sobre o segundo 

(consequências de ordem pública), o deputado anteviu “um grande perigo para o 

Império”. Partindo da premissa de que “já há desequilíbrio entre о que se diz norte do 

Império ([...] da Bahia ao Amazonas), e o que se diz sul ([...] do Espírito Santo ao Rio 
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Grande, compreendidas as províncias centrais)” quanto à população cativa, Malheiro 

explicitou que  

 

a consequência que [...] está na consciência de todos, é que em breve, se o norte se 

despojar dos seus escravos, teremos de fato no Império a mesma questão dos Estados 

Unidos (apoiados), províncias (estados) escravagistas que conservam a sua escravatura, 

e províncias (estados) livres. Basta-nos este exemplo para devermos evitá-lo quanto 

possível.
62

 

 

A consciência dos deputados, todavia, não era tão ampla como Malheiro previu. 

Como nos primeiros discursos proferidos por Silveira da Mota na década anterior, o 

exemplo norte-americano passou longe de ter o efeito pretendido. O projeto em questão 

não conseguiu sequer entrar na ordem do dia da Câmara, tendo fortuna pior que a do de 

Teixeira Junior. Era um indício confiável de que o gabinete de 25 de Junho, chefiado 

por dois dos maiores defensores da escravidão dentro do partido Conservador (Caxias e 

Cotegipe), não queria de modo algum tocar no tema. Na cabeça dos ministros, a lei de 

28 de Setembro de 1871 deveria ser a última palavra do Estado imperial sobre o 

cativeiro, cabendo ao governo empregar todos os recursos para que a questão não fosse 

mais agitada. Além disso, como escreveu Joaquim Nabuco, o gabinete de 25 de Junho 

teve como política “apagar os dissentimentos” nas fileiras conservadoras criados 

durante a administração de Rio Branco. Colocar em discussão um tema tão delicado 

como esse poderia colocar em risco todos os esforços realizados nesse sentido.
63

 

Por outro lado, essa postura ia diametralmente contra a lição dada pelas lutas 

travadas durante a década de 1860. Afinal, as disputas políticas que resultaram na 

libertação do ventre haviam ensinado que a manutenção a ferro e fogo do status quo 

nem sempre era a melhor forma de prolongar a nefasta instituição. Ao apostarem 

novamente no imobilismo, a maior parte dos conservadores correu o risco de ver um 

novo acirramento das disputas em torno da escravidão. Era o preço a se pagar pela 

manutenção da unidade partidária. Preço que incidiria também sobre a ala do partido 

Liberal que voltou ao poder em 1878. 
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 Ibidem. Vale lembrar que Perdigão Malheiro foi provavelmente o primeiro parlamentar a ressaltar as 

diferenças entre Norte e Sul do Império tomando como ponto de partida a escravidão. Seus discursos 

feitos por ocasião dos debates da Lei do Ventre Livre partiram dessa premissa. Cf. ACD, 12/07 e 

09/08/1871. 
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 Joaquim Nabuco. Um estadista do Império, tomo terceiro, pp. 443-444. Ver também J. M. Pereira da 

Silva. Memórias do meu tempo, p. 451. 
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Sinimbu e a grande lavoura do Centro-Sul 

Coincidência ou não, o gabinete de 25 de Junho caiu justamente pelo traço que 

mais havia marcado sua administração: a preocupação com o apaziguamento das 

divergências políticas. No último ano de sua administração, os ministros embarcaram de 

vez na campanha pelo sufrágio direto, na certeza de que o fracasso das eleições de 1876 

havia criado certa unanimidade com relação ao tema no Parlamento. Nisso, bateram de 

frente com o Imperador, conhecido pelo seu apreço à Constituição de 1824. A 

divergência em um ponto tão importante do debate político nacional desgastou a relação 

entre ambos, levando Caxias a entregar o cargo. A princípio, D. Pedro II se negou a 

aceitar a solução proposta pelo presidente do ministério, mas depois de algumas 

conversas com os presidentes da Câmara e do Senado – os conservadores Paulino de 

Souza e José Ildefonso de Sousa Ramos (1812-1883), Visconde de Jaguari –, o 

Imperador curvou-se à vontade geral. Como ele próprio escreveria a Caxias, se “ambos 

os partidos a desejam [a reforma], [...] eu não tenho senão que achá-la oportuna”. 

Reconhecendo o amplo clamor pelas eleições diretas, o monarca não apenas aceitou a 

dissolução do gabinete de 25 de Junho, como também resolveu chamar os liberais de 

volta ao poder.
64

 

No pensamento da Coroa, nada mais justo do que designar a tarefa aos seus 

primeiros propugnadores. O escolhido para formar o novo ministério foi João Lins 

Vieira Cansanção de Sinimbu, que àquela altura ocupava a presidência do Centro 

Liberal. Assim que recebeu o convite do Imperador, o senador dirigiu-se ao Palácio de 

São Cristóvão para lapidar as diretrizes de seu governo. Nesse momento, é provável que 

D. Pedro II tenha feito valer suas vontades, ficando acordado que o sufrágio direto seria 

estabelecido por intermédio de uma emenda constitucional. A estratégia consistia em 

formar uma maioria na Câmara que conferisse poderes constituintes aos deputados 

eleitos na próxima legislatura. Estes, de posse de novas atribuições, ficariam 

encarregados de fazer a reforma em consonância com o Senado. O custo era alto, já que 

podia demandar mais de uma dissolução da Câmara e, no limite, servir de estopim para 

uma nova crise que envolvesse a Coroa. Ainda assim, o uso alargado do Poder 
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Moderador foi visto como a única maneira de não atropelar as regras eleitorais 

estipuladas pela Carta de 1824, comumente defendidas pelo monarca.
65

 

Firmado o acordo, Sinimbu tratou de compor seu ministério. Além de acumular 

a presidência com a pasta da Agricultura, ele nomeou Carlos Leôncio de Carvalho 

(1847-1912) para o Império; o republicano Lafayette Rodrigues Pereira (1834-1917) 

para a Justiça; Domingos de Sousa Leão (1819-1879), Barão da Vila Bela, para os 

Negócios Estrangeiros; Gaspar Silveira Martins (1835-1901) para a Fazenda; Eduardo 

de Andrade Pinto (?-1895) para a Marinha; e Manuel Luís Osório (1808-1879) para a 

Guerra. Formado o gabinete de 5 de Janeiro, Sinimbu solicitou a dissolução da Câmara 

antes do início de seus trabalhos. Como combinado, D. Pedro II anuiu ao pedido, 

convocando novas eleições para o segundo semestre de 1878. O tempo era suficiente 

para os liberais expurgarem os conservadores de todo o aparato estatal e poderem 

controlar mais de perto o pleito. 

Enquanto não teve que lidar com o Legislativo, Sinimbu aproveitou para se 

concentrar num assunto que vinha ganhando força desde a adoção da lei de 28 de 

Setembro de 1871: a crescente restrição na oferta de mão de obra e seu impacto sobre o 

crédito disponível para os estabelecimentos agrícolas. Por mais que o comércio interno 

de escravos e a expansão de boa parte das produções agrícolas nacionais tenham 

evidenciado o problema, as administrações conservadoras pouco se empenharam no 

tratamento do assunto, profundamente agravado pela concentração social e espacial do 

cativeiro. A única iniciativa nesse sentido havia sido o Decreto n
o
. 2687, de 6 de 

Novembro de 1875, que criou bancos de “crédito real” responsáveis por conceder juros 

de 5% ao ano aos agricultores e de 7% ao ano àqueles que fundassem engenhos centrais 

de açúcar. Como apenas a segunda parte da lei foi implementada, a sensação de descaso 

do Estado imperial aumentou entre os agricultores da região Centro-Sul. Em 1878, as 

principais queixas dos senhores e seus representantes pareciam longe de solução. Como 

bem ressaltou José Murilo de Carvalho, “a grande agricultura se achava numa 

encruzilhada, sem saída à vista”.
66
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 Existe um debate sobre quem teria tomado a decisão de fazer a reforma pela via constitucional. 
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A situação tornava-se ainda mais grave quando vista pelo viés político. A 

insatisfação dos fazendeiros havia começado a atrair muitos deles para as fileiras do 

republicanismo, especialmente na província de São Paulo. Para piorar, há indícios de 

que, depois de deixarem o poder, os conservadores espalharam por muitas localidades 

do Centro Sul o boato de que os liberais tinham planos para acelerar a emancipação dos 

cativos. No afã de propagar aquilo que hoje seria chamado de fake news, os membros do 

partido conservador chegaram a emitir circulares pela província de São Paulo dando 

conta dos projetos antiescravistas de seus adversários. Tais fatos impeliram o ministério 

de 5 de Janeiro a dar uma resposta oficial para a questão. Sinimbu, que vinha de uma 

família de senhores de engenho em Alagoas, resolveu inovar e convocou os agricultores 

da região centro-Sul para um “Congresso de Agricultores” a ser realizado na cidade do 

Rio de Janeiro. Era uma jogada ousada que, além de responder aos descontentamentos 

senhoriais, colocava os conservadores na defensiva.
67

 

No convite do evento, redigido em 12 de Junho de 1878, o presidente do 

conselho deixou claro que “os interesses da grande lavoura [...] ocupam séria e 

vivamente a atenção do Governo Imperial” e reforçou que estava “disposto a animá-los 

e a promovê-los em tudo quanto depender da ação dos Poderes Políticos”. Depois de 

justificar a exclusão dos agricultores do Norte e dos pequenos lavradores do Centro-sul 

por uma questão logística – não era “possível nem praticável” um congresso que 

discutisse interesses tão diversos – o presidente do conselho forneceu as diretrizes do 

evento, informando que ele versaria sobre os seguintes pontos: 

 

I. Quais as necessidades mais urgentes e imediatas da grande lavoura? 

II. É muito sensível a falta de braços para manter, ou melhorar ou desenvolver os 

atuais estabelecimentos da grande lavoura? 

III. Qual o modo mais eficaz e conveniente de suprir essa falta? 

IV. Poder-se-á esperar que os ingênuos, filhos de escravas, constituam um elemento 

de trabalho livre e permanente na grande propriedade? No caso contrário, quais 

os meios para reorganizar o trabalho agrícola? 

V. A grande lavoura sente carência de capitais? No caso afirmativo, é devido este 

fato à falta absoluta deles no país, ou à depressão do crédito agrícola? 

VI. Qual o meio de levantar o crédito agrícola? Convém criar estabelecimentos 

especiais? Como fundá-los? 

                                                                                                                                               
Agrícola, Rio de Janeiro, 1878: Anais. Introdução e notas de José Murilo de Carvalho. Rio de Janeiro: 

Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988, pp. V-IX. Para a relação entre escravidão e crédito, ver Clemente 

Gentil Pena. Economias urbanas: mercado, trabalho e capital no Rio de Janeiro, 1830-1860. Relatório 

de Qualificação: UFRJ, 2017, pp. 28-90. Vale lembrar que os escravos eram o principal bem oferecido 

como garantia para a realização de empréstimos e as incertezas quanto ao futuro da instituição 

provocaram uma restrição significativa do crédito nos principais centros do Império 
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 Para a participação dos fazendeiros paulistas nos grupos republicanos, cf. Sobre os boatos e as notícias 

falsas espalhadas pelos conservadores, ver ACD, 26/03/1879. 
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VII. Na lavoura tem-se introduzido melhoramentos? Quais? Há urgência de outros? 

Como realizá-los?
68

 

 

Em síntese, tais pontos demonstravam que o Congresso Agrícola foi estruturado 

em torno de três eixos: trabalho (questões I, II, III e IV), crédito (questões V e VI) e 

tecnologia (questão VII). Em julho, por ocasião da inauguração do evento, os três temas 

foram reforçados no discurso inaugural de Sinimbu. Antes, no entanto, o presidente do 

ministério procurou rebater os boatos espalhados pelos conservadores, reforçando os 

vínculos do gabinete com o dos grandes senhores: “promovi esta reunião”, afirmou, 

“para estabelecer um nexo entre a grande lavoura, que se sente ameaçada, e o Governo 

que sinceramente quer auxiliá-la”. Tomando como premissa que “à grande propriedade 

se filiam todos os progressos da nossa pátria”, Sinimbu vinculou estreitamente os 

interesses dos cafeicultores ao programa que havia firmado em conjunto com o 

monarca. Na primeira oportunidade de tornar públicos os objetivos de seu governo, ele 

assegurou que 

 

O gabinete a que tenho a honra de presidir, homogêneo e compacto em seus desígnios e 

planos, não pode deixar de ter na maior consideração o estado da grande lavoura. 

Em nosso programa de governo e administração nada se há de antepor à consolidação 

da liberdade política e aos meios de evitar a decadência da grande propriedade. 

Estes dois problemas, embora pareçam de condição diversa, por pertencerem um à 

ordem política e outro à ordem econômica, são todavia de origem comum e ambos 

tendem ao mesmo fim – a felicidade de nossa pátria – pois é fácil de compreender que 

não se pode esperar fazer de um país pobre um povo livre.
69

 

 

Ao discursar sobre as causas da crise agrícola, Sinimbu colocou a Lei de 28 de 

Setembro de 1871 no centro do divã. Mesmo admitindo que a medida havia sido um ato 

de “justiça e humanidade”, fruto do “patriotismo e [de] sentimentos cristãos”, ele 

reconheceu que ela havia desfechado “um golpe profundo [...] na grande propriedade 

agrícola”. Desde então, “estancada a fonte do trabalho escravo, da qual se aviventavam 

os grandes estabelecimentos rurais, seu valor deprimiu-se e com ele o crédito”. Como a 

falta de mão de obra estava na origem de todos os males, o presidente do gabinete 

passou a avaliar os três tipos de trabalhadores disponíveis aos lavradores do Centro-Sul: 

os europeus, os nacionais e os asiáticos. Por mais que fossem os preferidos, Sinimbu 

descartou os europeus por eles estarem “habituados a certos confortos da vida 
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civilizada” e por buscarem países onde pudessem se tornar proprietários. Os 

trabalhadores nacionais, por seu turno, até poderiam ser aproveitados, mas o presidente 

do conselho lembrou a todos que eles não se prestavam “a serviço contínuo e aturado”. 

Diante desse quadro, ele defendeu que a única solução viável naquele momento era a 

importação de chins, cujos resultados no Ceilão, no Peru, nas Antilhas e na costa oeste 

dos Estados Unidos ele julgou bastante proveitosos.
70

 

Dada a largada, o Congresso Agrícola transformou-se numa espécie de fórum 

para o governo testar a receptividade de sua proposta sobre a importação de chins – as 

soluções para o problema do crédito acabaram ficando bastante fragmentadas enquanto 

o uso de tecnologia sequer se tornou um tema relevante dentro do evento. Tal qual o 

gabinete, a maioria dos participantes mostrou-se descrente quanto à possibilidade de 

atrair trabalhadores europeus e de recorrer à mão de obra nacional. Isso, no entanto, não 

significou um alinhamento pleno à ideia do presidente do gabinete de 5 de Janeiro. Não 

foram poucos os representantes que submeteram escritos ou levantaram suas vozes para 

fazer ressalvas ou combater in toto a proposta. Ainda assim, o aval das comissões 

nomeadas pelos lavradores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e de São 

Paulo pesaram a balança a favor do governo. Ao assentir que os chins eram 

“convenientes” e, como “meio de transição”, capazes de “prestar serviços à lavoura”, as 

duas comissões mais importantes do congresso deram a carta branca que Sinimbu 

precisava para tocar adiante a importação de chins.
71

 

No que tange ao outro tema de interesse do gabinete no Congresso – a reforma 

eleitoral – a vitória foi acachapante. Nesse ponto, a anuência dos participantes foi 

unânime, dada a vontade dos senhores de desfazerem-se de uma massa de agregados 

que mantinham sob seu guarda-chuva mais por interesses eleitoreiros que produtivos. 

Quem resumiu bem a situação foi o comendador Ricardo José Gomes Guimarães. Para 

o representante de Barra Mansa (RJ), o pleito direto e “com censo alto” desobrigaria “o 

lavrador de manter em suas terras vadios ou parasitas que entendem-se com direito a ser 
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sustentados em troca do voto que vão dar”, compelindo esses últimos a venderem sua 

força de trabalho. Dessa maneira, a reforma eleitoral se convertia em um dispositivo 

responsável por dotar os proprietários com mais poder de barganha no momento de 

coagir a população livre ao trabalho agrícola. Numa conjuntura de desmonte da 

escravidão, a reforma foi tida de antemão como economicamente produtiva, 

independentemente de seus resultados eleitorais.
72

 

Ao longo do evento também houve espaço para os senhores fazerem solicitações 

ao governo. Uma das mais recorrentes foi a demanda por uma nova lei de locação de 

serviços que atualizasse os dispositivos da legislação de 1837.  Para os senhores, isso 

era tido como ponto fundamental para resguardá-los juridicamente contra possíveis 

abandonos dos trabalhadores livres, fossem eles nacionais e estrangeiros. De quebra, 

junto com a reforma eleitoral, essa seria mais uma maneira de evitar a “indolência” que 

preponderava entre a população livre e pobre. Tal ponto fica bem claro diante da 

proposta da comissão nomeada pelos lavradores de São Paulo, que defendeu a prisão de 

dois meses a um ano para aqueles que não cumprissem os contratos assinados com os 

senhores ou perturbassem de alguma forma os trabalhos da lavoura. Num período em 

que as formas tradicionais de coação dos trabalhadores pareciam ruir de forma 

acelerada, os proprietários sentiram a necessidade de exigir do Estado novos 

mecanismos que permitissem a manutenção de sua autoridade.
73

 

No mais, ainda houve tempo para os senhores cobrarem do governo uma atitude 

com relação à criminalidade crescente dos escravos. Como defendeu o mesmo Ricardo 

José Gomes Guimarães mencionado acima, a gravidade da situação exigia do gabinete a 

aprovação de uma “reforma na legislação criminal” para “reprimir e corrigir” os cativos 

que atentassem contra a vida de seus senhores. A comissão da Companhia União dos 

Lavradores seguiu a mesma linha, julgando “de urgentíssima necessidade” a aprovação 

de uma lei que tornasse “mais eficaz a repressão dos crimes contra a vida e contra a 

propriedade, para que os agricultores, que vivem em lugares afastados dos centros 
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populosos, tenham mais garantias”. Com isso, os senhores pressionaram o gabinete a 

adotar uma postura diferente da de seu antecessor, que não havia encampado o projeto 

apresentado pelo deputado Alves dos Santos.
74

 

Dessa maneira, entre anuências e cobranças, o Congresso Agrícola registrou um 

balanço positivo para o ministério de 5 de Janeiro, na medida em que possibilitou a 

ampliação do programa de governo combinado com D. Pedro II. Para além de ter seu 

objetivo principal – a aprovação da eleição direta – reforçado pelos senhores, Sinimbu e 

seus comandados valeram-se do evento para encampar as demandas mais relevantes dos 

grandes proprietários e, com isso, reforçar as bases sociais de seu governo. Assim que o 

Legislativo voltou a funcionar, o que se viu foi um governo disposto a fazer, de um 

lado, as vontades do monarca e, de outro, a dos cafeicultores. Tal equilíbrio não era 

nada fácil, mas funcionaria relativamente bem até meados de 1879. 

 

 

Em defesa da lavoura 

A reabertura da Câmara dos Deputados, em dezembro de 1878, ocorreu em 

ambiente calmo e tranquilo. Afinal, pela primeira vez na história, os liberais 

conseguiram tomar 100% dos assentos da casa, o que lhes dava uma folgada margem 

para aprovar a desejada reforma eleitoral. A dúvida que ainda pairava no ar dizia 

respeito à forma e não ao conteúdo do principal desígnio do gabinete. Na Fala do Trono, 

o Imperador encarregou-se de dar o tom do procedimento a ser adotado pelo governo. 

Reforçando que a eleição direta deveria ser obtida “mediante reforma constitucional”, 

D. Pedro II recomendou aos membros do Legislativo um “exame esclarecido” sobre a 

matéria. Dias mais tarde o próprio Sinimbu reforçaria o procedimento na apresentação 

do seu programa de governo aos deputados. Mesmo admitindo que a eleição direta 

poderia ser instituída “por meio de uma lei ordinária, ou mediante uma reforma 

constitucional”, ele reforçou que a escolha do ministério era a mesma anunciada pelo 

monarca.
75

 

Como é possível notar, em nenhuma dessas ocasiões o governo mencionou 

qualquer projeto relativo à agricultura. Se, ao menos inicialmente, o foco parecia 
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circunscrito à reforma eleitoral, a situação mudou rapidamente pela ação parlamentar. 

No dia seguinte à apresentação do programa do gabinete, os deputados baianos 

Aristides Cesar Spinola Zama (1837-1906), José Luiz de Almeida Couto (1833-1895) e 

Marcolino de Moura e Albuquerque (1838-1908) submeteram à casa um projeto que 

abolia a pena de morte no Brasil (art. 1º), revogava a lei de 10 de Junho de 1835 (art. 2º) 

e anulava o artigo 60 do código criminal (art. 3º) – este último, responsável por decretar 

que os réus escravos condenados a açoites deveriam permanecer com ferros durante o 

período designado pelos juízes. O texto ainda estipulava que, enquanto o Parlamento 

não votasse uma nova lei decretando a pena máxima para os casos de homicídio, seriam 

aplicadas as penas de galés perpétuas e de prisão de 12 a 20 anos com trabalho forçado 

(art. 4º e 5º).
76

 

O projeto – nem tanto pelos dois primeiros artigos, mas pelos três últimos – era 

um verdadeiro presente de grego para o gabinete e os agricultores da região Centro-Sul. 

Isso ficaria ainda mais claro nas breves palavras que Cesar Zama proferiu na ocasião, 

quando expôs um pensamento humanista que ignorou todos os apelos feitos pelos 

cafeicultores durante a década de 1870. Segundo o deputado, por mais desgraçada que 

fosse a situação do cativo, ele “é sempre um homem e ao menos, quando sentado no 

banco dos réus, deve ter as mesmas garantias que outro qualquer homem”. Tal 

princípio, de acordo com ele, também deveria nortear a definição das penas, pois não 

era justo que as “mais cruéis e mais duras” incidissem exatamente sobre aqueles que 

“menos recebem da sociedade” e que nem sequer possuíam “instrução necessária para 

evitarem a prática de crimes”. “Acreditando que perante uma câmara liberal, uma ideia 

desta ordem não pode deixar de ser aceita, senão com aplauso, ao menos sem 

repugnância”, Zama convidou seus colegas a deliberarem sobre um tema “tão discutido 

no mundo civilizado”.
77

 

O problema é que a proposta não foi bem recebida nem dentro e nem fora da 

Câmara. Passados dez dias da apresentação do projeto, o deputado baiano voltou à 

tribuna para reclamar que ele não tinha sido submetido à avaliação. Sem dar muita bola 

para o fato de que o texto havia virado motivo de “chacota a alguns anônimos” e 

“produzido um tal ou qual alvoroço nos fazendeiros de S. Paulo”, Zama voltou a cobrar 
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sua inserção na ordem do dia. O que importava para ele não era tanto o formato final do 

projeto, mas a própria discussão do tema. Ao revelar que outros “colegas [...] 

proficientes em direito criminal” haviam-lhe prometido “seu apoio, comprometendo-se 

a apresentar um substitutivo que possa satisfazer todas as opiniões”, o deputado deu a 

entender que estava disposto a abrir mão da proposta de sua autoria em prol de outras 

que atacassem com maior eficiência a injustiça jurídica que incidia sobre os escravos.
78

 

O que Zama não imaginava é que, a essa altura, o contragolpe já estava a 

caminho. Tão logo a notícia do projeto desembarcou no Oeste de São Paulo, os 

senhores do Clube da Lavoura de Campinas reuniram-se para redigir uma representação 

ao Parlamento. O texto não poupava os adjetivos, deixando evidente o grau de 

preocupação dos grandes proprietários com uma possível aprovação do projeto do 

liberal baiano. Partindo da premissa de que a agricultura brasileira passava por uma 

“quadra anômala e extraordinária” decorrente da desagregação do “elemento servil”, 

seus signatários reforçaram que uma das manifestações mais incisivas daquela 

conjuntura era a “frequente reprodução de graves delitos praticados por escravos”. Para 

eles, a raiz desse problema estava na lei de 10 de Junho de 1835, que havia a algum 

tempo deixado de funcionar como “corretivo”, passando “a ser propriamente um 

incentivo ou um estímulo” à prática de crimes perversos. Isso porque os cativos, cientes 

das comutações das penas de morte pelo Imperador, passaram a cometer crimes com a 

única finalidade de receberem a pena de galés, vista como um ganho quando comparada 

à realidade do cativeiro. Por essas razões, os cafeicultores de Campinas conclamaram os 

parlamentares a revogarem a lei de 10 de Junho de 1835, a abolirem a pena de galés e a 

aplicarem a legislação comum aos réus cativos, tal qual estipulado pelo artigo 60 do 

Código Criminal. Somente a rápida aplicação desse “remédio”, concluíram, seria capaz 

de salvar as vidas e as riquezas dos grandes lavradores.
79

 

De Campinas, o texto seguiu diretamente para as mãos de Martim Francisco 

Ribeiro de Andrada, representante da região na Câmara. Na primeira oportunidade que 
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teve, o deputado tomou a palavra para “discutir os perdões imperiais aos escravos” e sua 

inconveniente “perturbação para a lavoura do Império”. Ecoando a representação do 

Clube da Lavoura de Campinas, que fez questão de mencionar, Andrada instou os 

membros do gabinete a aplicar um “remédio ao mal” e, assim, evitar a ruína da lavoura. 

Na sua opinião, não era necessário chegar ao cúmulo de “enforcar todos os escravos” 

infratores, como pregavam alguns. Por mais que alguns casos merecessem uma punição 

rigorosa, o que mais urgia naquele momento era impedir que “cada perdão imperial” se 

convertesse no “assassinato de [mais] quatro ou cinco senhores”. Para tanto, bastaria 

repensar as penas aplicadas aos cativos. Não nos termos propostos por Zama, de 

igualdade jurídica entre livres e escravos, mas naqueles sugeridos pela representação 

dos cafeicultores de Campinas, que ele próprio se encarregou de apresentar a seus 

colegas três dias mais tarde.
80

 

Desde então, as cartas do baralho escravista ficaram sobre a mesa, à espera da 

posição do governo. Necessitando mostrar serviço, Sinimbu não tardou a agir, levando à 

Câmara um projeto sobre a locação de serviços que Nabuco de Araújo havia aprovado 

em 1877 no Senado. A proposta, vale lembrar, não era boa apenas para os proprietários, 

mas também para o governo, que via na lei uma oportunidade de evitar a recorrência de 

casos em que imigrantes eram encontrados em situações análogas à escravidão – fato 

que contribuía para a difusão de uma imagem nada agradável do Estado imperial no 

exterior. Nesses termos, o que se viu foi a junção da fome com a vontade de comer. 

Mediante amplo clamor político, o projeto foi aprovado em 20 de dezembro de 1878, já 

na primeira discussão, sem direito a qualquer discussão mais alongada. Por mais que 

não contemplasse todas as demandas cobradas pelos agricultores do Centro-Sul, era o 

primeiro sinal efetivo do governo a eles.
81

 

O segundo viria logo em seguida. No dia 12 de fevereiro de 1879, o governo 

finalmente apresentou à Câmara um projeto que conferia à próxima legislatura a 

competência para reformar os artigos 90, 91, 92, 93 e 94 da Constituição de 1824 – 

justamente aqueles que definiam a eleição indireta e os critérios para a participação nos 

pleitos. Ainda assim, não se tratava de uma simples reforma constitucional. No texto 

que foi submetido com a assinatura de 72 deputados – número suficiente para sua 
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aprovação –, o dedo do governo ficou bastante evidente. Enquanto ele deixava livre a 

alteração dos quatro primeiros artigos, sujeitando-os à decisão parlamentar, a mudança 

do último ficava limitada a dois pontos: impedimento ao voto dos analfabetos e 

aumento de duzentos para quatrocentos contos de réis anuais na renda necessária para a 

participação nas eleições. Além disso, o artigo 95, que vetava a candidatura de não 

católicos e de estrangeiros naturalizados, foi deliberadamente deixado de fora do 

projeto. Na largada da reforma ninguém duvidava que a eleição direta desenhada pelo 

gabinete de 5 de Janeiro viria acompanhada por uma massiva restrição à participação 

nas urnas, tal qual os senhores haviam indicado durante o Congresso Agrícola.
82

 

Não era pouca coisa, mas os regalos do gabinete aos agricultores da região 

Centro-Sul pareciam estar apenas no início. Em 21 de fevereiro, Lafayette Rodrigues, 

ministro da Justiça, apresentou um projeto que alterava profundamente as punições 

aplicadas aos escravos julgados por assassinato. De acordo com o artigo 1º, a pena de 

galés perpétuas seria substituída pela prisão perpétua com trabalho; a de prisão perpétua 

pela “prisão celular [o que hoje conhecemos por solitária] com trabalho por quinze anos, 
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III. Os criados de servir, em cuja classe não entram os Guarda-livros, e primeiros caixeiros das 

casas de comércio, os Criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, e os 

administradores das fazendas rurais, e fabricas. 

IV. Os Religiosos, e quaisquer, que vivam em Comunidade claustral. 

V. Os que não tiverem de renda liquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, 

comércio, ou Empregos. 

Art. 93. Os que não podem votar nas Assembleias Primárias de Paróquia, não podem ser Membros, nem 

votar na nomeação de alguma Autoridade eletiva Nacional, ou local. 

Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e Membros dos Conselhos de 

Província todos, os que podem votar na Assembleia Paroquial. Excetuam-se 

I. Os que não tiverem de renda liquida anual duzentos mil réis por bens de raiz, indústria, 

comércio, ou emprego. 

II. Os Libertos. 

III. Os criminosos pronunciados em querela, ou devassa. 

Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para serem nomeados Deputados. Exceptuam-se 

I. Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda liquida, na fórma dos Arts. 92 e 94. 

II. Os Estrangeiros naturalisados. 

III. Os que não professarem a Religião do Estado. 
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com isolamento absoluto e silêncio nos primeiros cinco anos, [e] com trabalho em 

comum durante o dia e silêncio nos dez anos restantes”; a de galés e prisão com ou sem 

trabalho por vinte anos ou menos pela “prisão celular com trabalho por metade do 

respectivo tempo, com isolamento absoluto e silêncio durante o primeiro terço do tempo 

da condenação; [e] com trabalho comum de dia e silêncio nos dois terços restantes do 

mesmo tempo”; e a de galés e de prisão com ou sem trabalho por menos de três anos 

“pela pena estatuída no art. 60 do Código Criminal”. No mais, o projeto ainda 

estabelecia que as punições com prisão celular deveriam ser cumpridas nas províncias 

onde o crime foi cometido (art. 2º) e que os cativos deveriam ser restituídos aos 

senhores logo que cessasse o cumprimento de suas penas (art. 3º). Sem tocar 

diretamente na lei de 10 de Junho de 1835 ou na pena de morte, a proposta referendava 

muitos dos pontos solicitados pelos senhores de Campinas.
83

 

Para completar as pautas direcionadas aos proprietários do Centro-Sul, Sinimbu 

resolveu encaminhar o projeto de imigração de chins que tanto havia sido discutido 

durante o Congresso Agrícola. Em 8 de março, depois de se colocar à frente do ministro 

de Negócios Estrangeiros, o presidente do conselho remeteu um despacho para os 

plenipotenciários brasileiros em Londres e Washington solicitando informações sobre a 

melhor maneira de negociar com a China um tratado para a importação de 

trabalhadores. O pedido era quase que uma confissão do completo desconhecimento do 

gabinete sobre as condições que vigoravam no país asiático. Tanto que, ao decidir levar 

a empreitada adiante, o presidente do conselho encomendou a Salvador de Mendonça, 

cônsul geral do Brasil nos Estados Unidos, um estudo apurado sobre o tema, que viria a 

ser publicado em fins de 1879 sob o título de Trabalhadores asiáticos.
84

 

O projeto do governo muito provavelmente se baseava nos resultados 

econômicos alcançados em diversos lugares do mundo com o emprego da mão de obra 

chinesa. Parecer que, à primeira vista, não era completamente destituído de sentido. No 

Peru, o desembarque de quase 120 mil chins desde a aprovação da Lei China em 1848 

havia contribuído para a expansão das produções de cana-de açúcar, algodão e guano 

que impulsionaram as finanças do país. Em Cuba, experiência ainda mais familiar aos 

brasileiros, a introdução de quase 122 mil chineses a partir do mesmo ano havia se 

tornado fundamental para a ampliação da produção açucareiras em um momento de 
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forte expansão do consumo mundial do produto. Nos Estados Unidos, a maior parte dos 

quase 140 mil chins que chegou ao país dirigiu-se à Califórnia, convertendo-se em um 

grupo significativo dentre aqueles que colonizaram a região na esteira da corrida do 

ouro – processo esse muito semelhante ao ocorrido na Austrália. O único detalhe para o 

qual os membros do gabinete de 5 de Janeiro não atentaram foi que essa corrente 

migratória, ao menos em sua dimensão coercitiva, estava fechada desde 1874. O 

comércio de chins pelos portos de Macau e Hong Kong havia sido estrangulado pela 

ação dos governos da China, da Grã-Bretanha e de Portugal depois de seguidas 

denúncias de maus tratos a esses trabalhadores em Cuba e no Peru. O Brasil claramente 

havia perdido o bonde da história, mas a ficha do governo ainda não havia caído para o 

fato.
85

 

Não surpreende, portanto, que os plenipotenciários brasileiros em Londres e 

Washington tenham sido pegos de calça curta pelo pedido do gabinete. Sem qualquer 

informação sobre o tema, ambos recorreram a conversas com representantes chineses e 

outros diplomatas na tentativa de descobrir o melhor procedimento para levar adiante o 

projeto do governo imperial. Assim, depois de dois encontros com o ministro chinês nos 

Estados Unidos, Antonio Pedro de Carvalho Borges, plenipotenciário brasileiro em 

Washington, comunicou Sinimbu que o governo de Pequim nunca havia firmado 

convenções por intermédio de seus representantes no exterior e que dificilmente uma 

exceção seria aberta ao Brasil. Consequentemente, a alternativa que restava ao Império 

era “tratar [do assunto] por meio de um Agente brasileiro enviado à China e 

recomendado pelos Estados Unidos ou por algumas das outras Potências amigas” que já 

possuíam representação no país. Ainda assim, era preciso levar em consideração que 

“qualquer negociação há de ser demorada” e que o governo chinês não estimulava mais 

a “emigração de Chins” e 
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 Para o caso peruano, cf. Michael J. Gonzales, “Chinese Plantation Workers and Social Conflict in Peru 

in the Late Nineteenth Century”. Journal of Latin American Studies. v. 21, n. 3, Oct. 1989, pp. 385-424. 

Para Cuba, ver Lisa Yun. The coolie speaks: Chinese indentured laborers and African slaves in Cuba. 

Philadelphia: Temple University Press, 2008, pp. 1-35. Sobre os chineses nos Estados Unidos, cf. Erika 

Lee. At America’s gate: the exclusion era, 1882-1943. Chapel Hill and London: The University of North 

Carolina Press, 2003, pp. 23-46. Para a migração chinesa na Austrália, ver Manying Ip, “Chinese 

immigration to Australia and New Zealand: government policies and race relations”. In: Tan Chee-Beng 

(ed.). Routledge handbook of the Chinese diaspora. London & New York: Routledge, 2013, pp. 156-175. 

Sobre o término do tráfico de chins em 1874, ver Yen Ching-hwang, “Chinese coolie emigration, 1845–
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335. Para uma visão global da migração de coolies, ver Marco Aurélio dos Santos, “Migrações e trabalho 

sob contrato no século XIX”. História (São Paulo), v. 36, e12, 2017, pp. 1-24. Agradeço ao autor pela 
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só a permite para não tolher a liberdade dos que desejam buscar fortuna nos países 

estrangeiros, que as disposições pouco favoráveis do mesmo Governo para a emigração 

provém de mau tratamento que têm recebido os colonos Chins em Cuba, no Peru e 

também nos Estados Unidos; não sendo atualmente permitida a emigração senão com 

certas restrições e com as precauções necessárias para proteção dos Chins, os quais só 

devem emigrar sem contrato de serviços para poderem empregar-se como quiserem nos 

países para onde forem, sendo-lhes mesmo vedado o receberem a favor de pagamento 

de passagens ou qualquer outro para retribuir com serviços [...].
86

 

 

O parecer foi praticamente idêntico ao que o Barão de Penedo enviou a Sinimbu 

depois de uma conversa com o representante chinês na Grã-Bretanha e na França. Em 

seu ofício, o plenipotenciário brasileiro em Londres reforçou que “antes de elaborarmos 

qualquer negociação de Tratado” seria “indispensável” manifestar “esse desejo ao 

Governo de Pequim, por intermédio da Legação Chinesa em Londres”. Já “que o 

governo de Pequim usa dos seus diplomatas no exterior como mero corpo de 

observação, sem confiar-lhes poderes de ação”, o passo seguinte deveria consistir em 

enviar uma missão ao país asiático para firmar as bases da convenção. Esta, no entanto, 

não poderia versar exclusivamente sobre a importação de trabalhadores. Por 

“circunstâncias bem recentes e conhecidas” – o fim do tráfico de chins –, Penedo 

avaliou que a prudência recomendava negociar a assinatura de uma convenção de 

amizade, comércio e navegação que incluísse o tema de interesse do governo imperial. 

Além de improdutivo, ir com muita sede ao pote fatalmente levantaria “contra nós a 

imputação de que pretendemos substituir os escravos africanos por outros asiáticos”.
87

 

Ao caminharem na mesma direção, os dois pareceres não deixaram dúvida sobre 

os procedimentos que deveriam ser tomados pelo gabinete de 5 de Janeiro. O problema 

é que Sinimbu ou não entendeu bem as recomendações ou, no intuito de apressar o 

processo, optou por seguir um caminho diferenciado. Em 21 de abril, o presidente do 

conselho remeteu uma mensagem telegráfica a Penedo autorizando-o a abrir, de 

Londres, negociações para a assinatura de um tratado de amizade, comércio e 

navegação entre o Brasil e a China. De posse do pedido, o representante brasileiro 

recorreu a toda sua experiência, terminando por convencer o diplomata chinês a 

informar seus superiores em Pequim sobre a iniciativa do governo imperial. Na 

resposta, os homens de Pequim finalmente aceitaram abrir negociações para a assinatura 

de um tratado com o Império com a condição de que uma missão oficial brasileira fosse 
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enviada ao país. Penedo havia feito bem a sua parte, cabendo o restante ao próprio 

Sinimbu.
88

 

O aceno chinês marcaria o ponto alto da aliança entre os grandes agricultores da 

região Centro-Sul e o gabinete de 5 de Janeiro. Formada durante o Congresso Agrícola 

para afastar os receios emancipacionistas que pesavam sobre as fileiras liberais, a 

estratégia rendeu seus frutos, mas não foi duradoura o suficiente para alcançar os 

objetivos de cafeicultores e governistas. Em boa parte, isso deveu-se aos cálculos 

políticos do gabinete, que não incluíram o possível desarranjo que uma inclinação tão 

acentuada em direção ao escravismo poderia gerar dentro do partido Liberal. Foi 

justamente o que aconteceu. Quando os projetos do gabinete davam indícios de ir de 

vento em popa, a maré começou a virar. Das entranhas da deputação liberal emergiria 

um grupo de parlamentares dispostos a defender a causa antiescravista. Ao emular os 

conservadores, Sinimbu conseguiu o mesmo feito do gabinete Itaboraí: rachou o partido 

e, de quebra, atravancou as reformas. A história se repetia, dessa vez em tragédia 

ministrada a conta gotas. 

 

 

O ministério e a oposição 

Como a historiografia já cansou de mostrar, o gabinete de 5 de Janeiro não teve 

vida fácil desde que apresentou o projeto de reforma eleitoral. Por mais que tivesse 

eleito uma deputação amplamente favorável, o ministério viu gestar-se no interior da 

Câmara uma significativa oposição. A principal razão desse movimento esteve no tipo 

de reforma que Sinimbu havia apresentado ao Parlamento. Ao invés de conferir poderes 

reais ao Legislativo, o presidente do conselho propôs uma emenda constitucional que 

serviria única e exclusivamente para aprovar os termos previamente acordados da 

reforma: eleição direta com aumento do corte censitário de duzentos para quatrocentos 

contos de réis anuais e exclusão dos analfabetos. Não foi à toa que um dos principais 

opositores da proposta na Câmara, José Bonifácio de Andrade e Silva, o Moço, chamou 

a curiosa solução do ministério de “constituinte constituída”. Pela intransigência no 
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encaminhamento do mais importante de seus projetos, Sinimbu transformou uma 

Câmara unânime em uma casa dividida entre maioria submissa e minoria estridente.
89

 

O que a historiografia pouco comenta é que o vínculo do ministério com os 

grandes agricultores do Centro-sul provocou uma oposição tão ferrenha quanto a da 

reforma eleitoral. Nesse caso, a gota d’água parece ter sido o projeto de reforma da 

legislação penal para réus cativos. Pouco depois de sua apresentação, o baiano 

Jeronymo Sodré Pereira (1831-1901) aproveitou o debate sobre o orçamento da pasta de 

Império para criticar a iniciativa. Revelando uma “dor profunda” diante do conteúdo do 

projeto “do ilustre Sr. ministro da Justiça”, o deputado e membro da Sociedade 

Libertadora 2 de Julho afirmou que não poderia prestar seu “humilde apoio em 

semelhante lei” simplesmente porque ela atentava contra a “humanidade”, contra a 

“ciência” e contra a “civilização moderna”. A seu ver, manter um indivíduo por anos a 

fio em uma “prisão celular” era o mesmo que decretar sua “morte lenta”, reduzindo-o “à 

condição de irracional, [e] fazendo-o abdicar a razão”. Algo que, para ele, estava em 

sentido oposto ao caminho percorrido pela humanidade no século XIX.
90

 

No fim das contas, Jeronymo Sodré não partia de uma premissa radicalmente 

distinta da dos defensores do cativeiro. Na sua visão, a “funesta” lei de 28 de Setembro 

de 1871 havia colocado o país sobre um “vulcão” do qual era preciso retirá-lo. O que o 

diferenciava dos demais era a forma de solucionar a questão. Ao invés de apertar o 

cerco sobre os escravos, ele julgou necessário que os liberais que fossem “adiante do 

que fizeram os conservadores”. Se o partido de fato representava as “ideias 

democráticas” e o desejo de “libertar o cidadão pelo meio da eleição, pelo voto e pela 

instrução”, a única alternativa que restava a seus membros era decretar que “todos os 

brasileiros são cidadãos, todos são livres!”. Sem recorrer a eufemismos, Sodré 

arrematou seu discurso solicitando a seus colegas que olhassem com carinho “para a 

condição de cerca de 1.000.000 de brasileiros, que jazem ainda no cativeiro!”. A seu 

ver, era forçoso que 
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procuremos libertá-los do mesmo modo por que queremos emancipar o cidadão pelo 

voto livre! 

E, senhores, não tenhamos dúvida: no dia em que o sol da América dourar as nossas 

montanhas e alumiar também as nossas férteis planícies não se ouvindo mais o grito 

aflitivo do mísero escravo, nessa hora, senhores, nós com todo o orgulho, nos 

poderemos assentar, cheios do quanto valemos nos grandiosos e lautos banquetes da 

civilização moderna. (Muito bem; muito bem. Bravo das galerias. O orador é 

cumprimentado por quase todos os senhores deputados presentes.)
91

 

 

As palavras eram extremamente fortes dentro do padrão que vigorava nos 

discursos parlamentares. Para além do fato de unir as questões da cidadania e da 

escravidão, era a primeira vez que um deputado falava tão enfaticamente em dar cabo 

do cativeiro sem o habitual gradualismo que marcava as propostas brasileiras. 

Evidentemente, Sodré não apresentou nenhuma proposta formal sobre o tema, mas o 

conteúdo de sua fala o levou a compará-la ao primeiro discurso antiescravista que 

William Wilberforce, ícone do movimento abolicionista britânico, proferiu na Câmara 

dos Comuns do Reino Unido. Como ensinava a história do militante britânico, o 

deputado baiano previu que sua atitude traria algumas “perturbações” no tempo curto, 

mas esperava “ver realizado o seu pensamento” num futuro não tão distante.
92

 

No que tangia ao tempo curto, a previsão de Sodré se mostrou acertada desde o 

início. A simples ameaça de agitação abolicionista causou certo furor, impelindo 

Martim Francisco, responsável por ter levado à Câmara a representação do Clube da 

Lavoura de Campinas, a responder com veemência o discurso de seu colega. Na 

primeira oportunidade que teve, o deputado paulista criticou Jeronymo Sodré por 

insinuar “a necessidade da pronta abolição da escravatura”. A seu ver, além de 

irrealizável por questões financeiras, a enunciação de tamanho impropério ameaçava “a 

propriedade constituída”, diminuía as rendas estatais e lançava “no meio das lutas 

políticas um milhão de homens a quem falta absolutamente a educação e que são 

completamente incapazes de reger-se na vida particular”.
93

 

No intuito de aniquilar o discurso abolicionista em seu nascedouro, Martim 

Francisco também fez o que todos os defensores do cativeiro fizeram na década de 

1870: recorreu à lei do Ventre Livre. De acordo com ele, a legislação existente, ao 

extinguir “nobremente a fonte da escravidão, fez tudo que podíamos sensatamente fazer 
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para que, sem maior abalo da propriedade, possa desaparecer este cancro social”. Se o 

destino da instituição já havia sido selado, não convinha avançar sobre o acordo firmado 

em 1871, “animando a escravatura com promessas que se não podem realizar”. Do 

contrário, seria o mesmo que decretar a “ruína total do país”. Mas, antes mesmo que 

isso pudesse ocorrer, Martim Francisco afirmou que “os representantes das províncias 

do sul do Império” estariam dispostos a abrir mão da tão apreciada “integridade deste 

vasto país”. Contra um abolicionismo radical de tipo norte-americano, os senhores de 

escravos seriam capazes de embarcar em um separatismo de viés sulista.
94

 

Enquanto o debate na Câmara caminhava para a formação de uma oposição 

antiescravista, no Senado ele seguia o sentido inverso. Isso porque, estimulado por duas 

tragédias recentes em Itu – o assassinato de um senhor e de toda sua família por um 

escravo e o subsequente linchamento e assassinato desse mesmo cativo por uma 

multidão enfurecida – o conservador Joaquim Delfino Ribeiro da Luz (1824-1903) 

resolveu apresentar um requerimento para tratar da “inquietadora insubordinação” dos 

cativos em diversas regiões do Império. Partindo de uma premissa distinta daquela que 

havia norteado a representação do Clube da Lavoura de Campinas, o senador mineiro 

iniciou seu discurso com uma defesa da lei de 10 de Junho de 1835, que a seu ver havia 

sido efetiva na tarefa de “conter a insubordinação”. Para ele, a raiz do problema não 

deveria ser buscada no conteúdo da legislação, mas nas comutações feitas em larga 

escala pelo Imperador. Em que pesassem os “sentimentos filantrópicos” do monarca, 

Ribeiro da Luz defendeu que a certeza da comutação da pena de morte vinha 

funcionando como “incentivo à insubordinação”. Os cativos, de conhecimento das 

comutações, praticavam crimes porque não viam o cumprimento das penas de galés 

como um prejuízo em relação ao cotidiano das fazendas.
95

 

Sob essa perspectiva, o projeto apresentado por Lafayette não satisfazia 

“absolutamente às queixas que levantam os proprietários de escravos” na medida em 

que mantinha as “inquietações e sobressaltos em que vivem os lavradores”. Para o 

político conservador, a proposta governista atacava o ponto errado, pois se resumia à 

conversão da pena de morte comutada em galés em pena de prisão com trabalho. Além 
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de essa punição passar longe de “intimidar” os escravos e “impedir novos crimes”, ela 

implicava em trocar seis por meia dúzia. Por mais que não se considerasse apologista da 

pena de morte, Ribeiro da Luz defendeu a aplicação da punição máxima em caso do 

assassinato de senhores por escravos. Na sua visão, a cessação da violência passava 

necessariamente pela aplicação rigorosa da lei de 10 de Junho de 1835. A pena de morte 

era um recurso “indispensável para a defesa e proteção da sociedade”.
96

 

Sinimbu, que acompanhou de perto o discurso do senador conservador, 

confirmou que o projeto de seu gabinete não tinha por fim abolir a pena de morte, que 

permaneceria “estabelecida como está em nossa legislação”. Seu propósito era tão 

somente acabar com as penas de galés, “contra a qual se têm pronunciado os nobres 

senadores, como pouco repressiva dos crimes que se têm cometido nos últimos 

tempos”. Isso, na opinião do presidente do conselho, não era uma “insignificante 

modificação”, mas uma mudança “de muita importância” na medida em que, “sem 

revogar as penas severas para os casos graves, estabelece uma que é mais eficaz do que 

aquela que mais geralmente se aplica hoje”. Ainda assim, Sinimbu procurou apaziguar 

os ânimos, fiando-se mais uma vez nos interesses agrícolas: 

 

Senhores, passamos por uma época realmente difícil. Esta quadra de transição em que 

nos achamos, entre a emancipação parcial e a emancipação completa, é realmente cheia 

de dificuldades, e, direi mesmo, de perigos. Não desconheço a importância da matéria; 

estou pronto com o nobre senador e todos aqueles que mostrarem iguais sentimentos, 

em defesa do cidadão e da sociedade, estou pronto a cooperar com todo o esforço que 

depender do governo no sentido de conseguir-se uma repressão mais eficaz. Mas eu 

creio que não é por meio de discussões aqui nesta casa que havemos de conseguir tal 

resultado. 

Estas discussões que naturalmente transpiram no espírito da população, hão de criar 

certo azedume, certa indisposição, certo antagonismo que em lugar de ser um meio 

preventivo, receio que seja um incentivo.
97

 

 

Para o azar do presidente do ministério, o apelo não fez eco nos ouvidos moucos 

de Silveira da Motta. Discordando de Sinimbu, o senador por Goiás, defendeu que o 

combate à violência dos cativos só poderia ser feito de duas maneiras: ou o governo 

tomava a “responsabilidade da emancipação” ou recorria ao emprego de “outras 

violências” contra os escravos réus. Como a primeira opção estava fora de cogitação, 

Silveira da Motta defendeu o fim da comutação de penas de morte pelo Imperador, 

argumentando que a prática contrariava “sistematicamente a ação das leis” e espalhava 
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pelas senzalas “a opinião de que, cometido um crime grave como esses, a pena de morte 

é forçosamente substituída pela pena de galés”. 

Concordando com Ribeiro da Luz, o senador conservador ainda taxou a proposta 

apresentada pelo governo de “ineficaz” e “deslocada”. Abandoná-la, no entanto, não 

implicava deixar de lado um tema tão grave. Para Silveira da Motta, o gabinete de 5 de 

Janeiro estava intimado a tratar com urgência da violência escrava, não apenas para 

evitar a reprodução de cenas como as de Itu, mas para salvar sua própria pele: “se o 

governo se deixar absorver inteiramente na questão da reforma eleitoral [...] e deixar o 

ouro maciço desta questão”, afirmou o senador, ele se veria envolto “em mais 

embaraços” do que prenunciava a batalha das eleições diretas. Em vários aspectos, a 

questão da reforma eleitoral tinha “menos importância” que a da criminalidade escrava. 

Tanto que, recorrendo a sua verve irônica, o conservador instou Sinimbu: 

 

O Sr. Silveira da Motta: Experimente o nobre presidente do conselho, convoque um 

congresso da lavoura... 

O Sr. Barão de Cotegipe: Nessa não cai ele mais. 

O Sr. Cansansão de Sinimbu (presidente do conselho): Por quê? 

O Sr. Mendes de Almeida: Aquele [congresso] foi pra inglês ver. 

O Sr. Silveira Lobo: Aquele foi bananeira que não dá dois cachos. 

O Sr. Silveira da Motta: Mande fazer devassas por causa dos acontecimentos de Itu, e 

depois convoque um congresso da lavoura, que V. Ex. fica lá sozinho sentado na sua 

cadeira. 

O Sr. Cansansão de Sinimbu (presidente do conselho): Não receio isso. 

 

O que importa reter desses debates é que eles inviabilizaram, tanto do lado 

escravista como do antiescravista, a reforma da legislação penal concernente aos 

escravos réus. Sentindo que a maré não estava para peixe, o governo abandonou o 

projeto com receio de que ele tivesse o efeito reverso e descambasse ou em uma 

politização profunda da questão do “elemento servil” ou em uma crítica feroz ao 

gabinete. O problema é que a faísca já havia se alastrado pelos corredores do 

Legislativo. Ao menos na Câmara, a forma como Jeronymo Sodré colocou a questão 

animou outros deputados a tocarem no problema do cativeiro e se posicionarem contra o 

vínculo entre o gabinete e os agricultores da região Centro-Sul. O mais destacado deles 

foi Joaquim Nabuco, filho de Nabuco de Araújo e deputado de primeira viagem por 

Pernambuco, que resolveu liderar a agenda abolicionista no Parlamento. Se Sodré havia 

comparado seu ato ao de Wilberforce, quem de fato vestiria a camisa de representante 

abolicionista no Legislativo do Império seria Nabuco.
98
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Já no primeiro discurso que pronunciou sobre o tema, em 29 de março de 1879, 

o deputado pernambucano mostrou as razões que o levariam a ocupar esse posto. 

Alargando o espectro de temas que povoaram as falas de Jeronymo Sodré, Nabuco 

buscou atacar o que a seu ver era cerne do problema: as declarações de Sinimbu à 

grande lavoura, que lhe pareciam “por tal forma retrógradas, por tal forma fora do 

diapasão do sentimento liberal, em tão flagrante e tão direta contradição com as 

esperanças e tradições desse partido”. Para dar provas do que estava dizendo, o 

deputado recuou até o Congresso Agrícola, relembrando que naquela ocasião, além de 

defender a eleição direta, o presidente do conselho comprometeu-se a impedir a 

decadência da agricultura. “Não sabia”, asseverou Nabuco, “que até hoje estivesse nas 

aspirações de nosso partido, da opinião liberal, para falar mais amplamente deixando o 

partido de lado, a manutenção da grande propriedade”. Indo, portanto, na contramão do 

ministério, ele organizou seu discurso no intuito de objetar o que chamou de “tese” de 

Sinimbu.
99

 

Para tanto, Nabuco explicitou suas premissas diante de toda a Câmara. Depois 

de taxar a lei de 28 de Setembro de 1871 como a “honra deste reinado”, ele emendou: 

 
Senhores, eu não sou daqueles que querem a emancipação imediata. 

[...] 

Mas também não sou daqueles que pensam que em relação à escravidão nenhuma 

medida o governo deve trazer a esta casa (Apoiados). 

Sou daqueles que pensam que a escravidão depois da lei da emancipação, depois que na 

propriedade agrícola o ingênuo está ao lado do escravo, é um fato que é preciso de 

alguma forma modificar, e que depende exatamente da iniciativa do governo apresentar 

as medidas que apressem o dia da emancipação (Apoiados e não apoiados, apartes.). A 

escravidão é um fato que foi ferido, que não pode subsistir indefinidamente depois da 

lei da emancipação (Apoiados.) [...]. 

 

Nesses termos, não fazia o menor sentido aprovar uma lei “para substituir a pena 

de galés pela pena de prisão celular” simplesmente porque o projeto em questão não era 

digno de “uma situação liberal”. Trocar a pena de morte inscrita em “nosso código 

negro” por uma “pena de morte mais cruel, pelo isolamento, pela tortura, pelo silêncio”, 

“em vez de conciliar as diferenças que possam haver entre os senhores e os escravos”, 

não faria mais do que “cavar [...] um abismo profundo entre as duas raças”. Caso 

desejasse combater a criminalidade dos cativos, o gabinete de 5 de Janeiro precisaria se 

ocupar do comércio interno de escravos. Muito mais “cruel” e “doloroso” que a sua 

versão transatlântica, esse tráfico estava, na visão de Nabuco, enchendo “as fazendas do 
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sul” com “elementos novos, desconhecidos, escravos que não foram criados naquelas 

plantações, que não fazem parte da escravidão real [leia-se rural]”. Nada mais sábio, 

portanto, do que decretar a “proibição do tráfico [interno de cativos] no Brasil” – 

medida que também traria a vantagem de impedir que a emancipação dos escravos fosse 

“feita nas mesmas condições que foi realizada nos Estados Unidos”, isto é, por uma 

guerra entre o Norte livre e o Sul escravista.
100

 

Ademais, para salvar a lavoura do Império, Nabuco cobrou do governo uma 

revisão de suas políticas relativas ao tema. Além de recomendar a criação de um 

“imposto territorial” que valorizasse o preço das propriedades e permitisse aos senhores 

utilizá-las como garantia a empréstimos, ele se posicionou enfaticamente contra a vinda 

de trabalhadores chineses. Para o deputado, o governo deveria abandonar seu projeto 

relativo aos chins antes que ele resultasse em “espantoso fiasco” ou acabasse 

mongolizando o país às custas de gastos públicos e de “desgostos profundos”. No lugar 

dos chineses, o gabinete de 5 de Janeiro poderia desenvolver um plano voltado para os 

ingênuos. Na opinião de Nabuco, como eles estavam prestes a adquirir sua liberdade 

efetiva, o governo precisava agir o quanto antes no intuito de fornecer condições para 

seu desenvolvimento como cidadãos e sua qualificação para algum ofício.
101

 

No fim, após a leitura de uma carta que o senador e abolicionista norte-

americano Charles Sumner havia escrito para seu pai recomendando a abolição imediata 

da escravidão no Brasil, Nabuco ainda teve tempo de explicitar melhor seu projeto 

político: 

 

Senhores, não sou partidário da emancipação imediata, não porque olhe para o interesse 

dos proprietários, porque o interesse dos proprietários ainda poderia ser indenizado, 

poderia acompanhar mais ou menos a condição do nosso crédito, as condições do país, 

mas porque olho as condições do trabalho, e sei perfeitamente que a emancipação 

imediata seria a suspensão repentina de todo o trabalho no país, o estancamento de todas 

as nossas fontes de renda; mas por outro lado quero que fique bem claro o meu protesto, 

de que não acompanho o movimento para fazer a emancipação recuar um passo, pelo 

contrário sempre que se apresentar nesta casa alguma medida que a faça avançar, eu a 

acompanharei. 

[...] 

Se se apresentarem medidas indiretas, se propuserem verbas no orçamento para apressar 

a emancipação, eu, que não sou agitador, [...] que não venho armar a popularidade, 

porque sei bem onde ela está, estarei do lado daqueles que, dirigidos pelos seus 

sentimentos humanitários e reconhecendo as atuais condições do trabalho em nosso 

país, quiserem lentamente apressar o dia da emancipação.
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Como era de se esperar, o discurso de Nabuco provocou reações diversas dentro 

da Câmara: de um lado, ele levou alguns deputados, como o mineiro Fidelis de Andrade 

Botelho (1832-1913) e o paraibano João Florentino Meira de Vasconcelos (1815-1892), 

a endossarem algumas de suas propostas; de outro, despertou a animosidade dos liberais 

mais próximos aos interesses escravistas. Dentre os últimos, estava Antonio Moreira de 

Barros (1841-1896), agricultor e deputado paulista que havia tido participação ativa no 

Congresso Agrícola como membro da comissão de lavradores de sua província. 

Manifestando todo o governismo que o levaria a ser nomeado nos próximos meses para 

o ministério dos Negócios Estrangeiros, Moreira de Barros subiu à tribuna para 

combater as falas de Sodré e Nabuco.
103

 

 Com um discurso que muito se assemelhava ao dos saquaremas, o deputado 

paulista procurou negar a existência de “escravocratas” no país: “todos” os brasileiros, 

defendeu, “sustentam a existência desta instituição pela lei da necessidade”. Por mais 

que concordassem que ela era um “mal”, todos anuíam para o fato de que ela era 

“também uma tradição” que não poderia ser erradicada por “um homem” ou “uma 

geração”. O postulado, segundo Moreira de Barros, era comprovado pela história da 

Inglaterra e da França, que haviam abolido a escravidão em suas colônias décadas 

depois das primeiras discussões a respeito do tráfico negreiro. No Brasil não seria 

diferente. Para o deputado paulista, “o governo entende, com o partido liberal, que sobre 

semelhante assunto não há mais nada a fazer”, a não ser “limitarmo-nos ao que está 

feito pela lei” de 28 de Setembro de 1871. O que cumpria era “respeitar 

escrupulosamente o que temos e deixar que a ação lenta da filantropia individual e o 

auxílio do Estado, junto à lei fatal da morte, diminuam os escravos existentes”. Apenas 

quando os últimos estivessem em “resumido número” seria possível “tomar uma 

deliberação decisiva”. Por ora, no entanto, mais valia fazer “filantropia [...] para os 

senhores, em favor da vida deles”. 
104

 

Algumas das palavras de Moreira de Barros acabaram sendo ratificadas por 

Sinimbu durante a discussão do orçamento da Agricultura. Para se contrapor às críticas 

que vinha recebendo da bancada antiescravista, o presidente do conselho tratou de 

assegurar a todos que ele e seu ministério iriam “cooperar com esta câmara, em tudo 

quanto for a bem da lavoura”. Na prática, isso queria dizer importação de chineses e 
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manutenção do cativeiro tal qual ele se encontrava. Num contexto em que a escravidão 

estava “ferida” de morte, ele defendeu a imigração de chins não “como elemento para 

nossa civilização”, mas como um recurso temporário para evitar que a lavoura ficasse 

sem braços suficientes. Já com relação à escravidão, Sinimbu foi ainda mais direto. Não 

bastasse o fato de ter causado apreensão por defender que “desde a sua origem [...] o 

trabalho escravo tem servido como elemento para a civilização”, ele deixou bem claro 

que enquanto permanecesse à testa do ministério, “não há de ser com o meu voto que se 

poderá fazer qualquer alteração na lei de 28 de Setembro” de 1871.
105

 

Sem abrir brechas para o antiescravismo ascendente na Câmara, os discursos de 

Moreira de Barros e Sinimbu cumpriram sua função, esfriando por cerca de cinco meses 

o ânimo da oposição antiescravista. O efeito só não foi mais prolongado porque o 

próprio Moreira de Barros, investido dos poderes de ministro dos Negócios 

Estrangeiros, dirigiu-se à Câmara em 26 de agosto para formalizar um pedido de crédito 

extraordinário com vistas a cobrir as despesas de uma “missão especial que tem de ser 

enviada à China”. Por coincidência, o fato se deu na mesma sessão na qual Joaquim 

Nabuco fez sua famosa denúncia contra o emprego ilegal de escravos pela Companhia 

de Mineração S. João d’El Rei do Morro Velho. A coincidência, no entanto, cessaria aí. 

Seis dias mais tarde, quando teve início a primeira discussão do projeto, a oposição 

voltou ainda mais feroz, vinculando, agora de forma proposital, a imigração de chins ao 

problema da escravidão no Império.
106

 

O primeiro a falar foi o gaúcho Florêncio Carlos de Abreu e Silva (1839-1881), 

que logo se posicionou contrário à imigração dessa população. Passada sua sucinta 

exposição, Joaquim Nabuco tomou a palavra para expor uma crítica demolidora ao 

projeto do ministério dos Negócios Estrangeiros. De partida, o filho de Nabuco de 

Araújo questionou “se o chin é preciso, se é reclamado pela nossa lavoura, se é 

conveniente, se é um elemento de progresso, [ou] se é a solução que o nobre presidente 

do conselho queria achar para [...] preencher a falta de braços”. Para responder a 

pergunta, o deputado fez uma reconstituição dos fatos mais notáveis do Congresso 

Agrícola para provar que naquela ocasião “não houve manifestação coletiva [...] em 

favor da imigração chinesa”. Pelo contrário, “homens eminentes manifestaram-se contra 

essa imigração” e, mesmo os que a requisitaram desejavam “chins obtidos por meio de 
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contrato, esse sistema chamado tráfico de coolies, e não a imigração espontânea dos 

chins para o Brasil”. O problema é que, naquele momento, isso não era mais possível, 

pois “esse tráfico que se fazia para Cuba e para o Peru já não existe”. O que restava era 

a imigração livre de chineses “sem compressão de ordem alguma
”
, modalidade que não 

interessava aos agricultores do Centro-sul.
107

 

Em seguida, Nabuco procedeu a uma avaliação da experiência com chins em 

seus principais destinos. Na Califórnia, onde a imigração foi livre, o deputado atestou 

que eles acabaram monopolizando boa parte dos ofícios, prejudicando o mercado de 

trabalho local. Por conta disso, a população e os governantes norte-americanos não 

tinham “outro desejo” que não fosse “emancipar-se desse elemento, que é chamado na 

Austrália ‘agonia amarela’”. No Peru e em Cuba, onde os chineses aportaram via 

tráfico, os resultados também haviam sido “péssimos” e “deploráveis”. Em ambos os 

lugares, esses trabalhadores foram “praticamente escravizados”, recebendo “o mesmo 

rigoroso tratamento adotado para os cativos africanos”. Assim, para o deputado 

pernambucano, a “triste experiência” da imigração chinesa desautorizava o gabinete de 

5 de Janeiro a recorrer a esse dispositivo como “meio de transição da escravidão para o 

trabalho livre”. Ao levar esse projeto adiante, o país corria o sério risco de ver a troca do 

cativeiro dos africanos pelo dos chineses, sobretudo no caso de o governo imperial não 

oferecer garantias suficientes aos “contratos de serviços feitos na China” ou não adotar 

uma legislação com punições severas ao tráfico de asiáticos.
108

 

Em suas palavras finais, Nabuco ainda fez uma avaliação do lugar que a 

imigração chinesa ocupava dentro do projeto mais amplo do gabinete de 5 de Janeiro. 

Colocando-se “em diametral oposição a essa política” voltada para a grande lavoura do 

Centro-sul, o deputado argumentou que não podia haver “ao mesmo tempo trabalho 

livre e trabalho escravo” no Brasil. Isso significava que a opção pela liberdade, não 

passava pelos chins, mas por uma “educação dos ingênuos” que “não os inabilite para 

os deveres sociais que terão que desempenhar”. Portanto, ao invés de “criar o que será 

praticamente uma nova escravatura”, o gabinete de 5 de Janeiro deveria, na opinião de 

Nabuco, concentrar-se em 
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conciliar com a vida agrícola a raça que hoje está empregada no cultivo do solo por 

força da escravidão e as novas gerações que vão nascendo livres, em dar à família 

escrava aquilo que todo homem precisa para ter estímulos para o trabalho e para tornar 

esse trabalho fecundo; se, em vez dessa imigração de chins, tratasse de resolver 

corajosamente o grande problema, extinguindo a escravidão doméstica, tornando a 

escravidão real em uma espécie de colonato; vinculando o escravo atual ao solo, 

tornando-o meramente um servo da gleba, durante a transição que seria curta, abrindo 

um futuro na lavoura à raça que tem nela sido empregada como escrava, dando-lhe um 

interesse no solo, uma pátria no país; se tantas injustiças, que se opõe ao nosso 

progresso, fossem reparadas por meio de leis humanitárias, estou certo que o país 

obteria muito melhor resultado desse esforço viril, dessa melhor compreensão dos seus 

verdadeiros interesses materiais e morais, do que tentando renovar a fonte do tráfico, 

fazer com a Ásia o que se fez com a África, indo buscar uma escravatura amarela para 

misturá-la nas senzalas, nas roças, na família, com a escravatura negra.
109

 

 

O discurso mais uma vez provocou reações enérgicas de Moreira de Barros e 

Martim Francisco, que nos dias seguintes combateram um por um os argumentos de 

Nabuco. O procedimento, ainda assim, era necessário apenas do ponto de vista formal. 

Como o gabinete detinha a ampla maioria da Câmara, a proposta passou sem maiores 

problemas dentro da casa. No Senado, o ambiente encontrado pelo governo foi 

significativamente mais tranquilo. Sem a presença de parlamentares antiescravistas, a 

proposta sofreu apenas leves questionamentos, sendo a maioria deles simples dúvidas 

sobre a finalidade da missão – ponto que havia ficado sem o devido esclarecimento nos 

debates da Câmara. As perguntas forneceram a oportunidade que Sinimbu queria para 

explicar que a proposta tinha unicamente por fim “facilitar” a vinda de trabalhadores 

chineses e “destruir os obstáculos que possam embaraçar a emigração”. Esclarecido o 

ponto, a medida foi apoiada até pelos conservadores, sendo aprovada com enorme 

facilidade em 8 de outubro de 1879.
110

 

A vitória ministerial demonstrava a força do gabinete, mas também maquiaria 

uma mudança iminente que marcaria a história brasileira. Os poucos que atentaram para 

o fato devem ter ouvido com atenção a bola cantada por Joaquim Nabuco, 

provavelmente o único a anunciar a nova em 1879. No mesmo dia em que o governo 

aprovava a missão no Senado, o deputado discursou mais uma vez na Câmara contra a 

migração de chins, tema no qual não via “senão a própria questão da escravidão”. 

Avaliando o presente, Nabuco informou que havia naquela casa um “grupo [...] bastante 

numeroso” unido pela “opinião [...] de que a lei de 28 de setembro não é o termo da 
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emancipação”. Mirando o futuro, ele previu que, com o crescimento desse mesmo 

grupo, não tardaria 

 

a hora em que todos os brasileiros se convençam, como nós, de que a verdadeira hégira 

da vida nacional, o ponto de partida de todos os progressos, o dia em que havemos de 

entrar com a fronte erguida na comunhão dos povos livres, e tomar o lugar que nos 

pertence, será aquele em que, em todo este país, não houver mais um escravo!
111

 

 

Proféticas em muitos sentidos, as palavras de Nabuco deixam entrever o 

processo de formação de um grupo antiescravista no parlamento. Na sequência de 

derrotas sofridas durante a administração Sinimbu – a única vitória seria obtida sobre a 

reforma da legislação penal para os cativos e, ainda assim, com o auxílio de 

parlamentares ligados aos senhores de escravos – esse grupo ganhou identidade e um 

líder disposto a colocar sua voz em prol da libertação de todos os cativos do país. O 

problema é que essa seria só a primeira etapa de um caminho cheio de percalços. Para 

se transformar em movimento, o grupo parlamentar precisaria também ganhar as ruas, a 

imprensa e o teatro. Justamente o que aconteceria nos meses seguintes, durante a 

derradeira crise do ministério de 5 de Janeiro e de outros sinais vindos do Norte. Entrar 

para a “comunhão dos povos livres” de fato era tarefa das mais fáceis. 

 

 

A formação do movimento abolicionista 

Definitivamente, as palavras emitidas por Joaquim Nabuco em finais de 1879 

não eram blefe. Nos meses seguintes e por todo o ano de 1880, a ação parlamentar 

antiescravista rompeu as fronteiras do Legislativo para se unir a outras iniciativas 

coletivas e individuais que já vinham seguindo a mesma direção nos espaços públicos 

dos principais centros urbanos do Império. Na imprensa, a causa ganhou imediatamente 

as páginas da Gazeta de Notícias e da Gazeta da Tarde, alçando José do Patrocínio ao 

posto de pena mestra do grupo. No meio artístico, recebeu amplo apoio de atores, 

cantores e músicos que colocaram seu nome e seu talento em defesa da causa 

abolicionista. Nos tribunais, deu novo vigor à militância de Luiz Gama e seu grupo de 

advogados, sempre dispostos a lutar pela liberdade dos cativos introduzidos ilegalmente 

no país. No âmbito internacional, abriu as portas para Joaquim Nabuco e outros nomes 
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de proa do abolicionismo brasileiro constituírem uma estreita coligação com seus 

congêneres norte-americanos, ingleses e hispano-cubanos.
112

 

O movimento também teve efeito imediato sobre o associativismo antiescravista, 

arrefecido desde 1872. A rápida difusão do abolicionismo dentro e fora do Parlamento 

deu novo fôlego às atividades das sociedades abolicionistas já constituídas – caso da 

Sociedade Emancipadora Perseverança e Porvir, convertida em Emancipadora Cearense 

no ano de 1880 – e estimulou a formação de novos agrupamentos, como a Sociedade 

para a Libertação dos Escravos da Escola Militar do Rio de Janeiro, a Sociedade 

Emancipadora da Escola Politécnica (RJ), a Sociedade Abolicionista Acadêmica (SP), a 

Sociedade Nova Emancipadora (PE) e tantas outras fundadas a partir daquele ano por 

quase todo o país. Mas as cerejas do bolo apareceriam somente no segundo semestre de 

1880: em agosto daquele ano, Luiz Vicente de Souza Queiroz (1849-1898) e André 

Rebouças (1838-1898) fundaram a Associação Central Emancipadora, enquanto em 

setembro seria a ver de Joaquim Nabuco criar, com auxílio do mesmo Rebouças, a 

Sociedade Brasileira contra a Escravidão.
113

 

Institucionalizado e dispondo de amplas redes nacionais e internacionais, o 

movimento abolicionista conquistaria nos anos seguintes lugar cativo nos espaços 

públicos das principais cidades do Império e nas instituições do Estado imperial. Em 

que pesem os avanços e recuos que o primeiro movimento de massas da história do 

Brasil registraria ao longo de sua trajetória, sua ascensão meteórica entre 1879 e 1880 e 

sua subsequente constituição enquanto movimento social organizado, vêm chamando a 

atenção da historiografia há pouco mais de cem anos. Desde o começo do século XX, 

uma das grandes questões que norteia os estudos sobre o tema residiu justamente nas 

causas que teriam propiciado a formação de um grupo amplo e disposto a militar pelo 

fim da escravidão. As respostas fornecidas até então variaram significativamente, ora 

gravitando em torno de questões políticas e sociais mais imediatas, ora recorrendo a 

explicações de natureza mais estrutural. Dada a enorme discrepância nas interpretações, 
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 Para o quadro mais geral, cf. Robert Conrad. The destruction of Brazilian slavery, pp. 121-150; e 

Robert Toplin. The abolition of slavery in Brazil. New York: Atheneum, 1972, pp. 58-64. Sobre a atuação 

abolicionista da Gazeta da Tarde, ver ainda Ana Flávia Magalhães Pinto. Fortes laços em linhas rotas: 

literatos negros, racismo e cidadania na segunda metade do século XIX. Tese de Doutorado: UNICAMP, 

2014, pp. 187-220. A coligação de Nabuco com os abolicionistas ingleses foi analisada por Antonio 

Penalves Rocha. Abolicionistas brasileiros e ingleses, 113-248; e Angela Alonso. “O abolicionista 

cosmopolita: Joaquim Nabuco e a rede abolicionista transnacional”. Novos estudos – CEBRAP, n
o
. 88, 

dez. 2010, pp. 55-70. 
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 Angela Alonso. Flores, votos e balas, pp. Ver também o Manifesto da Sociedade Brasileira Contra a 

Escravidão. Rio de Janeiro: G. Leuzinger, 1880. 
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convém detalhar melhor a posição de cada uma delas, de modo a dialogar com suas 

especificidades. 

O primeiro a arriscar uma explicação foi Evaristo de Moraes. Em seu clássico A 

campanha abolicionista (1879-1888), o autor colocou em primeiro plano a “marcha 

lenta e ineficaz” da emancipação dentro dos marcos instituídos pela lei de 28 de 

Setembro de 1871. Segundo Moraes, a ineficácia do Fundo de Emancipação, somada ao 

desrespeito dos senhores à legislação aprovada por Rio Branco, foi o principal fator para 

o surgimento da ação parlamentar e da agitação popular em prol da abolição. Ainda 

assim, dentro desse amplo cenário de descontentamento, o autor defendeu que a largada 

do abolicionismo só foi possível graças à “pressão reacionária” feita pelos grandes 

proprietários do Centro-Sul durante o ministério de 5 de Janeiro. Nas palavras do autor, 

foi “provavelmente essa mesma pressão, vinda dos latifundiários de S. Paulo, Minas e 

Rio, que produziu o renascimento e a transformação das ideias emancipadoras”.
114

 

Emília Viotti, provavelmente a primeira historiadora profissional a tratar do 

tema, adotou um caminho radicalmente distinto. Em diálogo com o marxismo de Eric 

Williams, a autora reforçou o papel das mudanças socioeconômicas ocorridas na 

sociedade imperial – incremento da economia cafeeira, crescimento da população livre, 

introdução e ampliação do sistema ferroviário, concentração crescente da população 

escrava nas mãos de poucos proprietários etc. – como principal causa da “tomada de 

consciência coletiva” sobre o problema da escravidão. Na interpretação de Viotti, os 

argumentos utilizados pelos abolicionistas não continham “nada de novo” se 

comparados aos dos escritores antiescravistas da primeira metade do século XIX. O que 

diferenciava os primeiros dos últimos era a “profunda mudança [...] na realidade 

objetiva” desencadeada pelo desenvolvimento das forças produtivas capitalistas no 

Brasil. Ao alterarem o quadro social, tais forças fizeram com que “palavras que não 

encontravam ressonância” adquirissem “o poder de convencer”.
115

 

Na década de 1970, duas novas interpretações vieram à tona a partir de estudos 

feitos por brasilianistas. Em The Destruction of Brazilian Slavery, Robert Conrad deu 

ênfase à questão regional no tratamento do problema. Atentando para o peso dos 

deputados do Norte nos debates parlamentares transcorridos durante o gabinete de 5 de 

Janeiro, o autor arriscou que um certo ressentimento pela perda de cativos no tráfico 

interno “pode bem ter ajudado a motivar as perturbações antiescravistas de 1879”. 
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Robert Toplin, por outro lado, endossou as conclusões de Viotti e as combinou com a 

rebeldia escrava. Em The Abolition of Brazilian Slavery, o autor escreveu que o 

“extraordinário desenvolvimento econômico das décadas de 1870 e 1880”, ao inserir o 

Brasil nos quadros da “expansão capitalista global” e reforçar a incompatibilidade entre 

a escravidão e a “moderna empresa capitalista”, “preparou o terreno para uma mudança 

de atitudes” com relação ao cativeiro. Nessas condições, o impulso final teria sido dado 

pela resistência escrava, que levou os senhores a exigirem uma repressão mais enérgica 

do Estado imperial, estimulando uma reação sem precedentes de parlamentares e demais 

defensores da causa dos cativos.
116

 

Depois de décadas sem estudos sobre o tema, o debate sobre as origens do 

abolicionismo voltou à tona pela pena de Angela Alonso e seu inovador Flores, votos e 

balas. Escorada nas teorias de Charles Tilly sobre a formação de movimentos sociais, a 

autora explicou a ascensão do movimento abolicionista em fins da década de 1870 

basicamente a partir de duas transformações oriundas do sistema político imperial: de 

um lado, a ampliação do espaço público letrado e a abertura de arenas 

extraparlamentares de enunciação, ambas propiciadas pela “modernização 

conservadora” levada a cabo por Rio Branco; e de outro, seu uso para a crítica política 

por atores inspirados pelo liberalismo radical de finais da década de 1860 e que 

ocupavam lugares relativamente marginais aos círculos de poder do Império. Para 

Alonso, a confluência entre ambos os processos abriu “espaços novos” para que “gente 

nova” debatesse temas diversos, como a abolição do cativeiro. Foi, portanto, sob essas 

condições específicas que “o abolicionismo pôde passar, nos anos 1870, de ativismo de 

elite a movimento social” de massas.
117

 

Ineficiência da lei do ventre livre somada à renovação dos impulsos senhoriais; 

mudanças socioeconômicas estruturais que permitiram uma nova recepção ao discurso 

antiescravista; disparidades regionais provocadas pelo tráfico interno; revolta escrava 

num contexto de avanço capitalista; e expansão dos espaços públicos a setores 

relativamente marginalizados socialmente. De forma resumida, foram essas as 

explicações dadas até o momento para o surgimento do movimento abolicionista. 
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Diferentes em muitos aspectos, cada uma dessas interpretações impõe ao historiador do 

presente um diálogo estreito com elas, especialmente quando a análise e o 

enquadramento teórico adotados na presente investigação apontam para uma alteração 

parcial das avaliações feitas até então pela historiografia.  

Como indicado ao longo do capítulo, o surgimento do movimento abolicionista 

dependeu em grande medida de duas condições estruturais que foram se cristalizando ao 

longo da década de 1870. A primeira – de âmbito nacional, ainda que só possa ser 

avaliada a partir de uma análise do sistema interestatal –, esteve ligada à incapacidade 

de reorganização institucional do Estado imperial. Em um contexto de importantes 

transformações socioeconômicas – crescimento das cidades, aumento das disparidades 

regionais, intensificação dos fluxos migratórios internos e aceleração da mobilidade 

espacial pela ferrovia e pelo barco a vapor – o Estado brasileiro mostrou-se inapto para 

desenvolver novas formas de gestão populacional e administração territorial. A despeito 

de ter sido responsável pela consolidação e auge do regime monárquico, a manutenção 

do quadro institucional remodelado pelos conservadores entre o final da Regência e o 

início do Segundo Reinado revelou-se incapaz de solucionar uma série de demandas 

políticas, econômicas e sociais que emergiram para o centro dos debates nacionais 

desde a crise de 1868. 

Isso fica claro nas discussões sobre federação – tema caro aos republicanos –, 

mas sobretudo no encaminhamento dado à participação eleitoral, que colocou o Estado 

imperial na contramão da abertura política empreendida nessa mesma época por boa 

parte dos países ocidentais. No fim das contas, a questão da abolição foi apenas mais 

uma entre outras tantas demandas sociais que o Estado imperial formatado na primeira 

metade do século XIX não foi capaz de implementar. Ao contribuir para que os 

principais dispositivos da lei de 28 de Setembro de 1871 não fossem cumpridos a 

contento, a arquitetura desse Estado influiu diretamente para que o compromisso 

ratificado por Rio Branco perdesse sua legitimidade enquanto solução factível para o 

problema da escravidão. A crescente insatisfação com os resultados da lei – ponto 

levantado por Moraes –, criou um campo de possibilidades para o surgimento e a 

difusão de iniciativas que propagavam a necessidade de acelerar o processo 
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abolicionista brasileiro e, assim, evitar que o país se convertesse no último rincão da 

América a legitimar uma instituição execrada pelas demais nações ocidentais.
118

 

A segunda condição estrutural para o desenvolvimento do movimento 

abolicionista esteve vinculada à inserção do Brasil na economia-mundo capitalista. Na 

década de 1870, o desempenho das principais commodities brasileiras nos mercados 

interno e mundial mostrou-se essencial para a definição das rotas do tráfico interno de 

cativos. Como os setores mais dinâmicos (produção de charque, borracha, açúcar – em 

algumas áreas – e, sobretudo, café) drenaram os cativos das zonas urbanas, dos 

pequenos produtores, das plantações de algodão e das regiões açucareiras decadentes, o 

Brasil passou a viver uma situação inédita de concentração espacial e social da 

escravidão. Longe de acentuar supostas incompatibilidades entre capitalismo e 

escravidão – ponto levantado por Viotti e Toplin –, tais circunstâncias geraram reações 

importantes para o futuro da instituição. A principal delas provavelmente incidiu sobre a 

vida dos escravos, especialmente sobre os traficados. Lendo a nova conjuntura como um 

reforço da opressão, muitos escravos responderam com um tipo de resistência tão 

assustadora aos olhos senhoriais que levou os senhores a cobrar providências do Estado 

imperial. 

Aberto esse duplo campo de possibilidades, restava apenas um impulso para dar 

o engate do movimento abolicionista. Quis o destino que a tarefa coubesse ao gabinete 

de 5 de Janeiro. Rodeado de expectativas antiescravistas no momento de sua subida ao 

poder, Sinimbu e seus ministros contrariaram todos os prognósticos quando 

encamparam a defesa dos interesses dos grandes proprietários. Em um contexto de 

agudização da resistência escrava e da avaliação negativa da lei de libertação do ventre, 

a escolha do governo mostrou-se fatal, compelindo os abolicionistas a reagirem à altura 

dos desígnios escravistas do governo.
119

 No tempo curto, portanto, o surgimento do 

movimento abolicionista pode ser entendido como uma resposta imediata às diretrizes 

tomadas pela administração Sinimbu. Essa resposta, no entanto, apenas existiu graças 

aos efeitos que a arquitetura do Estado imperial e o movimento da economia-mundo 
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produziram sobre alguns setores da população livre e sobre os escravos. Mais uma vez, 

a história foi feita por homens e mulheres, mas sob condições bastante específicas. 



 

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Império do Brasil na segunda era da 

abolição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações finais 

 

271 

 

O intervalo de tempo que vai de meados da década de 1840 a 1871 marcou um 

período de redefinição de importantes forças históricas que caracterizaram o período 

final do longo século XIX (1756-1914). Juntas, a revogação das Corn Laws na 

Inglaterra (1844), Guerra da Criméia (1853-56), a Grande Rebelião ou Motim indiano 

(1857–58), a Unificação italiana (1859-61), a Guerra Civil norte-americana (1861-65), a 

intervenção europeia no México (1862-67), a Guerra do Paraguai (1865-70), a 

Unificação alemã (1866-71), a Guerra Franco-prussiana (1870-71), a Comuna de Paris 

(1871) e muitos outros eventos contribuíram de forma decisiva para alterar a dinâmica 

do sistema interestatal e puseram em marcha uma série de transformações na economia-

mundo e em sociedades espalhadas pelo mundo. Entre os eventos mencionados, a 

Guerra de Secessão dos Estados Unidos foi, sem sombra de dúvidas, peça-chave dessas 

mudanças. Além de sua centralidade para a reconfiguração da economia algodoeira 

global e de sua importância para a sobrevivência do sistema republicano e da 

democracia, o conflito foi o ponto de partida de uma inflexão decisiva na história do 

cativeiro em todo o continente americano.
1
 

Até o presente momento, poucos estudos – notadamente, os que lidam com a 

trajetória histórica do Brasil – atentaram para o peso dessa inflexão. Isso porque, 

quando tomada em conjunto, a história da abolição foi tradicionalmente narrada com 

base em premissas formuladas ainda no século XIX. Historiadores e militantes 

oitocentistas, imbuídos de uma concepção linear e evolutiva da história, criaram a 

imagem de um “século de abolições” que teria tido início em 1777 e término em 1888. 

Sob essa perspectiva, eventos díspares como o decreto emancipatório de Sonthonax 

(1793), o Slavery Abolition Act britânico (1833), o Décret d’Abolition Générale da 

Segunda República francesa (1848), a Emancipation Proclamation de Lincoln (1863), a 

abreviação da Lei do Patronato pelo Estado espanhol (1886) e a Lei Áurea brasileira 
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 Para o quadro mais geral, cf. Jürgen Osterhammel. The transformation of the world: a global history of 

the nineteenth century. (Trad. inglês). Princeton; Oxford: Oxford University Press, 2014, principalmente 

pp. 403-19 e 543-58; Giovanni Arrighi. O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. 

Trad. port. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, pp. 47-59 e 163-246; e Immanuel Wallerstein. The Modern 

World-System IV: centrist liberalism triumphant, 1789-1914. Berkeley; Los Angeles; London: University 

of California Press, 2011, pp. 77-141. Sobre a Guerra Civil como evento global, de implicações políticas, 

sociais e econômicas, cf. Don H. Doyle. The cause of all nations: an international history of the 

American Civil War. New York: Basic Books, 2015; David T. Gleeson & Simon Lewis (eds.). The Civil 

War as global conflict: transnational meanings of the American Civil War. Columbia: University of 

South Carolina Press, 2014; Jay Sexton. Debtor Diplomacy: finance and American foreign relations in 

the Civil War Era, 1837-1873. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005, pp. 1-19 e 134-189; 

Sven Beckert. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014, pp. 242-311; e Don 

H. Doyle (ed.). American civil wars: the United States, Latin America, Europe, and the crisis of 1860s. 

Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2017, especialmente pp. 4-21. 
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(1888) foram alinhados como se fizessem parte da mesma estrutura histórica. Em um 

caso lapidar de operação historiográfica bem feita, essa visão produziu para o estudo da 

abolição aquilo que o filósofo Walter Benjamin sabiamente denominou de “tempo vazio 

e homogêneo”. Por mais que os historiadores atuais tenham rompido com as visões 

lineares e evolutivas, a imagem de um “século de abolições” permanece firme na 

historiografia até os dias atuais.
2
 

O problema dessa visão de conjunto dos movimentos emancipatórios é que, ao 

homogeneizar e esvaziar o tempo histórico da abolição, ela dificulta a avaliação das 

transformações políticas, econômicas e sociais ocorridas no longo século XIX, 

dificultando o entendimento dos casos particulares, como o brasileiro. O presente estudo 

procurou reforçar a necessidade de seguir um caminho distinto, que privilegie as 

inflexões do tempo histórico e as coloque no centro das análises. Assim, por mais que 

não tenha contemplado a década de 1880, o percurso realizado nas páginas anteriores 

sugere a possibilidade de distinguir e conceituar os processos emancipatórios da 

América em duas diferentes estruturas históricas: a primeira e a segunda era da 

abolição. 

A primeira era da abolição (1777-1863) pode ser caracterizada como a estrutura 

que norteou o processo emancipatório da primeira escravidão, instituição 

profundamente vinculada ao colonialismo europeu da época moderna. Por isso mesmo, 

sua temporalidade se confunde, em grande medida, com a da “era das revoluções”. 

Inaugurada pela abolição nas jurisdições do norte dos Estados Unidos durante o 

processo de independência das Treze Colônias britânicas, essa era teve como ponto alto 

o fim do cativeiro em São Domingos, no bojo da revolta escrava que agitou a principal 

colônia francesa da época, e a abolição no Império britânico, no auge da atuação do 

movimento abolicionista local. Extensa em seu alcance territorial, ela também cobriu a 

emancipação nas possessões francesas, dinamarquesas e holandesas e nos países 

                                                 
2
 Para uma crítica da abolição como processo linear e para a formulação do conceito de “segunda 

escravidão”, cf. Dale Tomich. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. Trad. 

port. São Paulo: EDUSP, 2011, principalmente pp. 81-97. Exemplos atuais do que chamo de história 

linear da abolição podem ser encontrados em Seymour Drescher. Abolição: uma história da escravidão e 

do antiescravismo. Trad. port. São Paulo: Editora Unesp, 2011; Angela Alonso. Flores, votos, balas: o 

movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). São Paulo: Companhia das Letras, 2015; e Clícea Maria 

Augusto de Miranda. Repercussões da Guerra Civil americana no destino da escravidão no Brasil – 

1861-1888. Tese de Doutorado: FFLCH/USP, 2017, pp. 28-35. Um trabalho de amplitude global que foge 

a essa regra e se propõe a analisar os diferentes tempos históricos da escravidão é o de Robin Blackburn. 

The American Crucible: slavery, emancipation and human rights. London; New York: Verso, 2011, 

especialmente pp. 20-27. Para a noção de “tempo vazio e homogêneo”, ver Walter Benjamin, “Sobre o 

conceito de História”. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 

Trad. port. São Paulo: Brasiliense, 1994, pp. 222-232. 
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formados a partir da desagregação do Império espanhol no Novo Mundo. Somados, 

todos esses processos libertaram, quase sempre de forma indenizada, em torno de 1,5 

milhão de cativos em um lapso temporal de aproximadamente noventa anos.
3
 

Por seu turno, a segunda era da abolição (1861-1888) foi a estrutura histórica 

que norteou os processos emancipacionistas da “segunda escravidão”, instituição 

vinculada à hegemonia britânica e ao sistema interestatal do longo século XIX. Nesse 

sentido, ela foi uma emancipação diretamente atrelada à dinâmica dos Estados 

nacionais, mesmo no caso de Cuba e Porto Rico, colônias espanholas cujo processo 

abolicionista esteve desde o início ligado à formulação de projetos independentistas. 

Inaugurada pela Guerra Civil norte-americana, essa fase foi espacialmente mais 

circunscrita que a anterior, abarcando, além do Sul dos Estados Unidos e das possessões 

espanholas do Caribe, o Império do Brasil. Juntas, essas regiões libertaram, em um 

intervalo de pouco mais de vinte e cinco anos, aproximadamente seis milhões de 

escravos, a maioria sem indenização – quantidade quatro vezes maior e duração ⅓ 

menor que na primeira era da abolição.
4
 

Mesmo que compartilhem pontos em comum, como a óbvia manumissão em 

massa de cativos, diversos aspectos de ordem estrutural separam esses dois tempos 

históricos. Em termos comparativos, é possível dizer que os processos que compuseram 

a primeira era da abolição formam uma unidade histórica pela dimensão mais reduzida 

de suas emancipações – a maior delas, do Império britânico, libertou cerca de 700 mil 

cativos, sendo metade deles na Jamaica –, por sua ampla extensão temporal e territorial, 

pela preponderância de manumissões indenizadas e por sua vinculação direta ou indireta 

ao colonialismo da época moderna. O que, por seu turno, confere unidade estrutural à 

segunda era da abolição é a ampla escala de suas emancipações – a menor delas, das 

colônias espanholas, libertou mais de 400 mil cativos, mais do que a Jamaica –, a 

preponderância de manumissões sem indenização, uma extensão territorial mais 

                                                 
3
 O número de escravos libertados na primeira era da abolição foi calculado a partir dos dados fornecidos 

por Seymour Drescher. Abolição, pp. 166 e 207; e Robin Blackburn. The American Crucible, pp. 252 e 

278. Vale lembrar que até mesmo no caso haitiano, no qual a emancipação dos escravos foi obtida por 

meio de uma revolta de cativos que adquiriu contornos independentistas, houve indenização. Esta foi 

paga pelo estado haitiano como condição para o reatamento das relações com a França. 
4
 O número de cativos libertados na segunda era da abolição foi calculado a partir de Robin Blackburn. 

The American Crucible, p. 6; José Antonio Piqueras, “Censos lato sensu: la abolición de la esclavitud y el 

número de esclavos en Cuba”. Revista de Indias, 2011, vol. LXXI, núm. 25, pp. 193-230; e Ricardo 

Salles. E o Vale era o escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e escravos no coração do Império. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 57. Por mais que a lei do Ventre Livre e a Lei Moret tenham 

previsto indenizações aos nascituros e, no último caso, aos cativos com mais de 60 anos, poucos senhores 

recorreram a essas indenizações. Nesse sentido, a existência dessas leis não anulou o fato de que a tônica 

da segunda era da abolição foi a emancipação não indenizada dos escravos. 
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circunscrita, uma duração significativamente mais curta e um vínculo intrínseco à 

dinâmica do sistema interestatal do longo século XIX.
5
 

Colocada nesses termos, a história da abolição do cativeiro no Império do Brasil 

ganha nova dimensão temporal e espacial. Longe de se configurar como mais um dos 

fenômenos de amplitude nacional que compôs o tempo vasto, vazio e homogêneo do 

“século das abolições”, ela aparece como parte de uma estrutura eminentemente global, 

formada por processos históricos densos e mais circunscritos no tempo. Em poucas 

palavras, isso quer dizer que as batalhas pela abolição da escravidão brasileira não 

foram apenas travadas concomitantemente nas arenas nacional e internacional, como se 

procurou ressaltar ao longo de todos os capítulos, mas dependeram em grande medida 

dos campos de possibilidade abertos pelos extratos do tempo inerentes à segunda era da 

abolição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Evidentemente, as balizas cronológicas das duas eras da emancipação não devem ser tomadas de forma 

tão rígida, de modo que os conceitos fiquem engessados a seus marcos temporais e atrapalhem a 

compreensão dos fenômenos históricos. Longe de estipular limites, elas indicam tendências de ordem 

estrutural, que devem se sobrepor à simples cronologia linear. Portanto, os momentos históricos em que 

duas temporalidades distintas confluíram para selar o desfecho de uma emancipação não devem ser 

tomados como uma fragilidade da conceituação proposta, mas como evidência de sua força. Casos como 

o da abolição holandesa de 1863 indicam a possibilidade de sobreposição desses tempos históricos. Ainda 

que o cativeiro no Suriname e nas demais colônias holandesas fizesse parte da primeira escravidão, seu 

derradeiro final esteve relacionado à conjuntura aberta pela Guerra Civil norte-americana. 
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Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1870. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1870, tomo 2. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1870. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1870, tomo 3. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1870. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1870, tomo 4. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1870. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1870, tomo 5. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1870. 

Appendice aos Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo 

Anno da Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1870. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1870. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1871, tomo 1. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1871. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1871, tomo 2. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1871. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1871, tomo 3. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1871. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1871, tomo 4. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1871. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1871, tomo 5. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1871. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Quarto Anno da 

Décima-Quarta Legislatura. Sessão de 1872, tomo 1. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1872. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1872, tomo 2. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1873. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1872, tomo 3. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1873. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1872, tomo 4. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1873. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1872, tomo 5. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1873. 
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Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1873, tomo 1. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1873. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1873, tomo 2. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1873. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1873, tomo 3. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1873. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1873, tomo 4. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1873. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1874, tomo I. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1874. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1874, tomo II. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1874. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1874, tomo III. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1874. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1874, tomo IV. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1874. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1874, tomo V. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1874. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Sessão Extraordinaria 

de 1875. Rio de Janeiro: Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve 

& C., 1875. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Quarto Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1875, tomo II. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1875. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Quarto Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1875, tomo II. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1875. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Quarto Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1875, tomo 3. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1875. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Quarto Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1875, tomo 4. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1875. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Quarto Anno da 

Décima-Quinta Legislatura. Sessão de 1875, tomo V. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1875. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1876, tomo I. Rio de Janeiro: Typographia 

Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1876. 
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Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1876, tomo II. Rio de Janeiro: Typographia 

Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1877. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1876, tomo III. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1877. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1876, tomo IV. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1877. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1876, tomo V. Rio de Janeiro: Typographia 

Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1877. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1877, tomo I. Rio de Janeiro: Typographia 

Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1877. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1877, tomo I. Rio de Janeiro: Typographia 

Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1877. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1877, tomo II. Rio de Janeiro: Typographia 

Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1877. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1877, tomo IV. Rio de Janeiro: 

Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1877. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Decima-Sexta Legislatura. Sessão de 1877, tomo V. Rio de Janeiro: Typographia 

Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1877. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1878, tomo I. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1878. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1878, tomo II. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1878, tomo III. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Primeiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1878, tomo IV. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1879, tomo I. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1879, tomo II. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1879, tomo III. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1879. 
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Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Segundo Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Prorrogação da Sessão de 1879 (Comprehendida a 

sessão extraordinaria convocada em 30 de Outubro.), tomo V. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1880, tomo I – Comprehendendo a 

conclusão da sessão extraordinaria. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1880. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1880, tomo II. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1880, tomo III. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1880, tomo IV. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão de 1880, tomo V – Prorrogação. Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados: Terceiro Anno da 

Decima-Setima Legislatura. Sessão extraordinaria convocada por Decreto n. 

7842 de 7 de Outubro de 1880, tomo VI. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 

1881. 

 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Quarto Anno da Decima Legislatura. Sessão 

de 1860, de 27 de Abril a 31 de Maio, volume I. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Filhos & Octaviano, 1860. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Quarto Anno da Decima Legislatura. Sessão 

de 1860, do 1º a 30 de Junho, volume II. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Filhos & Octaviano, 1860. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Quarto Anno da Decima Legislatura. Sessão 

de 1860, de 2 a 31 de Julho, volume III. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Filhos & Octaviano, 1860. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeiro Anno da 11ª Legislatura. Sessão de 

1861, de 27 de Abril a 31 de Maio, volume I. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Filhos & Octaviano, 1861. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeiro Anno da 11ª Legislatura. Sessão de 

1861, do 1
o
 a 31 de Julho, volume II. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil 

de M. Barreto, Filhos & Octaviano, 1861. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeiro Anno da 11ª Legislatura. Sessão de 

1861, de 1 a 1 de Agosto, volume III. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil 

de M. Barreto, Filhos & Octaviano, 1861. 

Appendice aos Annaes do Senado do Império do Brasil: Quarto Anno da Decima 

Legislatura. Sessão de 1861. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil de M. 

Barreto, Filhos & Octaviano, 1861. 
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Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segundo Anno da 11ª Legislatura. Sessão de 

1862, de 27 de Abril a 30 de Maio, volume I. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1862. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segundo Anno da 11ª Legislatura. Sessão de 

1862, de 1 a 30 de Junho, volume II. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil 

de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1862. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segundo Anno da 11ª Legislatura. Sessão de 

1862, de 1 a 31 de Julho, volume III. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil 

de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1862. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segundo Anno da 11ª Legislatura. Sessão de 

1862, de 1 a 31 de Agosto, volume IV. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil 

de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1862. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeiro Anno da 11ª Legislatura. Sessão de 

1863-1864, de 22 de Abril de 1863 a 31 de Janeiro de 1864, volume I. Rio de 

Janeiro: Typ. do Correio Mercantil de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 

1864. 

Appêndice aos Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeiro Anno da 11ª 

Legislatura. Sessão de 1863-1864. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil de 

M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1864. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeiro Anno da 12ª Legislatura. Sessão de 

1864, de 1º a 28 de Fevereiro, volume II. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1864. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeiro Anno da 12ª Legislatura. Sessão de 

1864, de 1º a 31 de Março, volume III. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1864. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeiro Anno da 12ª Legislatura. Sessão de 

1864, de 1º a 30 de Abril, volume IV. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil 

de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1864. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segunda Sessão de 1864 da 12ª Legislatura, 

de 1º a 31 de Maio de 1864, volume I. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil 

de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1864. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segunda Sessão de 1864 da 12ª Legislatura, 

de 1º a 30 de Junho de 1864, volume II. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1864. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segunda Sessão de 1864 da 12ª Legislatura, 

de 1º a 31 de Julho de 1864, volume III. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1864. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segunda Sessão de 1864 da 12ª Legislatura, 

de 1º a 31 de Agosto de 1864, volume IV. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil de M. Barreto, Mendes Campos e Comp., 1864. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Terceira Sessão em 1865 da 12ª Legislatura, 

de 27 de Abril a 31 de Maio, volume I. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil, 1865. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Terceira Sessão em 1865 da 12ª Legislatura, 

de 1º a 30 de Junho, volume II. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1865. 

Appendice aos Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Terceira Sessão de 1865 da 12ª 

Legislatura. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1865. 
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Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Terceira Sessão em 1866 da 12ª Legislatura, 

de 5 a 31 de Março, volume III. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 

1866. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Terceira Sessão em 1866 da 12ª Legislatura, 

de 1 a 30 de Abril, volume IV. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1866. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Quarta Sessão em 1866 da 12ª Legislatura, de 

1 a 31 de Maio, volume I. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1866. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Quarta Sessão em 1866 da 12ª Legislatura, de 

1 a 30 de Junho, volume II. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1866. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Quarta Sessão em 1866 da 12ª Legislatura, de 

1 a 31 de Julho, volume III. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1866. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Quarta Sessão em 1866 da 12ª Legislatura, de 

1 de Agosto a 16 de Setembro, volume IV. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil, 1866. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeira Sessão em 1867 da 13ª Legislatura, 

de 27 de Abril a 31 de Maio, volume I. Rio de Janeiro: Typ. do Correio 

Mercantil, 1867. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeira Sessão em 1867 da 13ª Legislatura, 

de 1 a 30 de Junho, volume II. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1867. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeira Sessão em 1867 da 13ª Legislatura, 

de 1 a 31 de Julho, volume III. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1867. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeira Sessão em 1867 da 13ª Legislatura, 

de 1 a 31 de Agosto, volume IV. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 

1867. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segunda Sessão em 1868 da 13ª Legislatura, 

de 27 de Abril a 30 de Maio, volume I. Rio de Janeiro: Typographia do Correio 

Mercantil, 1868. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segunda Sessão em 1868 da 13ª Legislatura, 

de 1 a 30 de Junho, volume II. Rio de Janeiro: Typographia do Correio 

Mercantil, 1868. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Segunda Sessão em 1868 da 13ª Legislatura, 

de 1 a 31 de Julho, volume III. Rio de Janeiro: Typographia do Correio 

Mercantil, 1868. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeira Sessão em 1869 da Decima Quarta 

Legislatura, de 27 de Abril a 30 de Maio, volume I. Rio de Janeiro: Typographia 

do Diario do Rio de Janeiro, 1869. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeira Sessão em 1869 da Decima Quarta 

Legislatura, de 1 a 30 de Junho, volume II. Rio de Janeiro: Typographia do 

Diario do Rio de Janeiro, 1869. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeira Sessão em 1869 da Decima Quarta 

Legislatura, de 1 a 31 de Julho, volume III. Rio de Janeiro: Typographia do 

Diario do Rio de Janeiro, 1869. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeira Sessão em 1869 da Decima Quarta 

Legislatura, de 30 de Julho a 30 de Agosto, volume IV. Rio de Janeiro: 

Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 1869. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Primeira Sessão em 1869 da Decima Quarta 

Legislatura, de 1 de Setembro a 15 de Outubro, volume V. Rio de Janeiro: 

Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 1869. 
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15 de Setembro de 1873, volume IV. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do 

Rio de Janeiro, 1873. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 3ª Sessão da 15ª Legislatura de 27 de Abril a 

30 de Junho de 1874, volume I. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de 

Janeiro, 1874. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 3ª Sessão da 15ª Legislatura de 1 a 31 de 

Julho de 1874, volume II. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de 

Janeiro, 1874. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 3ª Sessão da 15ª Legislatura de 1º de Agosto a 

12 de Setembro de 1874, volume III. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do 

Rio de Janeiro, 1874. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 15ª Legislatura. Sessão extraordinaria de 11 

de Março a 2 de Maio. Rio de Janeiro: Typ. do Diario do Rio de Janeiro, 1875. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 4ª Sessão da 15ª Legislatura de 3 a 31 de 

Maio de 1875, I volume. Rio de Janeiro: Typ. do Diario do Rio de Janeiro, 1875. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 4ª Sessão da 15ª Legislatura de 1 a 30 de 

Junho de 1875, II volume. Rio de Janeiro: Typ. do Diario do Rio de Janeiro, 

1875. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 4ª Sessão da 15ª Legislatura de 1 a 31 de 

Julho de 1875, III volume. Rio de Janeiro: Typ. do Diario do Rio de Janeiro, 

1875. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 4ª Sessão da 15ª Legislatura de 2 a 31 de 

Agosto de 1875, IV volume. Rio de Janeiro: Typ. do Diario do Rio de Janeiro, 

1875. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 4ª Sessão da 15ª Legislatura de Setembro, 

Outubro e Appendice, V volume. Rio de Janeiro: Typ. do Diario do Rio de 

Janeiro, 1875. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 1ª Sessão da 16ª Legislatura de 26 de 

Dezembro de 1876 a 28 de Fevereiro de 1877, I volume. Rio de Janeiro: 

Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 1877. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 1ª Sessão da 16ª Legislatura no Mez de Março 

de 1877, II volume. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 

1877. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 1ª Sessão da 16ª Legislatura no Mez de Abril 

de 1877, III volume. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 

1877. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 1ª Sessão da 16ª Legislatura no Mez de Maio 

de 1877, IV volume. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 

1877. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 16ª Legislatura no Mez de Junho 

de 1877, I volume. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 

1877. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 16ª Legislatura no Mez de Julho 

de 1877, II volume. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 

1877. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

290 

 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 16ª Legislatura no Mez de Agosto 

de 1877, III volume. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 

1877. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 16ª Legislatura no Mez de 

Setembro de 1877, IV volume. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de 

Janeiro, 1877. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 16ª Legislatura no Mez de 

Outubro de 1877, V volume. Rio de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de 

Janeiro, 1877. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 1ª Sessão da 17ª Legislatura, volume I: de 9 de 

Dezembro de 1878 a 31 de Janeiro de 1879. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, 1879. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 1ª Sessão da 17ª Legislatura, volume II: do 1º 

a 28 de Fevereiro. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 1ª Sessão da 17ª Legislatura, volume IV: do 1º 

de Abril a 2 de Maio. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 17ª Legislatura, volume I: de 3 a 

31 de Maio. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 17ª Legislatura, volume II: de 2 a 

30 de Junho. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 17ª Legislatura, volume III: de 1 

a 31 de Julho. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 17ª Legislatura, volume IV: de 1 

de Agosto a 3 de Setembro. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 17ª Legislatura, volume V: de 4 a 

30 de Setembro. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 2ª Sessão da 17ª Legislatura, volume VI: de 1 

de Outubro a 13 de Novembro. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil. Conclusão da Sessão Extraordinaria de 15 de 

Abril a 2 de Maio e 3ª Sessão da 17ª Legislatura: de 3 a 31 de Maio de 1880, 

volume I. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 3ª Sessão da 17ª Legislatura: de 1 a 30 de 

Junho de 1880, volume II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 3ª Sessão da 17ª Legislatura: de 1 a 31 de 

Julho de 1880, volume III. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: 3ª Sessão da 17ª Legislatura: de 2 a 31 de 

Agosto de 1880, volume IV. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Sessão Extraordinaria de 9 a 30 de Outubro 

de 1880, volume I. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Sessão Extraordinaria de 2 a 30 de Novembro 

de 1880, volume II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1880. 

Annaes do Senado do Imperio do Brasil: Sessão Extraordinaria de 1º de Dezembro de 

1880 a 10 de Janeiro de 1881, volume III. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, 1881. 

 

 

3.2 Inglaterra 



Fontes e Bibliografia 

291 

 

House of Commons Hansard (1864). 

 

 

4. Imprensa 

 

4.1 Brasil 

A Pátria. 

A Reforma. 

Correio Mercantil. 

Correio Paulistano. 

Correio da Tarde.  

Dezesseis de Julho. 

Diário do Rio de Janeiro. 

Jornal do Brazil. 

Jornal do Commercio. 

Novo e Completo Indice Chronologico da História do Brasil. 

O Novo Mundo. 

O Philantropo. 

Radical Paulistano. 

 

4.2 Inglaterra 

The Anti-Slavery Reporter. 

The Examiner. 

The Globe. 

The Morning Herald. 

 

4.1 Estados Unidos 

The New York Times 

 

5. Documentação diplomática 

 

5.1 Brasil – Arquivo Histórico do Itamaraty, Rio de Janeiro. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1857-1858 – códice 217/3/11. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1859 – códice 217/3/12. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1860 – códice 216/3/8. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1860-1861 – códice 217/3/13. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1861 – códice 216/3/9. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1862 – códice 216/3/10. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1862 – códice 216/3/16. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1862-63 – códice 217/3/14. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1863-64 – códice 217/3/15. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1863-1865 – códice 216/3/11. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1866 – códice 216/3/12. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

292 

 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1867 – códice 216/3/13. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1868 (jan./jun.) – códice 216/3/14. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1868 (jul./dez.) – códice 216/3/15. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1869 (jan./jun.) – códice 216/3/16. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1869 (jul./dez.) – códice 216/3/17. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1869 (anexo) – códice 216/3/18. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1870 (jan./jun.) – códice 216/4/1. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1870 (jul./set.) – códice 216/4/2. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1870 (out./dez.) – códice 216/4/3. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1871 (jan./mar.) – códice 216/4/4. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1871 (abr./maio) – códice 216/4/5. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1871 (jun./ago.) – códice 216/4/6. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1871 (set./dez.) – códice 216/4/7. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1872 (jan./mar.) – códice 216/4/8. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1872 (abr./jun.) – códice 216/4/9. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1872 (jul./set.) – códice 216/4/10. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1872 (out./dez.) – códice 216/4/11. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1873 (jan./jun.) – códice 216/4/12. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1873 (jul./dez.) – códice 216/4/13. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1874 – códice 216/4/14. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1875 – códice 216/4/15. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1876 (jan./jun.) – códice 216/4/16. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1876 (jul./dez.) – códice 217/1/1. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1876 (jul./dez.) – códice 217/1/1. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1877 – códice 217/1/2. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1878 – códice 217/1/3. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1879 (jan./jun.) – códice 217/1/4. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1879 (jul./dez.) – códice 217/1/5. 

Ofícios da Legação brasileira em Londres, 1880 – códice 217/1/6. 

 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, 1859-1860 – códice 233/3/9. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, Janeiro-Junho 1861 – códice 233/3/10. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, Julho-Dezembro 1861 – códice 233/3/11. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, 1862 – códice 233/3/12. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, 1863-1864 – códice 233/3/13. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, 1865 – códice 233/4/1. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, 1866 – códice 233/4/2. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, 1867-1868 – códice 233/4/3. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, 1869-1870 – códice 233/4/4. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, 1871-1875 – códice 233/4/5. 

Ofícios da Legação brasileira em Washington, 1876-1880 – códice 233/4/6. 

 

Ofícios da Legação brasileira em Madrid, 1859-1863 – códice 220/1/9. 

Ofícios da Legação brasileira em Madrid, 1864-1866 – códice 220/1/10. 

Ofícios da Legação brasileira em Madrid, 1867 – códice 220/1/11. 

Ofícios da Legação brasileira em Madrid, 1868 – códice 220/1/12. 

Ofícios da Legação brasileira em Madrid, 1870-1871 – códice 220/1/13. 

Ofícios da Legação brasileira em Madrid, 1854-1880 – códice 220/2/7. 

 

Despachos para Washington, 1859-1863 – códice ?. 



Fontes e Bibliografia 

293 

 

Despachos para Washington, 1855-1866 – códice 235/2/1. 

Despachos para Washington, 1867-1879 – códice 235/2/2. 

 

Despachos para Londres, 1859-1865 – códice 218/4/3. 

Despachos para Londres, 1859-1871 – códice 218/4/9. 

 

Despachos para Madrid, 1859-1877 – códice 220/3/13. 

Despachos para Madrid, 1826-1890 – códice 220/4/01. 

 

 

5.2 Inglaterra – National Archives, Londres. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1860 – códice FO-84-1116. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1861 – códice FO 84-1145. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1862 – códice FO 84-1180. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1863 – códice FO 84-1205. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1865 – códice FO 84-1244. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1866 – códice FO 84-1259. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1867 – códice FO 84-1276. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1868 – códice FO 84-1291. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1869 – códice FO 84-1360. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1870 – códice FO 84-1323. 

Legação britânica no Rio de Janeiro, 1871 – códice FO 84-1342. 

 

 

5.3 Estados Unidos 

Papers Relating to Foreign Affairs, part II. Washington: Government Printing Office, 

1862. 

 

 

II. Bibliografia 

ABREU, Martha. “O caso do Bracuhy”. In: Hebe Mattos & Eduardo Schnoor (orgs.). 

Resgate: uma janela para o oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, pp. 

165-196. 

ALBUQUERQUE, Wlamyra. “‘É sobre liberdade que tratamos’: Rui Barbosa entre 

criados, capangas e abolicionistas de cor (1869-1919)”. In: Ivana Stolze Lima, 

Keila Grinberg & Daniel Aarão Reis (org.). Instituições nefandas: o fim da 

escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia. Rio de 

Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018, pp. 361-369. 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. “La traite négrière et l'unité nationale brésilienne”. 

Revue française d'histoire d'outre-mer, t. LXVI (1979), n
os

 244-245, pp. 395-

419. 

ALFONSO, Felipe Rodrigues. A fronteira escravista entre o açúcar e o café: 

Campinas, 1790-1850. Dissertação de Mestrado: FFLCH-USP, 2018. 

ALONSO, Angela. Ideias em movimento: a geração de 1870 na crise do Brasil-

Império. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

294 

 

________________. “Associativismo avant la lettre – as sociedades pela abolição da 

escravidão no Brasil oitocentista”. Sociologias, ano 13, n
o
 28, set./dez. 2011, pp. 

166-199. 

________________. Flores, votos, balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-

1888). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

ALVES, Maíra Chinelatto. Cativeiros em conflito: crimes e comunidades escravas em 

Campinas, 1850-1888. Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2015. 

ANDRADE, Marcos Ferreira. “A pena de morte e a revolta dos escravos de Carrancas: 

a origem da ‘lei nefanda’ (10 de Junho de 1835)”. Revista Tempo, vol. 23, n. 2 

(mai./ago. 2017), pp. 265-289. 

ANDRÉS, Agustín Sánchez. “La intervención española en el Pacífico Sur en el 

contexto de la política latinoamericana de España, 1863-1866”. In: Guillermo 

Palacios & Erika Pani (coords.). El poder y la sangre: guerra, estado y nación 

en la década de 1860. México, D. F.: El Colegio de México, Centro de Estudios 

Históricos 2014, pp. 339-364. 

ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. 

Trad. port. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

AZEVEDO, Célia Maria M. de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das 

elites. Século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

AZEVEDO, Elciene. O direito dos escravos: lutas jurídicas e abolicionismo na 

província de São Paulo. São Paulo: Unicamp, 2010. 

________________. “Para além dos tribunais: advogados e escravos no movimento 

abolicionista em São Paulo”. In: Silvia Hunold Lara & Joseli Maria Nunes 

Mendonça (orgs.). Direitos e justiças no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 

2006, pp. 199-237.  

BANDEIRA, Moniz. Presença dos Estados Unidos no Brasil (Dois séculos de 

história). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973. 

BARBOSA, Silvana Mota. “‘Panfletos vendidos como canela’: anotações em torno do 

debate político nos anos 1860”. In: José Murilo de Carvalho (org.). Nação e 

cidadania no Brasil: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2007, pp. 155-183. 

BARBOZA, Edson Holanda Lima. “‘Ela diz ser cearense’: escravos e retirantes contra 

as correntes do tráfico interprovincial entre fronteiras do Norte (1877-1880). In: 

Maria Helena Pereira Toledo Machado & Celso Thomas Castilho (orgs.). 

Tornando-se livre: agentes históricos e lutas sociais no processo de abolição. 

São Paulo: EDUSP, 2015, pp. 105-126. 

BARMAN, Roderick J. Imperador cidadão. Trad. port. São Paulo: Editora Unesp, 

2012. 

BARICKMAN, B. J. “Até a véspera: o trabalho escravo e a produção de açúcar nos 

engenhos do recôncavo baiano (1850-1881)”. Afro-Ásia, 21-22 (1998-1999), pp. 

177-238. 

BARROSO, Daniel Souza & LAURINDO JR., Luiz Carlos. “À margem da segunda 

escravidão? A dinâmica da escravidão no Vale Amazônico nos quadros da 



Fontes e Bibliografia 

295 

 

economia-mundo capitalista”. Revista Tempo, vol. 23, no. 3 (Set./Dez. 2017), 

pp. 568-588. 

BEATTIE, Peter. Punishment in paradise: race, slavery, human rights, and a 

nineteenth century Brazilian penal colony. Durham/ London: Duke University 

Press, 2015. 

BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 

2014. 

______________. “Emancipation and empire: reconstructing the worldwide web of 

cotton production in the age of the American Civil War. The American 

Historical Review, 109 (5), pp. 1405-1438. 

BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de História”. In: Magia e técnica, arte e 

política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. port. São Paulo: 

Brasiliense, 1994, pp. 222-232. 

BERBEL, Márcia; MARQUESE, Rafael & PARRON, Tâmis. Escravidão e política: 

Brasil e Cuba, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2010. 

BERGAD, Laird W. Slavery and the demographic and economic history of Minas 

Gerais, Brasil, 1720-1888. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 

1999. 

BETHELL, Leslie. A abolição do comércio brasileiro de escravos: a Grã-Bretanha, o 

Brasil e a questão do comércio de escravos, 1807-1869. Trad. port. Brasília: 

Senado Federal, 2002. 

BISSIGO, Diego Nones. A “eloquente e irrecusável linguagem dos algarismos”: a 

estatística no Brasil imperial e a produção do recenseamento de 1872. 

Dissertação de Mestrado: UFSC, 2014. 

BLACKBURN, Robin. The American Crucible: slavery, emancipation and human 

rights. London; New York: Verso, 2011. 

BOWEN, Wayne H. Spain and the American Civil War. Columbia and London: 

University of Missouri Press, 2011. 

BRENNER, Robert. “The Origins of Capitalist Development: a Critique of Neo-

Smithian Marxism”. New Left Review, I/104, July-August 1977. 

CAIRES, Ricardo Tadeu. Caminhos e descaminhos da abolição: escravos, senhores e 

direitos nas últimas décadas da escravidão (Bahia, 1850-1888). Tese de 

Doutorado: UFPR, 2007. 

CAMPBELL, Duncan Andrew. English public opinion and the American Civil War. 

Woodbridge: Boydell Press/Royal Historical Society, 2003. 

CAMPOS, Adriana Pereira. “Escravidão, reprodução endógena e crioulização: o caso 

do espírito Santos no oitocentos”. Topoi, v. 12, n. 23, jul-dez 2011, pp. 84-96. 

______________. “Emancipar sem abolir: libertando jovens escravas no Espírito Santo 

(1869)”. Texto inédito. 

CAMPOS, Pedro Moacyr. “Brasil-Alemanha”. In: Sérgio Buarque de Holanda (org.). 

História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil monárquico, vol. 4: declínio 

e queda do Império. (1ª edição: 1976). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, pp. 

253-271. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

296 

 

CANABRAVA, Alice P. “A grande lavoura”. In: Sérgio Buarque de Holanda (org.). 

História geral da civilização brasileira. O Brasil Monárquico, vol. 4: declínio e 

queda do Império. (1ª edição: 1976). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, pp. 

85-137. 

______________. O desenvolvimento da cultura do algodão na Província de São Paulo 

(1861-1875). São Paulo: EDUSP/ANPUH, 2011. 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro 

de sombras: a política imperial. (2ª edição). Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2006. 

______________. D. Pedro II: ser ou não ser. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

______________. A Escola de Minas de Ouro Preto: o peso da glória. Rio de Janeiro: 

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010. 

______________. “Escravidão e razão nacional”. In: Pontos e bordados: escritos de 

história e política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998, pp. 35-64. 

______________. “As conferências radicais no Rio de Janeiro: novo espaço de debate”. 

In: José Murilo de Carvalho (org.). Nação e cidadania no Império: novos 

horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, pp. 18-41. 

______________. “Apresentação”. In: José de Alencar. Cartas de Erasmo. 

(Organização de José Murilo de Carvalho). Rio de Janeiro: ABL, 2009, pp. VII-

XXVIII. 

______________. “Radicalismo e republicanismo”. In: José Murilo de Carvalho & 

Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (org.). Repensando o Brasil do 

Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2009, pp. 19-48. 

______________. “Liberalismo, radicalismo e republicanismo nos anos sessenta do 

século dezenove”. Centre for Brazilian Studies: University of Oxford, s.d., pp. 1-

22. 

CARVALHO, Marcus J. M. “O desembarque nas praias: o funcionamento do tráfico de 

escravos depois de 1831”. Revista de História, n
o
 176, julho/dezembro 2012, pp. 

223-260. 

______________ & CÂMARA, Bruno Dornelas. “A Rebelião Praieira”. In: Mônica 

Duarte Dantas (org.). Revoltas, motins, revoluções: homens livres pobres e 

libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 2011, pp. 355-389. 

CASTILHO, Celso Thomas. Slave emancipation and transformations in Brazilian 

political citizenship. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016. 

CASTRO, Jeanne Berrance de. A milícia cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850. 

(2ª edição). São Paulo: Editora Nacional, 1979. 

______________. “A Guarda Nacional”. In: Sérgio Buarque de Holanda (org.). 

História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil monárquico, vol. 6: declínio 

e queda do Império. (6ª edição; 1ª edição: 1976). Rio de Janeiro: Bertrand, 2004, 

pp. 320-348. 

CERQUEIRA, Gabriel Souza. Reforma judiciária e administração da Justiça no 

Segundo Reinado (1841-1871). Dissertação de Mestrado: UNIRIO, 2014. 



Fontes e Bibliografia 

297 

 

CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da 

escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

______________. Machado de Assis, historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 

2003. 

CHILDS, Matt D. “Cuba, the Atlantic crisis of the 1860’s, and the road to abolition”. 

In: Don H. Doyle (ed.). American civil wars: the United States, Latin America, 

Europe, and the crisis of the 1860’s. Chapel Hill: The University of North 

Carolina Press, 2017, pp. 204-221. 

CHING-HWANG, Yen. “Chinese coolie emigration, 1845–74”. In: Tan Chee-Beng 

(ed.). Routledge handbook of the Chinese diaspora. London & New York: 

Routledge, 2013, pp. 73-88. 

CLARENCE-SMITH, William Gervase & TOPIK, Steven. The global coffee economy 

in Africa, Asia, and Latina America, 1500-1989. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003. 

CONRAD, Robert. The destruction of Brazilian slavery, 1850-1888. Berkeley; Los 

Angeles; London: University of California Press, 1972. 

______________. “Neither slave nor free: the emancipados of Brazil, 1818-1868. The 

Hispanic American Historical Review, vol. 53, n
o
 1 (Feb., 1973), pp. 50-70. 

COOPER, Donald B. “The new ‘black death’: cholera in Brazil, 1855-1856”. Social 

Science History, vol. 10, n
o
 4, (Winter, 1986), pp. 467-488. 

CORWIN, Arthur F. Spain and the abolition of slavery in Cuba. Austin: University of 

Texas Press, 2012. 

COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. (1ª edição 1966). São Paulo: Editora 

Unesp, 1998. 

_______________. “Brasil: a era da reforma”. In: Leslie Bethell (org.). História da 

América Latina, volume V: de 1870 a 1930. São Paulo/Brasília: 

EDUSP/Fundação Alexandre de Gusmão, 2008, pp. 705-770. 

COSTA, João Craveiro. O Visconde de Sinimbu: sua vida e sua atuação na política 

nacional (1840-1889). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937. 

COSTA, Wilma Peres. A espada de Dâmocles: o exército, a Guerra do Paraguai e a 

crise do Império. São Paulo: Hucitec/ Editora da Unicamp, 1996. 

CROUTHAMEL, James L. “James Watson Webb: mercantile editor”. New York 

History, Vol. 41, No. 4 (October 1960), pp. 400-42. 

CUARTERO, Izaskun Álvarez. “De Tihosuco a la Habana: la venta de indios yucatecos 

a Cuba durante la Guerra de Castas”. Studia historica. Historia antigua, nº 25, 

2007, pp. 559-576. 

DAL LAGO, Enrico. “Second slavery, second serfdom, and beyond: the Atlantic 

plantation system and the eastern and southern European landed estate system in 

comparative perspective, 1800-60”. Review (Fernand Braudel Center), Vol. 32, 

No. 4 (2009), pp. 391-420. 

DANTAS, Monica Duarte. “O Código do Processo Criminal e a reforma de 1841: dois 

modelos de organização do Estado (e suas instâncias de negociação)”. 

Conferência apresentada junto ao IV Congresso do Instituto Brasileiro de 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/182706
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/182706


Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

298 

 

História do Direito – Autonomia do Direito: configurações do jurídico entre a 

política e a sociedade. São Paulo: FD-USP, 2009. 

________________ & COSTA, Vivian Chieregatti. “O ‘pomposo nome de liberdade do 

cidadão’: tentativas de arregimentação e coerção da mão de obra livre no 

Império do Brasil”. Estudos Avançados, 30 (87), 2016, pp. 29-48. 

DAUWE, Fabiano. A libertação gradual e a saída viável: os múltiplos sentidos da 

liberdade pelo fundo de emancipação de escravos. Dissertação de Mestrado: 

UFF, 2004. 

DAWSEY, Cyrus B. & DAWSEY, James M. (eds.). The confederados: old South 

immigrants in Brazil. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1995. 

DE LA FUENTE, Alejandro. “Slaves and the creation of legal rights in 

Cuba: coartación and papel”. Hispanic American Historical Review (2007) 87 

(4), pp. 659-692. 

DEAN, Warren. Rio Claro: a Brazilian plantation system, 1820-1920. Stanford: 

Stanford University Press, 1976. 

DEZEM, Rogério. Matizes do “amarelo”: a gênese dos discursos sobre os orientais no 

Brasil (1878-1908). São Paulo: Humanitas, 2005. 

DORATIOTO, Francisco. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

DOYLE, Don H. The cause of all nations: an international history of the American 

Civil War. New York: Basic Books, 2015. 

______________ (ed.). American civil wars: the United States, Latin America, Europe, 

and the crisis of 1860s. (no prelo). 

DRESCHER, Seymour. The mighty experiment: free labor versus slavery in British 

emancipation. Oxford: Oxford University Press, 2002. 

______________. Abolição: uma história da escravidão e do antiescravismo. Trad. 

port. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 

______________. “The long goodbye: Dutch capitalism and antislavery in comparative 

perspective”. The American Historical Review, Vol. 99, No. 1 (Feb., 1994), pp. 

44-69. 

DU BOIS, W. E. B. Black Reconstruction: an essay toward a history of the part which 

black folk played in the attempt to reconstruct democracy in America, 1860-

1880. New York: Harcourt, Brance and Company, 1935. 

ELLER, Anne. “Dominican Civil War, slavery, and Spanish annexation, 1844-1865”. 

In: Don H. Doyle (ed.). American civil wars: the United States, Latin America, 

Europe, and the crisis of the 1860’s. Chapel Hill: The University of North 

Carolina Press, 2017, pp. 148-166. 

EMMER, Pieter C. “Who abolished slavery in the Dutch Caribbean?”. In: Seymour 

Drescher & Pieter C. Emmer (eds.). Who abolished slavery?: slave revolts and 

abolitionism: a debate with João Pedro Marques. New York & Oxford: 

Berghahn Books, 2010, pp. 103-111. 



Fontes e Bibliografia 

299 

 

EISEMBERG, Peter L. The sugar industry in Pernambuco: modernization without 

change, 1840-1910. Berkeley, Los Angeles, London: University of California 

Press, 1974. 

ESTEFANES, Bruno Fabris. Conciliar o Império: o marquês de Paraná e a política 

imperial. São Paulo: Annablume, 2013. 

______________. A muralha de bronze: a formação da Liga Progressista no Império 

do Brasil. Representação, soberania e rearticulação partidária, 1857-1862. 

Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2017. 

______________; PARRON, Tâmis & YOUSSEF, Alain El. “Vale expandido: 

contrabando negreiro e a construção de uma dinâmica política nacional no 

Império do Brasil”. Almanack, n. 07, 1º semestre de 2014, pp. 137-159. 

FAIRLIE, Susan Elizabeth. The Anglo-Russian grain trade. Tese de Doutorado: London 

School of Economics and Political Science, 1959. 

______________. “The Corn Laws and British wheat production, 1829-76”. The 

Economic History Review, New Series, vol. 22, n
o
. 1 (Apr., 1969), pp. 88-116. 

FERNANDES, Tiago Coelho. “Miguel Maria Lisboa e o início das relações Brasil-

Venezuela”. Cadernos do CHDD, ano 7, no. 13, 2º semestre 2008, pp. 11-17. 

FERRARO, Marcelo Rosanova. A arquitetura da escravidão nas cidades do café, 

Vassouras, século XIX. Dissertação de Mestrado: FFLCH-USP, 2017.  

FERRER, Ada. Cuba insurgente: raza, nación y revolución, 1868-1898. (Trad. esp.). La 

Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2011. 

FEUDIT, Julio. Subsídios para a História dos Campos dos Goytacazes desde os tempos 

coloniais até a Proclamação da República. Campos: J. Alvarenga & Co., 1900; 

FONER, Eric. Free soil, free labor, free men: the ideology of the Republican Party 

before the Civil War. (With a new introductory essay). Oxford/ New York: 

Oxford University Press, 1995. 

______________. Nada além da liberdade: a emancipação e seu legado. Trad. port. 

Rio de Janeiro/ Brasília: Paz & Terra/ CNPq, 1988. 

______________. Reconstruction: America’s unfinished revolution, 1863-1877. New 

York: HarperPerennial, 2014. 

FONER, Philip S. Historia de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos. Tomo 2 – 

1845-1895: de la era del anexionismo al inicio de la segunda era de la 

independencia. La Habana: Instituto Cubano del libro, 1973. 

FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de 

France (1977-1978). Trad. port. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

FRAGA, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia 

(1870-1910). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 

FREEHLING, William W. The road to disunion, 2: secessionist triumphant, 1854-

1861. Oxford/ New York: Oxford University Press, 2007. 

GALLOWAY, J. H. The sugar cane industry: an historical geography from its origins 

to 1914. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1989. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

300 

 

______________. “The Last Years of Slavery on the Sugar Plantations of Northeastern 

Brazil”. The Hispanic American Historical Review, vol. 51, n
o
. 4 (Nov., 1971), 

pp. 586-605. 

 

GAMBI, Thiago Fontelas Rosado. O Banco da Ordem: política e finanças no Império 

brasileiro (1853-1866). Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2010. 

GLEESON, David T. & LEWIS, Simon (eds.). The Civil War as global conflict: 

transnational meanings of the American Civil War. Columbia: University of 

South Carolina Press, 2014. 

GOLDMAN, Frank. “Aspectos das migrações norte-americanas após a Guerra Civil”. 

In: Sérgio Buarque de Holanda (org.) História geral da civilização brasileira, 

tomo 2: Brasil monárquico, vol. 5: Reações e transações. (8ª edição). Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, pp. 308-322. 

GONZALES, Michael J. “Chinese Plantation Workers and Social Conflict in Peru in 

the Late Nineteenth Century”. Journal of Latin American Studies. v. 21, n. 3, 

Oct. 1989, pp. 385-424. 

GORENDER, Jacob. A escravidão reabilitada. São Paulo: Editora Ática, 1990. 

GOYENA SOARES, Rodrigo. Expectativa & frustração: história dos veteranos da 

Guerra do Paraguai. Tese de Doutorado: UNIRIO, 2017. 

_____________.“Nem arrancada, nem outorgada: agência, estrutura e os porquês da Lei 

do Ventre Livre”. Almanack, n
o
 9, abril de 2015, pp. 166-175. 

_____________. “Razões e sentidos do Conde d’Eu na Guerra do Paraguai”. In: Diário 

do Conde d’Eu, comandante em chefe das tropas brasileiras em operação na 

República do Paraguai. (Organização, tradução e notas de Rodrigo Goyena 

Soares). Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & terra, 2017, pp. 15-57. 

GRAHAM, Richard. “Os fundamentos da Questão Christie”. In: Escravidão, reforma e 

imperialismo. São Paulo: Perspectiva, 1979, pp. 79-127. 

______________. Britain and the onset of modernization in Brazil, 1850-1914. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1972. 

______________. “Brasil-Inglaterra, 1831-1889”. In: Sérgio Buarque de Holanda 

(org.). História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil monárquico, vol. 4: 

declínio e queda do Império. (1ª edição: 1976). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1995, pp. 141-152. 

______________. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Trad. port. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 1997. 

______________. “Nos tumbeiros mais uma vez? O comércio interprovincial de 

escravos no Brasil”. Afro-Ásia, 27 (2002), pp. 121-160. 

GRAMSCI, Antonio. “O moderno príncipe”. In: Maquiavel, a política e o Estado. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968, pp. 3-102. 

GRINBERG, Keila. Liberata: a lei da ambiguidade – as ações de liberdade da Corte 

de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX. Rio de Janeiro: Centro Edelstein 

de Pesquisas Sociais, 2008. 



Fontes e Bibliografia 

301 

 

______________. “Escravização ilegal, relações internacionais e direito internacional 

na fronteira sul do Império do Brasil”. In: Ivana Stolze Lima, Keila Grinberg & 

Daniel Aarão Reis (org.). Instituições nefandas: o fim da escravidão e da 

servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia. Rio de Janeiro: Fundação 

Casa de Rui Barbosa, 2018, pp. 171-184. 

GUGLIOTTA, Alexandre Carlos. Entre trabalhadores imigrantes e nacionais: Tavares 

Bastos e seus projetos para a nação. Tese de Doutorado: UFF, 2007. 

GUIMARÃES, Elione Silva. “Criminalidade e escravidão em um município cafeeiro de 

Minas Gerais: Juiz de Fora, século XIX”. Justiça & História, v. 1, n
o
. 1-2 

(2001), pp. 1-23. 

GUTERL, Matthew Pratt. American Mediterranean: Southern slaveholders in the Age 

of Emancipation. Cambridge and London: Harvard University Press, 2008. 

HOBSBAWN, Eric. A era do capital, 1848-1875. Trad. port. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1996. 

HOGUE, James K. Uncivil war: five New Orleans street battles and the rise and fall of 

radical Reconstruction. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2006. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil 

monárquico, vol. 5: do Império à República. (5ª edição). Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1997. 

HOLLANDSWORTH JR., James G. An absolute massacre: the New Orleans race riot 

of July 30, 1866. Baton Rouge: Luisiana State University Press, 2001. 

HOLT, Thomas C. The problem of freedom: race, labor, and politics in Jamaica and 

Britain, 1832-1938. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992. 

HORNE, Gerald. O sul mais distante: os Estados Unidos, o Brasil e o tráfico de 

escravos africanos. Trad. port. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.´ 

HÖRNER, Erik. “Cidadania e insatisfação armada: a ‘Revolução Liberal’ de 1842 em 

São Paulo e Minas Gerais”. In: Mônica Duarte Dantas (org.). Revoltas, motins, 

revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: 

Alameda, 2011, respectivamente pp. 329-354. 

HU-DEHART, Evelyn. “Chinese coolie labor in Cuba in the nineteenth century: free 

labor or neoslavery”. Contributions in black studies, 12 (1994), pp. 38-54. 

IGLESIAS, Francisco. “Vida Política, 1848-1868”. In: Sérgio Buarque de Holanda 

(org.). História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil monárquico, vol. 3: 

reações e transações. (1ª edição: 1976). Rio de Janeiro: Bertrand, 1987, pp. 9-

112.  

ILLINGWORTH, James. “‘Erroneous and incongruous notions of liberty’: urban unrest 

and the origins of Radical Reconstruction in New Orleans, 1865–1868”. In: 

Bruce E. Baker & Brian Kelly (eds.). After slavery: race, labor, and citizenship 

in the Reconstruction South. Gainesville: University Press of Florida, 2013, pp. 

35-57. 

INGERFLOM, Claudio Sérgio “Lógica camponesa. Inconsistência historiográfica”. In: 

Ivana Stolze Lima, Keila Grinberg & Daniel Aarão Reis (org.). Instituições 

nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na 

Rússia. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018, pp.186-196.  



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

302 

 

IP, Manying. “Chinese immigration to Australia and New Zealand: government policies 

and race relations”. In: Tan Chee-Beng (ed.). Routledge handbook of the 

Chinese diaspora. London & New York: Routledge, 2013, pp. 156-175. 

IZECKSOHN, Vitor. Slavery and war in the Americas: race, citizenship, and state 

building in the United States and Brazil, 1861-1870. Charlottesville and London: 

University of Virginia Press, 2014. 

_____________. “A Guerra do Paraguai”. In: Keila Grinberg & Ricardo Salles (org.). O 

Brasil Imperial, volume II: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2009, pp. 387-424. 

JAYNES, Gerald David. Branches without roots. Genesis of the black working class in 

the American South, 1862-1882. New York & Oxford: Oxford University Press, 

1986. 

JARNAGIN, Laura. A confluence of transatlantic networks: elites, capitalism, and 

confederate migration to Brazil. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2008. 

JIMÉNEZ, Michael F.. “‘From Plantation to Cup’: Coffee and Capitalism in the United 

States, 1830-1930”. In: W. Roseberry, L. Gudmundson e M. Samper Kutschbach 

(ed.). Coffee, society and power in Latin America. Baltimore: The John Hopkins 

University Press, 1995, pp. 38-64. 

JONES, Howard. Blue & gray diplomacy: a history of Union and Confederate foreign 

relations. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010. 

KODAMA, Kaori. “Os debates pelo fim do tráfico no periódico O Philantropo (1849-

1852) e a formação do povo: doenças, raça e escravidão”. Revista Brasileira de 

História, v. 28, nº 56 (2008), p. 407-430. 

______________ et al. “Mortalidade escrava durante a epidemia de cólera no Rio de 

Janeiro (1855-1856): uma análise preliminar”. História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, v.19, supl., dez. 2012, p. 59-79. 

KOLCHIN, Peter. Unfree labor: American slavery and Russian serfdom. Cambridge: 

Harvard University Press, 1987. 

______________. “Emancipação na década de 1860: a Rússia e o Sul dos Estados 

Unidos”. In: Ivana Stolze Lima, Keila Grinberg & Daniel Aarão Reis (org.). 

Instituições nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados 

Unidos e na Rússia. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018, pp. 

94-123. 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos 

históricos. Trad. port. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006. 

______________. Estratos do tempo: estudos sobre história. Trad. port. Rio de Janeiro: 

Contraponto, PUC-Rio, 2014. 

KRAAY, Hendrik. “Slavery, citizenship and military service in Brazil’s mobilization 

for the Paraguayan War”. Slavery & Abolition, vol. 18, n. 3, dez. 1997, pp. 228-

256. 

______________.“Patriotic mobilization in Brazil: the Zuavos and other black 

companies”. In: Hendrik Kraay & Thomas L. Whigham (eds.). I die with my 

country: perspectives on Paraguayan War, 1864-1870. Lincoln/ London: 

University of Nebrasca Press, 2004, pp. 61-80. 



Fontes e Bibliografia 

303 

 

KUGELMAS, Eduardo. “Pimenta Bueno, o jurista da Coroa”. In: José Antonio Pimenta 

Bueno, Marquês de São Vicente. São Paulo: Editora 34, 2002. 

LAMOUNIER, Maria Lúcia. Da escravidão ao trabalho livre: a lei de locação de 

serviços de 1879. Campinas: Papirus, 1988. 

LANNA, Ana Lucia Duarte. A transformação do trabalho: a passagem para o trabalho 

livre na Zona da Mata Mineira, 1870-1920. Dissertação de Mestrado: Unicamp, 

1985. 

LAURINDO JR., Luiz Carlos. Rios de escravos: capitalismo, escravidão e tráfico 

interno no Vale do Amazonas (1840-1888). Relatório de Qualificação: FFLCH-

USP, 2018. 

LEE, Erika. At America’s gate: the exclusion era, 1882-1943. Chapel Hill and London: 

The University of North Carolina Press, 2003. 

LIGUORI, Guido. Roteiros para Gramsci. Trad. port. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 

2007. 

LIMA, Lana Lage da Gama. Rebeldia negra e abolicionismo. Rio de Janeiro: Achiamé, 

1981. 

LIMA, Luciano Mendonça de. “Quebra-Quilos: uma revolta popular na periferia do 

Império”. In: Monica Duarte Dantas (org.). Revoltas, motins, revoluções: 

homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 

2011, pp. 449-483. 

LINCOLN, W. B. The great reforms: autocracy, bureaucracy, and the politics of 

change in Imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1990. 

LOVEMAN, Mara. “The race to progress: census taking and nation making in Brazil 

(1870-1920)”. Hispanic American Historical Review, 2009, 89 (3), pp. 435-470. 

LYRA, Heitor. História de D. Pedro II, 1825-1891. Volume 2º: fastídio, 1870-1880. 

São Paulo/ Rio de Janeiro/ Recife/ Porto Alegre: Companhia Editora Nacional, 

1939. 

MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas 

lavouras paulistas (1830-1888). (1ª edição: 1987). São Paulo: Edusp, 2014. 

MACKEY, Thomas C. (ed.). A documentary history of the American Civil War era: 

volume 1, Legislative Achievements. Knoxville: The University of Tennessee 

Press, 2012. 

MAIA, Ludmila de Souza. “Páginas da escravidão: raça e gênero nas representações de 

cativos brasileiros na imprensa e na literatura Oitocentista”. Revista de História, 

n. 176, dec. 2017, pp. 1-33. 

MAIER, Charles S. Leviathan 2.0: inventing modern statehood. Cambridge &London: 

The Belknap Press of Harvard University Press, 2012. 

MAMIGONIAN, Beatriz. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 

______________. “In the Name of Freedom: Slave Trade Abolition, the Law and the 

Brazilian Branch of the African Emigration Scheme (Brazil–British West Indies, 

1830s–1850s)”. Slavery & Abolition, 30:1, pp. 41-66. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

304 

 

______________. In: Myriam Cottias & Marie-Jeanne Rossignol (eds.). Distant Ripples 

of British Abolition in Africa, Asia and the Americas. Trenton, NJ: Africa World 

Press, 2017, pp. 235-264. 

MANCHESTER, Alan. British preeminence in Brazil: its rise and decline. Chapel Hill: 

University of North Carolina Press, 1933. 

MARQUES, João Pedro. Os sons do silêncio: o Portugal de oitocentos e a abolição do 

tráfico de escravos. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 1999. 

MARQUES, Leonardo. The United States and the transatlantic slave trade to the 

Americas, 1776-1867. New Heaven & London: Yale University Press, 2016. 

MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, 

letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. 

______________.  “A Guerra Civil dos Estados Unidos e a crise da escravidão no 

Brasil”. Afro-Ásia (51) 2015, pp. 37-71. 

______________. “As desventuras de um conceito: capitalismo histórico e a 

historiografia sobre a escravidão brasileira”. Revista de História, nº 169 

(julho/dez. 2013), pp. 223-253. 

______________. “Capitalismo, escravidão e a economia cafeeira do Brasil no longo 

século XIX”. SÆCULUM – Revista de História, 29, jul./dez. 2013, pp. 289-321. 

______________. “The legacies of the Second Slavery: the cotton and coffee 

economies of United States and Brazil during the Reconstruction, 1865-1904”. 

In: William Link (org). Internationalizing Reconstruction. Gainesville: The 

University of Florida Press, no prelo. 

______________ & PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da segunda 

escravidão”. Topoi, v. 12, n. 23, jul.-dez. 2011, pp. 97-117. 

______________ & SALLES, Ricardo. “A escravidão no Brasil oitocentista: história e 

historiografia”. In: _____________ (org.) Escravidão e capitalismo histórico no 

século XIX: Cuba, Brasil e Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2016, pp. 99-161. 

MARTINS, Marcellino & JOHNSTON, E. 150 anos de café. São Paulo, Lis, 1992. 

MARTINS FILHO, Amilcar & MARTINS Roberto B. “Slavery in a nonexport 

economy: nineteenth-century Minas Gerais revisited”. The Hispanic American 

Historical Review, vol. 63, n
o
. 3 (Aug., 1983), pp. 537-568. 

MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Tradução e notas Nélio Schneider; 

prólogo Herbert Marcuse. São Paulo: Boitempo, 2011. 

MATA, Iacy Maia Conspirações da “raça de cor”: escravidão, liberdade e tensões 

raciais em Santiago de Cuba (1864-1881). Tese de Doutorado: Unicamp, 2012. 

MATOS, Odilon Nogueira de. Café e ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e 

o desenvolvimento da cultura cafeeira. (2ª edição revista). São Paulo: Editora 

Alfa-Omega, 1974. 

MATTOS, Hebe. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste 

escravista (Brasil, século XIX). 3ª ed. revista. Campinas: Editora da Unicamp, 

2013. 



Fontes e Bibliografia 

305 

 

________________. “Laços de família e direitos no final da escravidão”. In: Luiz 

Felipe de Alencastro (org.). História da vida privada no Brasil: Império. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp. 337-384. 

MCMICHAEL, Philip. “Incorporating Comparison within a World-Historical 

Perspective: an Alternative Comparative Method”. American Sociological 

Review, vol. 55, n
o
. 3 (Jun., 1990), pp. 385-397. 

MEDUSHEVSKY, Andrey N. “A abolição da servidão: a Grande Reforma e a 

modernização da Rússia”. In: Ivana Stolze Lima, Keila Grinberg & Daniel 

Aarão Reis (org.). Instituições nefandas: o fim da escravidão e da servidão no 

Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 

Barbosa, 2018, pp. 233-264. 

MELLO, Evaldo Cabral de. O Norte agrário e o Império, 1871-1889. 2ª ed. revista. Rio 

de Janeiro: Topbooks, 1999. 

MELLO, José Evando Vieira de. “Café com açúcar: a formação do mercado 

consumidor de açúcar em São Paulo e o nascimento da grande indústria 

açucareira paulista na segunda metade do século XIX”. SÆCULUM – Revista de 

História, 14, jan.-jul. 2006, pp. 74-93. 

MELLO, Pedro Carvalho de. “Aspectos econômicos da organização do trabalho da 

economia cafeeira no Rio de Janeiro, 1850-1888”. Revista Brasileira de 

Economia, vol. 32 (n. 1), jan./mar. 1978, pp. 19-67. 

MENDES, Fabio Faria. “A ‘Lei da cumbuca’: a revolta contra o sorteio militar”. Revista 

Estudos Históricos, v. 13, n. 24, dez. 1999, pp. 267-294. 

MENDONÇA, Joseli Maria Nunes de. Entre a mão e os anéis: a Lei dos Sexagenários e 

os caminhos da abolição no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. 

MILNE, A. Taylor. “The Lyons Seward treaty of 1862”. The American Historical 

Review, vol. 38, no. 3 (Apr., 1933), pp. 511-525. 

MIRANDA, Bruno da Fonseca. O Vale do Paraíba contra a Lei do Ventre Livre, 1865-

1871. Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2018. 

MIRANDA, Clícea Maria Augusto de. Repercussões da Guerra Civil americana no 

destino da escravidão no Brasil – 1861-1888. Tese de Doutorado: FFLCH/USP, 

2017. 

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto de Vianna. Presença dos Estados Unidos no Brasil 

(Dois séculos de história). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973. 

MOON, David. “Peasants and agriculture”. In: Dominic Lieven (ed.). The Cambridge 

History of Russia. Volume II: Imperial Russia, 1689-1917. New York: 

Cambridge University Press, 2006, pp. 369-393. 

MORAES, Evaristo de. A campanha abolicionista (1879-1888). Rio de Janeiro: 

Livraria Editora Leite Ribeiro, 1924. 

MORENO, Breno Aparecido Servidore. Demografia e trabalho escravo nas 

propriedades rurais cafeeiras de Bananal, 1830-1860. Dissertação de Mestrado: 

FFLCH-USP, 2013. 

MORENO FRAGINALS, Manuel. El ingenio: complejo económico-social cubano del 

azúcar. (1ª edición: 1978). La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2014, 3 

tomos. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

306 

 

MOTTA, Isadora Moura. O ‘vulcão’ negro da chapada: rebelião escrava nos sertões 

diamantinos (Minas Gerais, 1864). Dissertação de Mestrado: IFCH-Unicamp, 

2005. 

MOTTA, José Flávio Motta. Escravos daqui, dali e de mais além: o tráfico interno de 

cativos na expansão cafeeira paulista (Areias, Guaratinguetá, 

Constituição/Piracicaba e Casa Branca, 1861-1887). São Paulo: Alameda, 

2012. 

MURRAY, David. Odious Commerce: Britain, Spain and the Abolition of the Cuban 

Slave Trade. (2ª edição; 1ª edição: 1980). Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002. 

NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império: Nabuco de Araújo, sua vida, suas 

opiniões, sua época. Tomo primeiro: 1813-1857. Rio de Janeiro: H. Garnier, 

1897. 

________________. Um estadista do Império: Nabuco de Araújo, sua vida, suas 

opiniões, sua época. Tomo segundo: 1857-1866. Rio de Janeiro: H. Garnier, 

1898. 

________________. Um estadista do Império: Nabuco de Araújo, sua vida, suas 

opiniões, sua época. Tomo terceiro: 1866-1878. Rio de Janeiro: H. Garnier, 

1899. 

________________. Minha formação. Introdução de Gilberto Freyre. Brasília: Senado 

federal, 1998. 

NASCIMENTO, Alfredo do. “Discurso proferido na sessão magna do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro a 15 de dezembro de 1896 pelo orador Dr. 

Alfredo do Nascimento”. Revista Trimestral do IHGB, tomo LIX, parte II (3º e 

4º trimestres), 1986, pp. 390-397. 

NAVARRO, Moisés Gonzales. “La Guerra de Castas en Yucatán y la venta de mayas a 

Cuba”. Historia Mexicana, vol. 18, n. 1 (jul-sep. 1968), pp. 11-34. 

NEEDELL, Jeffrey. The Party of Order: the conservatives, the state, and slavery in 

Brazilian monarchy, 1831-1871. Stanford: Stanford University Press, 2006. 

NETO, José Maria Bezerra & LAURINDO JR., Luiz Carlos. “Alguns vem de lá, outros 

vem de cá: a Amazônia no tráfico interno brasileiro de escravos”. História (São 

Paulo), v. 37, 2018, pp. 1-30.  

NEVES, Erivaldo Fagundes. “Sampauleiros traficantes: comércio de escravos do alto 

Sertão da Bahia para o Oeste cafeeiro paulista”. Afro-Ásia, 24 (2000), pp. 97-

128. 

NIMAKO, Kwame & WILLEMSEN, Glenn. The Dutch Atlantic: slavery, abolition and 

emancipation. London: Pluto Press, 2011, pp. 87-122. 

OAKES, James. Freedom national: the destruction of slavery in the United States, 

1861-1865. New York: W. W. Northon, 2013. 

OLIVEIRA, Cecilia Helena de Salles. “Da natureza e limites do Poder Moderador e a 

memória do conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos”. In: Zacarias de Góis 

e Vasconcelos. São Paulo: Editora 34, 2002, pp. 9-54. 

OSTERHAMMEL, Jürgen. The transformation of the world: a global history of the 

nineteenth century. Princeton; Oxford: Oxford University Press, 2014. 

http://www.editora34.com.br/areas.asp?autor=Oliveira,%20Cecilia%20Helena%20de%20Salles


Fontes e Bibliografia 

307 

 

OWSLEY, Frank Lawrence. King cotton diplomacy: foreign relations of the 

Confederate States of America. Chicago: University of Chicago Press, 1931. 

PALEN, Marc-William. The “conspiracy of free trade”: the Anglo-American struggle 

over empire and economic globalization. Cambridge, GB: Cambridge University 

Press, 2016. 

PANI, Erika. “Juárez vs. Maximiliano: Mexico’s experiment with monarchy”. Don H. 

Doyle (ed.). American civil wars: the United States, Latin America, Europe, and 

the crisis of the 1860’s. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 

2017, pp. 167-184. 

PARRON, Tâmis. “Introdução”. In: José de Alencar. Cartas a favor da escravidão. 

(Organização de Tâmis Parron). São Paulo: Hedra, 2008, pp. 9-36. 

______________. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 

______________. A política da escravidão na Era da Liberdade: Estados Unidos, 

Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2015. 

______________. “The British Empire and the suppression of the slave trade to Brazil: 

a global history analysis”. Journal of World History, vol. 29, no. 1 (2018), pp. 1-

36. 

PENA, Clemente Gentil. Economias urbanas: mercado, trabalho e capital no Rio de 

Janeiro, 1830-1860. Relatório de Qualificação: UFRJ, 2017. 

PEREIRA, Walter Luiz Carneiro de Mattos. “A trama da ilegalidade: tráfico de 

africanos no sudeste brasileiro (1850-1860)”. In: Regina Célia Lima Xavier & 

Helen Osório (org.). Do tráfico ao pós-abolição: trabalho compulsório e livre e 

a luta por direitos sociais no Brasil. São Leopoldo: Oikos, 2018, pp. 207-235. 

______________. “Francisco Ferreira Saturnino Braga: negócios e fortuna em Campos 

dos Goytacazes”. História (São Paulo), v.31, n.2, jul./dez. 2012, pp. 212-246. 

PEREIRA DA SILVA. J. M. Memórias do meu tempo. Brasília: Senado Federal, 2003. 

PÉREZ JR., Louis A. Cuba between reform and revolution. 3
rd

 edition. New York & 

Oxford: Oxford University Press, 2006. 

PESSOA, Thiago Campos. “E depois da ‘Lei Eusébio’? Reprodução da escravidão e 

seus limites em um complexo de fazendas do vale do café (Rio de Janeiro, c. 

1864-1888)”. Topoi, v. 18, n. 36, set./dez. 2017, pp. 465-489. 

PETRONE, Maria Thereza Schorer. A lavoura canavieira em São Paulo: expansão e 

declínio (1765-1851). São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968. 

PINHO, José Wanderley. Cotegipe e seu tempo: primeira phase, 1815-1867. São Paulo: 

Editora Nacional, 1937. 

_______________. Política e políticos no Império: contribuições documentaes. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1930 

PIQUERAS, José Antonio. La revolución democrática (1868-1874): cuestión social, 

colonialismo y grupos de presión. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, 1992. 

_______________. “Censos lato sensu: la abolición de la esclavitud y el número de 

esclavos en Cuba”. Revista de Indias, 2011, vol. LXXI, núm. 25, pp. 193-230. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

308 

 

PIROLA, Ricardo Figueiredo. A lei de 10 de junho de 1835: justiça, escravidão e pena 

de morte. Tese de Doutorado: Unicamp, 2012. 

POSTMA, Johannes Menne. The Dutch in the Atlantic slave trade, 1600-1815. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

QUEIROZ, Jonas Marçal de. Da senzala à república: tensões sociais e disputas 

partidárias em São Paulo (1869-1889). Dissertação de Mestrado: UNICAMP, 

1995. 

RAWLEY, James A. “Captain Nathaniel Gordon, the only American executed for 

violating the slave trade laws.” Civil War History, 39, no. 3 (1993), pp. 216–224. 

RIBEIRO, Filipe Nicoletti. Império das incertezas: política e partidos nas décadas 

finais da monarquia brasileira (1868-1889). Dissertação de Mestrado: FFLCH-

USP, 2015. 

RIBEIRO, João Luiz Ribeiro. No meio das galinhas as baratas não tem razão. A lei de 

10 de junho de 1835: os escravos e a pena de morte no Império do Brasil, 1822-

1889. Rio de Janeiro/ São Paulo/ Recife: Renovar, 2005. 

SABA, Roberto. American mirror: the United States and the Empire of Brazil in the 

age of emancipation. Tese de Doutorado: University of Pennsylvania, 2017. 

SAES, Flávio Azevedo Marques de. “Estradas de ferro e diversificação da atividade 

econômica na expansão cafeeira em São Paulo, 1870-1900”. In: Tamás 

Szmrecsányi & José Roberto do Amaral Lapa (orgs.). História econômica da 

independência e do Império. (2ª edição revista). São Paulo: Hucitec/ Edusp/ 

Imprensa Oficial, 2002, pp. 177-196. 

SÁEZ, Hernán Enrique Lara. O Tonel das Danaides: um estudo sobre o debate do meio 

circulante no Brasil entre os anos de 1850 a 1860 nas principais instâncias 

decisórias. Tese de Doutorado: FFLCH-USP, 2013. 

SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai: escravidão e cidadania na formação do 

exército. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

_______________. E o Vale era o escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e escravos 

no coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

_______________. “As águas do Niágara. 1871: crise da escravidão e o ocaso 

saquarema”. In: GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo (org.). O Brasil 

Imperial, vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, pp. 39-82. 

SANTANA, Rogério Barreto. Perdigão Malheiro e a comparação histórica na crise da 

escravidão no Brasil, 1863-1871. Dissertação de Mestrado: FFLCH-USP, 2014. 

SANTOS, Lucimar Felisberto dos. “Os bastidores da lei: estratégias escravas e o Fundo 

de Emancipação”. Revista de História, 1, 2 (2009), pp. 18-39. 

SANTOS, Marco Aurélio dos. “Lutas políticas, abolicionismo e a desagregação da 

ordem escravista”. Almanack, no. 11, dez. 2015, pp. 749-773. 

_______________. “Migrações e trabalho sob contrato no século XIX”. História, v. 36, 

e12, 2017, pp. 1-24. 

SANTOS, Roberto. História econômica da Amazônia, 1800-1920. São Paulo: T. A. 

Queiroz, 1980. 



Fontes e Bibliografia 

309 

 

SARAIVA, Luiz Fernando. O Império das Minas Gerais: café e poder na Zona da 

Mata mineira. Tese de Doutorado: UFF, 2008. 

SCHEFFER, Rafael da Cunha. Comércio de escravos do Sul para o Sudeste, 1850-

1888: economias microrregionais, redes de negociantes e experiência cativa. 

Tese de Doutorado: IFCH-UNICAMP, 2012. 

SCHMIDT-NOWARA, Christopher. Empire and Antislavery: Spain, Cuba, and Puerto 

Rico, 1833-1874. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999. 

______________. “From aggression to crisis: the Spanish Empire in the 1860’s”. In: 

Don H. Doyle (ed.). American civil wars: the United States, Latin America, 

Europe, and the crisis of the 1860’s. Chapel Hill: The University of North 

Carolina Press, 2017, pp. 125-147. 

SCHWARTZ, Stuart. “A historiografia recente da escravidão brasileira”. In: Escravos, 

roceiros e rebeldes. Trad. port. Bauru: EDUSC, 2001, p. 21-57. 

SCOTT, Rebecca J. Emancipação escrava em Cuba: a transição para o trabalho livre, 

1860-1899. Tradução Maria Lúcia Lamounier. Rio de Janeiro: Paz & Terra/ 

Campinas: Editora da Unicamp, 1991. 

SEABRA, Isabel Leonor da Silva de. “O tráfico de cules em Macau”. Revista 

Ultramares, vol. 5, nº 10, jul-dez. 2016, pp. 302-335. 

SENA, Ernesto Cerveira de. “A fuga da escravidão imperial: Benedita Luiza e os jogos 

de fronteira entre novos Estados (Bolívia e Brasil)”. Anos 90, vol. 25, no. 47 (jul. 

2018), pp. 191-219. 

SEXTON, Jay. Debtor Diplomacy: finance and American foreign relations in the Civil 

War Era, 1837-1873. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. 

SLENES, Robert. “Comments on “Slavery in a nonexport economy” I. The Hispanic 

American Historical Review, vol. 63, n
o
. 3 (Aug., 1983), pp. 569-581. 

______________. ‘‘Grandeza ou decadência? O mercado de escravos e a economia 

cafeeira da província do Rio de Janeiro, 1850-1888”. In: Iraci del Nero da Costa 

(ed.). Brasil: história econômica e demográfica. São Paulo: Instituto de 

Pesquisas Econômicas, 1986, pp. 103–155. 

______________. “Senhores e subalternos no Oeste paulista”. In: Luiz Felipe de 

Alencastro (org.). História da vida privada no Brasil: Império. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997, pp. 233-290. 

______________. “The Brazilian internal slave trade, 1850-1888: regional economies, 

slave experience, and the politics of a peculiar market”. In: Walter Johnson (ed.). 

The chattel principle: internal slave trades in the Americas. New Haven: Yale 

University Press, pp. 325-370. 

SILVA, Denise Moraes Gouveia da. Compram-se soldados! Os libertos da província da 

Bahia na Guerra do Paraguai. Dissertação de Mestrado: UNIRIO, 2016. 

SILVA, Eduardo. As camélias do Leblon e a abolição da escravatura: uma 

investigação de história cultural. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

SILVA, Lyana Maria Martins da. Reforma gorada: a Lei do Terço e a representação 

das minorias nas eleições de 1876 em Pernambuco. Dissertação de Mestrado: 

UFP, 2014. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

310 

 

SILVA, Ricardo Tadeu Caires da. “A Sociedade Libertadora Sete de Setembro e o 

encaminhamento da questão servil na província da Bahia (1869-1878)”. In: 

Maria Helena Pereira Toledo Machado & Celso Thomas Castilho (orgs.). 

Tornando-se livre: agentes históricos e lutas sociais no processo de abolição. 

São Paulo: EDUSP, 2015, pp. 293-314. 

SOBRINHO, Felippe José Pereira Leal. “O conselheiro Felippe José Pereira Leal”. 

Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, volume 164 (2º de 

1931), pp. 391-399. 

SOODALTER, Ron. Hanging Captain Gordon: the life of a trial of an American slave 

trader. New York: Atria Books, 2006. 

SOUTO MAIOR, Armando. Quebra-Quilos: lutas sociais no outono do Império. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. 

SOUZA, Maria Regina Santos de. “O fantasma da ‘Guerra do Paraguai’ e as oposições 

à ‘lei do sorteio militar’ no Ceará (1874-1875)”. Historiæ, v. 5, n. 1 (2014), pp. 

237-261. 

SPILLER PENA, Eduardo. Pajens da casa imperial: jurisconsultos, escravidão e a lei 

de 1871. Campinas: Editora da Unicamp, 2005. 

STANWOOD, Edward. American tariff controversies in the nineteenth century, vol. II. 

Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, 1903. 

STEIN, Stanley J. Vassouras: a Brazilian coffee county, 1850-1900. The roles of 

planter and slave in a plantation society. Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1985. 

STERN, Steve. “Feudalism, capitalism, and the world-system in the perspective of 

Latin America and the Caribbean”. The American Historical Review, vol. 93, n
o
. 

4 (Oct., 1988), pp. 829-872. 

SUMMERHILL, William R. Inglorious revolution: political institutions, sovereign 

debt, and financial underdevelopment in Imperial Brazil. New Haven and 

London: Yale University Press, 2015. 

TAUNAY, Afonso d’E. História do café no Brasil. Rio de Janeiro: Departamento 

Nacional do Café, 1939. 

_______________. Pequena história do café no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Darcy 

Ribeiro, 2013. 

TAUSSIG, F. W. The Tariff History of the United States. 1
a
 ed. 1888. New York and 

London: The Knickerbocker Press, 2010. 

TEIXEIRA, Luana. Comércio interprovincial de escravos em Alagoas no Segundo 

Reinado. Tese de Doutorado: UFPE, 2016.  

TEIXEIRA FILHO, Henrique Carneiro Leão. “O Conselheiro Jeronymo José Teixeira 

Junior (Visconde de Cruzeiro)”. Revista do IHGB, volume 164, 2º de 1931, pp. 

357-388. 

TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. 

Trad. port. São Paulo: EDUSP, 2011. 

TOPLIN, Robert. The abolition of slavery in Brazil. New York: Atheneum, 1972. 



Fontes e Bibliografia 

311 

 

VARGAS, Jonas Moreira. Pelas margens do Atlântico: um estudo sobre as elites locais 

e regionais no Brasil a partir das famílias proprietárias de charqueadas de 

Pelotas, Rio Grande do Sul (século XIX). Tese de Doutorado: UFRJ, 2013. 

_______________. “Abastecendo plantations: A inserção do charque fabricado em 

Pelotas (RS) no comércio atlântico das carnes e a sua concorrência com os 

produtores platinos (século XIX)”. História (São Paulo), v. 33, n.2 (jul./dez. 

2014), pp. 540-566. 

VASCONCELOS, Sylvana Maria Brandão de. Ventre livre, mãe escrava: a reforma 

social de 1871 em Pernambuco. Recife: Editora UFPE, 1996. 

WEINSTEIN, Barbara. The Amazon rubber boom, 1850-1920. Stanford: Stanford 

University Press, 1983. 

_______________. “Before the boom: the Amazon rubber trade under the Empire”. In: 

Tamás Szmrecsányi & José Roberto do Amaral Lapa (orgs.). História 

econômica da independência e do Império, pp. 59-74. 

WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern World System I: Capitalist Agriculture and 

the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century (With a 

New Prologue). Berkeley: University of California Press, 2011. 

______________. The Modern World-System IV: centrist liberalism triumphant, 1789-

1914. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2011. 

______________. The Capitalist World-Economy. New York: Cambridge University 

Press, 1983. 

______________. The Essential Wallerstein. New York: The New Press, 2000. 

WRIGHT, Antônia F. de Almeida. “Brasil-Estados Unidos, 1831/1889”. In: Sérgio 

Buarque de Holanda (org.). História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil 

monárquico, vol. 6: declínio e queda do Império. (6ª edição; 1ª edição: 1976). 

Rio de Janeiro: Bertrand, 2004, pp. 202-238. 

XAVIER, Regina Célia Lima. A conquista da liberdade: libertos em Campinas na 

segunda metade do século XIX. São Paulo: Centro de Memória/Editora da 

Unicamp, 1997. 

YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do 

Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeios, 2016. 

_____________. “Nem só de flores, votos ou balas: abolicionismo, economia global e 

tempo histórico no Império do Brasil”. Almanack, n. 13, ago. 2016, pp. 205-209.  

YUN, Lisa. The coolie speaks: Chinese indentured laborers and African slaves in Cuba. 

Philadelphia: Temple University Press, 2008 

ZAKHAROVA, Larisa. “The reign of Alexander II: a watershed?” In: LIEVEN, 

Dominic (ed.). The Cambridge History of Russia. Volume II: Imperial Russia, 

1689-1917. New York: Cambridge University Press, 2006, pp. 593-616. 

ZORZETTO, Alessandra Ferreira. Propostas imigrantistas em meados da década de 

1860: a organização de associação de apoio à imigração de pequenos 

proprietários norte-americanos – análise de uma colônia. Dissertação de 

Mestrado: UNICAMP, 2000. 



Alain El Youssef | O Império do Brasil na segunda era da abolição (1861-1880) 

 

312 

 

ZUBARAN, Maria Angélica. “‘Sepultados no silêncio’: a Lei de 1831 e as ações de 

liberdade nas fronteiras meridionais do Brasil (1850-1880)”. Estudos Afro-

Asiáticos, ano 29, n
os

 1/2/3, jan-dez 2007, pp. 281-299. 

 

 


	O Império do Brasil na segunda era daabolição, 1861-1880
	Resumo
	Abstract
	Agradecimentos
	Índice
	Lista
	Lista de gráficos

	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO 1 Tempo de mudanças: Guerra Civil norte-americana, pressão britânica e a dimensão global da crise da escravidão brasileira (1861-1865)
	A escravidão brasileira às vésperas da Guerra Civil
	Reconhecimento da beligerância do Sul
	Primeiros reflexos
	A “marcha da civilização”
	Preliminary Emancipation Proclamation e o Império do Brasil
	Questão Christie: causas e significados
	Desdobramentos da Emancipation Proclamation e da Questão Christie
	A libertação dos livres
	A dimensão global da crise

	CAPÍTULO 2 Tempo de guerras: a Lei do Ventre Livre em perspectiva global,1865-1871
	Tempo de guerra
	Formulando projetos
	Guerras, economia-mundo e finanças imperiais
	A primeira emancipação
	Reconstrução, abolicionismo cubano e os debates no Conselho de Estado
	A sorte está lançada
	A crise de 1868
	Os Saquaremas no poder
	Habemus ventre livre
	Interpretando a lei

	CAPÍTULO 3 Tempo de reformas: Estado e economia-mundo na gênese do movimento abolicionista (1872-1881)
	Estado Imperial 2.0?
	Economia-mundo e tráfico interprovincial
	Resistência escrava
	Sinimbu e a grande lavoura do Centro-Sul
	Em defesa da lavoura
	O ministério e a oposição
	A formação do movimento abolicionista

	CONSIDERAÇÕES FINAIS O Império do Brasil na segunda era daabolição
	FONTES E BIBLIOGRAFIA




