
 

 

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM 

HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

Sonia Ferreira Jobim de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

A ESCRAVIDÃO NO BRASIL: ENSAIO HISTÓRICO, 

JURÍDICO E SOCIAL DE AGOSTINHO MARQUES 

PERDIGÃO MALHEIROS E SEU IMPACTO NA 

ELABORAÇÃO DA LEI DO VENTRE LIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niterói 

2017 

 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.universo.edu.br/portal/niteroi/datas-da-colacao-de-grau-oficial-da-universoniteroi-4/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiay6fl3PfMAhXDEpAKHYBuC8YQ_B0IYDAQ&usg=AFQjCNG-vU07qxRhCkQDbusPbEgGq-desw


 

SONIA FERREIRA JOBIM DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

LINHA DE PESQUISA 

SOCIEDADE CULTURA E TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

A ESCRAVIDÃO NO BRASIL: ENSAIO HISTÓRICO,  

JURÍDICO E SOCIAL DE AGOSTINHO MARQUES 

PERDIGÃO MALHEIROS E SEU IMPACTO NA 

ELABORAÇÃO DA LEI DO VENTRE LIVRE 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-graduação em História da Universidade 

Salgado de Oliveira, campus Niterói, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre em 

História. 

 

Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Márcia Sueli Amantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Agradecimentos 
 

Essa jornada começou muito antes de 2015 quando passei na seleção do mestrado da 

Universo. Começou até antes de 2002 quando soube da existência do jurista Agostinho 

Marques Perdigão Malheiros. Ela começou com a coleção Time Life que minha mãe me 

presenteou aos 11 anos, quando então descobri a profissão de arqueólogo e historiador nas 

páginas ilustradas do fascículo Mesopotâmia. Ali descobri a aventura maravilhosa da 

investigação histórica e arqueológica, mas somente agora pude realizar essa aventura, 

mergulhando no desconhecido que era a vida deste jurisconsulto.  

A minha mãe Yvonnette (in memoriam), sempre amada e sempre presente. Para ela 

nunca houve obstáculos na realização dos sonhos. Ensinou-me que o limite sempre está em 

nós mesmos. Mãe! Espero que esteja orgulhosa de sua filha.   

Agradeço a Jesus e a espiritualidade, sempre presente em minha jornada na Terra. 

Ao Agostinho, espero ter cumprido a missão. 

Agradeço ao Joaquim, meu marido, sempre e sempre ao meu lado.  

Aos meus filhos, Gustavo e Ana Beatriz, ao meu genro Filipe Acioli, a minha nora 

Aline Sabino, aos meus netos amados Davi e Nuno Camilo. 

Agradeço a Historiadora e ex-diretora do colégio onde trabalho Ana Shirley Izidoro, 

pelo apoio e incentivo para que eu participasse de uma seleção de mestrado. Sem ela nada 

seria possível. A diretora Giliane Viana e a agente de pessoal Simone Mesquita pela paciência 

e apoio.  

De todos os professores do curso de Ciências Sociais na UERJ, guardo com gratidão 

as palavras incentivadoras da professora da cadeira de História Maria do Carmo Parente 

Santos que teve a sensibilidade de perceber meu amor pela História e cujas palavras 

orientaram meus sonhos que só agora estou realizando. 

A Historiadora Heloísa Helena Meirelles, ex-coordenadora do INVESTUERJ que me 

incentivou a participar pela primeira vez de um congresso internacional e pelas leituras e 

observações que fez durante o processo de elaboração da dissertação. Firme sem perder a 

ternura, tem sido um permanente exemplo de determinação e entusiasmo profissional.  

A Adélia Miglievich Ribeiro que me incentivou e possibilitou participar do universo 

acadêmico, mostrando um pouco de meu trabalho. A vocês minha eterna gratidão. 

Da minha passagem pelo IUPERJ / UCAM, agradeço ao Prof. Philippe Lamy que leu 

o primeiro trabalho sobre Agostinho M. P. Malheiros feito como monografia de final de curso 



 

de pós em História da África e elogiando o texto, viu ali o primeiro esforço no objetivo de dar 

visibilidade a vida do jurisconsulto. 

A meu colega de mestrado, Fernando Pitanga. Suas preciosas palavras e observações 

sobre o texto que saia claudicante, me colocou na rota.  Em um momento decisivo de início 

do processo dissertativo, devo a Heloísa e Fernando o impulso fundamental para “sair da 

caverna”. 

As minhas amigas de infância Marisa Assis, Vera Lúcia Gutierrez, Bárbara Pestana, 

Themis Caldas. A Linda e Ana Cristina.  Com todas cresci e tenho acompanhado de perto e de 

longe a jornada da Vida, pela felicidade e sucesso. 

A minha irmã de coração Cecília Chaves, cujo amor fraterno tem sido fundamental. A 

Mariléia Silva, amiga de profissão, cujas palavras em horas certas foram reconfortantes. 

A minhas primas Luciana Moura cuja vida é uma inspiração, Letícia Pires Macedo 

cujo reencontro fechou um ciclo e Mônica Taveira que vi nascer. 

À minha estimada orientadora Márcia Sueli Amantino. Sem sua paciência, firmeza, 

confiança e principalmente suas orientações eu não sairia da ‘caverna’ onde estava escondida 

por anos. As minhas professoras maravilhosas, Karoline Carula, Érica Sarmiento e Marieta 

Carvalho.  

Ao professor Francisco C. Falcon, cuja experiência e amabilidade foram motivadores. 

Aos meus colegas calorosos de jornada, Malu Gomide, Rogério Paiva Navarro e 

Denílson Muniz. Além deles, Pastor Ubirajara, Alex, Thiago, César Filho, Miriam Barros e 

todos aqueles que neste tempo convivi na UNIVERSO.  

Ao genealogista Aníbal de Almeida Fernandes cujas preciosas orientações sobre 

genealogia e nobreza, foram fundamentais para compreender a questão da hierarquia 

nobiliárquica e seus desdobramentos políticos.  

Do IHGB registro a gratidão a Sônia N. de Lima, chefe do Arquivo que gentilmente 

ajudou-me a encontrar todas as fichas relativas à Perdigão Malheiros e ao Prof. João 

Eurípedes Franklin Leal, com o qual fiz curso de Paleografia e cujos conhecimentos obtidos 

será fundamental para a leitura dos manuscritos relacionados à Perdigão. Além disso, sua 

dedicação, entusiasmo e amor à Paleografia. me motiva, cada vez mais, a trabalhar por meu 

país. 

Devo algumas informações essenciais no inicio de minha jornada em desvendar a 

trajetória de Perdigão Malheiros em 2007, a algumas pessoas de Campanha em Minas Gerais. 

A elas, meus agradecimentos. De Lambari, Sr. Bibiano José da Silva Rocha, ardoroso 

estudioso de sua terra e que me indicou sua amiga Angélica Andrés, então bibliotecária do 



 

Centro de Estudos Campanhense Monsenhor Lefort. A Del Rey Editora, Dr. Ricardo A. 

Malheiros Fiuza, a primeira pessoa com a qual fiz contato e que me enviou seu livro Dois 

Malheiros na Suprema Corte do Brasil, além de outros materiais e deu-me a indicação do Dr. 

Laércio Nogueira, estudioso de Campanha. Foi uma honra contar com vocês. 

Este é um trabalho acadêmico e os agradecimentos fazem parte, porém, assim como 

não alcançaria meus objetivos sem o apoio de todos que listei, não posso deixar de citar meus 

amados companheiros animais que sempre fizeram parte de minha vida. Com certeza 

ajudaram a manter-me serena durante os estudos. 

Aos meus gatos Mimi, Belo, Kitty, Neném e seus filhotes Aquiles, Sansão, Dalila e 

Hércules, Bob, Jack e Lica e os cães Totó e Joca que com suas breves vidas tem me dado 

amor incondicional. 

Ninguém caminha e vence sozinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, 

mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre 

aquilo que todo mundo vê”.  

(Arthur Schopenhauer) 



 

Resumo 
 

O processo de extinção do sistema escravista no Brasil foi longo e desafiador para a 

sociedade e seus representantes, totalmente dependente do escravo integrado como peça de 

engrenagem tanto na organização social quanto no sistema econômico de produção. A análise 

da trajetória do jurisconsulto Agostinho Marques Perdigão Malheiros mostra as dificuldades e 

a complexidade deste processo. Os estudos realizados sobre Perdigão Malheiros tiveram 

como ponto de partida sua obra A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico e social 

publicada em1866 / 67, após quatro anos de pesquisa e estudo sobre a legislação escravista –, 

tornando-se esta, uma obra de referencia para jurisconsultos. A obra tornou-se fundamental 

contribuição para a compreensão das mudanças sociais que se processavam no Brasil. 

Destaca-se neste trabalho, o ano de 1871 quando se deu a votação da Lei do Ventre Livre e o 

período entre 1869 / 72 e 1875 / 78, que correspondem a sua atuação na Câmara dos 

Deputados quando exerceu a deputação geral em duas legislaturas por Minas Gerais.  Apesar 

de ter se tornado um especialista em legislação escravista, de ter discursado e atuado em favor 

destas mudanças, Perdigão foi preterido pelo imperador na tarefa de elaborar o projeto de 

emancipação, que o governo tomara para si. Entre estas, outras ocasiões se revelam em que a 

família Perdigão Malheiros, tradicionalmente a serviço da família real portuguesa, foi 

preterida em situações de fundamental importância. Ao entrar na arena política, ele pôs à 

prova seu respeito e credibilidade, em um universo que acreditava serem necessários somente 

sua lealdade e conhecimentos profissionais para servir o país. Seu livro presenteado, por A. C. 

Tavares Bastos, a um membro da Sociedade Francesa antiescravidão pode ter causado 

impacto no Brasil a partir da comunidade europeia que reconheceu a importância e relevância 

da obra no processo de extinção da escravidão no país. Após análise de sua obra e de sua 

atuação parlamentar foi feita revisão historiográfica de alguns pontos em que sua atuação 

recebeu severas críticas. O objetivo foi encontrar novos argumentos que tenham podido 

justificar seus posicionamentos frente à questão da escravidão, de forma a mostrar que as 

criticas que lhe foram imputadas não foram legítimas. Nesse contexto mostramos as 

dificuldades de um país, nações em construção onde se carecia de uma legislação própria e 

que refletisse a realidade interna e como os representantes do Legislativo e Executivo 

enfrentaram este desafio. 

 

Palavras Chaves: Agostinho Marques Perdigão Malheiros, Escravidão, Lei do Ventre Livre. 

 



 

Abstract 

 

The process of extinguishing the slave system in Brazil was long and challenging for 

society and its representatives, totally dependent on the slave integrated as a cog in both social 

organization and the economic system of production. The analysis of the trajectory of 

Jurisconsult Agostinho Marques Perdigão Malheiros shows the difficulties and the complexity 

of this process. The studies carried out on Perdigão Malheiros had as their starting point his 

work The Slavery in Brazil: historical, juridical and social essay published in 1866/67, after 

four years of research and study on the slave legislation -, becoming this, a work of reference 

to jurisconsults. The work became a fundamental contribution to the understanding of the 

social changes taking place in Brazil. In this work, we highlight the year 1871 when the Free 

Belly Law was voted and the period between 1869/72 and 1875/78, which correspond to his 

performance in the Chamber of Deputies when he exercised the general deputation in two 

legislatures for Minas Gerais. Although he had become a specialist in slave legislation, having 

spoken and acted in favor of these changes, Perdigão was deprecated by the emperor in the 

task of elaborating the emancipation project that the government would take for himself.  

Among these, other occasions are revealed in which the family Perdigão Malheiros, 

traditionally in the service of the Portuguese royal family, was deprived in situations of 

fundamental importance. Upon entering the political arena, he tested his respect and 

credibility in a universe that he believed only needed his loyalty and professional knowledge 

to serve the country. His book presented by A. C. Tavares Bastos to a member of the French 

Anti-Slavery Society may have had an impact in Brazil from the European community that 

recognized the importance and relevance of the work in the process of extinguishing slavery 

in the country. After analyzing his work and his parliamentary work, he made a 

historiographical review of some points in which his performance received severe criticism. 

The objective was to find new arguments that could justify its positioning on the issue of 

slavery, in order to show that the criticisms attributed to it were not legitimate. In this context 

we show the difficulties of a country, nations under construction where it lacked its own 

legislation and that reflected the internal reality and how the representatives of the Legislative 

and Executive faced this challenge. 

 

Key Words: Agostinho Marques Perdigão Malheiros, Slavery, Free Womb Law. 
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Introdução 

 

Em 1823, José Bonifácio de Andrada e Silva havia elaborado uma Representação1 

que tratava sobre a escravatura; o comércio e tratamento dado aos escravos propondo a 

abolição da escravidão. Esta Representação seria apresentada na Assembleia Geral 

Constituinte e Legislativa do Império do Brasil neste ano. Com a dissolução da Assembleia 

por D. Pedro I, ele foi deportado. E sua Representação, salva em mãos de um amigo, foi 

publicada em Paris em 1825. Nela, Silva, expôs a dificuldade de realizar a abolição, apesar da 

pressão da Grã Bretanha desde o Tratado de 1810. Em sua avaliação, o principal problema 

não estava no direito jurídico à propriedade, criado por uma “ficção da lei”, mas no direito da 

força. Ou no meu entender nas relações de poder, no domínio do homem sobre o homem, 

uma prática observada na história do mundo. 

 

 

Não é pois o direito de propriedade, que querem defender, é o direito da 
força, pois que o homem, não podendo ser coisa, não pode ser objeto de 

propriedade. Se a lei deve defender a propriedade, muito mais deve defender 

a liberdade pessoal dos homens, que não pode ser propriedade de ninguém, 

sem atacar os direitos da providência, que fez os homens livres, e não 
escravos; sem atacar a ordem moral das sociedades, que é a execução estrita 

de todos os deveres prescritos pela natureza, pela religião, e pela sã política2. 

 
 

Sobre o poder legislativo, Andrada e Silva mostraram que foi um instrumento de 

opressão e desmontou os argumentos de que haveria necessidade de escravos para gerar 

riqueza, mostrando que esta foi produzida em países onde a escravidão acabou.  Porém ao 

concluir dizendo que no Brasil a escravidão estava internalizada no cotidiano social, no seio 

das famílias, por isso o “comércio de carne humana é, pois um cancro que rói as entranhas do 

Brasil”3 ele sinalizou que havia uma realidade diferente da de outros países. 

Parte dos que estavam debruçados sobre o problema da escravidão propuseram a 

emancipação gradual de forma a preparar escravos e sociedade para as mudanças radicais na 

estrutura social. E neste âmbito defendeu-se a ideia do ventre livre, embalada pelas 

experiências já realizadas em outros países das Américas, como Chile (1811), República da 

Antióquia (1812) (Colômbia), Venezuela, Equador e Peru (1821), Uruguai (1825) e Cuba 

                                                             
1SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Representação. Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império 

do Brasil sobre a escravatura. Paris: Typografia de Firmin Didot, 1825 40fl. 
2SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Projetos para o Brasil. Miriam Dolhnikoff (Org.). SP: Cia. das Letras; 

Publifolha, 2000 p. 30. 
3SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Projetos para o Brasil, 2000 p. 31 
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(1870) com a Lei Moret. Cada proposta considerou os erros e acertos das experiências 

realizadas. 

O primeiro projeto que se tem registro no Brasil, dando liberdade ao filho nascido da 

escrava foi apresentado em 22 de março de 1850 pelo deputado Pedro Pereira da Silva 

Guimarães. Ele não foi considerado. Determinado, reapresentou o projeto em 2 de agosto do 

mesmo ano e novamente foi descartado.  Em 4 de junho de 18524, fez alterações no projeto e 

novamente não obteve atenção. A justificativa era que a extinção se daria de forma natural 

através do falecimento dos escravos.5 

Após 1854 ainda entraram nove mil, trezentos e nove africanos, sob a capa do governo 

que permitiu essa importação maciça como compensação para proprietários e traficantes 

enquanto a lei de proibição do tráfico estava em tramitação.  O desembarque clandestino de 

duzentos escravos em Pernambuco em 1856, fez com que medidas mais radicais acabassem 

de vez com o tráfico, desestabilizando os negócios e as finanças dos proprietários.6 

A pressão internacional e o próprio ciclo de mudanças no mundo esbarravam no 

sistema econômico e social implantado no Brasil, cuja base era a escravidão.  Desde a 

alimentação do bebê branco, passando pelos serviços da casa, da plantação e colheita nas 

fazendas, nas construções das casas, em tudo havia a mão negra. Não era somente a 

economia, mas a própria vida social que estava em risco. Quem serviria de brinquedo para os 

filhos brancos? Quem amamentaria? Quem cozinharia? Quem manteria a casa funcionando?  

Nos países das Américas segundo Ângela Alonso, a liberdade do ventre livre estava 

funcionando. Apesar da iniciativa de Silva Guimarães, somente a partir da década de 60, o 

Brasil começou a pensar no assunto, talvez motivado por A. C. Tavares Bastos do Partido 

Liberal que estava sempre atualizado sobre o que ocorria na arena internacional e mantinha 

contato frequente com a BritshandForeignAnti-Slavery Society.7 

Durante este processo, cresceu a tensão entre Portugal e Inglaterra até que em 1862 

ocorreu mais um embate entre os países. O embaixador inglês Willian Christie exigiu a 

demissão de policiais que efetuaram a prisão de marinheiros britânicos por arruaça na Corte 

brasileira e a indenização pela carga roubada um ano antes de um navio comercial que 

naufragara na costa do Rio Grande do Sul. Como o governo não atendeu as exigências, o 

embaixador ordenou o aprisionamento de navios brasileiros no porto do Rio de Janeiro.  Em 

                                                             
4BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta Legislatura. 

Tomo 1. Sessão em 4 de junho de 1852. p. 169 
5ALONSO, Ângela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-88). 1ª ed. SP: Cia. das 

Letras, 2015 p. 29-32 
6ALONSO, Ângela. Flores, votos e balas, 2015 p. 28 
7 ALONSO, Ângela. Flores, votos e balas, 2015 p. 29-32 
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1863, D. Pedro II mandou pagar a indenização, mas exigiu pedido de desculpas do governo 

inglês. Diante da negativa, o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com os ingleses 

e esta só foi restaurada em 1865 quando o governo britânico apresentou as desculpas. A 

firmeza e capacidade de enfrentamento mostrada pelo governo brasileiro na questão Christie, 

elevou a credibilidade do imperador que foi importante no processo de emancipação. 

A nobreza titulada, os intelectuais, políticos, juristas, lavradores proprietários de 

terras, as famílias e até parteiras como a francesa Marie Josephine Mathilde Durocher, ex-

parteira de Sua Alteza a princesa D. Leopoldina, deram contribuições para a questão da 

emancipação servil. Cada um com sua visão e interesses, fossem eles humanistas, sociais ou 

econômicos. Dentre os juristas, o que mais se destacou foi Agostinho Marques Perdigão 

Malheiros, nascido em 5 de julho de 1824 em Campanha da Princesa, na província de Minas 

Gerais, primogênito do português de Entre D’Ouro e Minho Agostinho M. P. Malheiro, então 

Juiz de Fora da Campanha da Princesa e cidade de Mariana e da campanhense da família 

Resende, Urbana Felisbina Cândida dos Reis Perdigão. Ressalva-se que a família Malheiros 

desde Portugal se caracterizou por historicamente servir à família real. 

Membro do Partido Conservador, jurisconsulto, fidalgo, tendo exercido os cargos de 

Procurador dos Feitos da Fazenda e advogado da Casa Imperial, entre 1851 e 1868, Perdigão 

analisou, pesquisou, estudou e escreveu sobre a questão servil sob a perspectiva jurídica. Este 

período foi marcado pela busca para resolver a dicotomia entre o Direito Natural de existir do 

africano, categorizado como escravo, segundo ele por uma ficção da lei e o Direito Jurídico 

daquele que se tornou proprietário sob esta mesma ficção. Nas duas legislaturas, como 

deputado geral, podemos observar a prevalência desta dicotomia. 

Na busca por saídas, processos foram estudados de forma a que fossem avaliados 

aqueles que podiam ser tomados como modelos e aqueles que poderiam ser tomados como 

exemplos de consequências a serem evitadas, como no caso do Haiti e EUA. Suas pesquisas 

resultaram no livro A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico e social. 

Associações anti-escravistas tanto inglesas como francesas, faziam pressão para a 

extinção da escravidão. O desafio brasileiro era responder a pergunta de A. C. Tavares Bastos 

“Como se poderá chegar à abolição sem revolução?”, pois o medo de insurreições e 

violências por parte da população escrava era constante e os fatos ocorridos no Haiti e EUA 

só reforçavam este sentimento. 

A Inglaterra tornou-se um dos principais elementos de pressão para a extinção da 

escravidão no Brasil, principalmente a partir de 19 de fevereiro de 1810 com a assinatura do 

Tratado de Aliança e Amizade entre D. João de Portugal e Jorge III da Inglaterra. Depois 
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deste vieram outros para ratificá-lo em 1815, 1817 e 1827, todos para acabar com o tráfico de 

escravos. Foram acordos que beneficiaram mais a Inglaterra do que o Brasil. Ainda assim nos 

anos que se seguiram, entre 1835 a 1850, seiscentos mil escravos entraram no país.  Em 1850, 

cessou o tráfico atlântico e com isso surgiu o tráfico interprovincial com consequente 

aumento do valor de venda do escravo.  

Em 15 de outubro de 1864, Luís Filipe Maria Fernando Gastão (Conde D’Eu), da Casa 

de Orléans, neto do rei Luís Filipe I, rei da França, casou-se com D. Isabel Cristina 

Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, da Casa de Bragança (Brasil-

Portugal) e renunciou aos seus direitos à linha de sucessão ao trono francês, porém com este 

casamento, selou-se aliança entre as duas casas e surgiu a Casa Orléans e Bragança. No 

Brasil, no mês seguinte, a guerra contra o Paraguai se iniciava. Independente da crise de 

alistamento à partir de 1865, em julho de 1866, D. Pedro II recebeu carta da Sociedade 

Francesa Anti-Slavery8 ou Junta Francesa de Emancipação9, criticando a escravidão.  

 

 

À Sua Majestade o Imperador do Brasil. Senhor. No momento em que a 
República dos Estados Unidos, vitoriosa de uma guerra longa e mortífera, 

acaba de dar 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. 

Sabemo-lo, Senhor, e ninguém na Europa o ignora, que V.M. é poderoso no 

vosso Império, e a vossa força reside na administração reconhecida e no 

amor sincero do vosso povo. Já aboliste o tráfico, mas essa medida é 
incompleta, uma  palavra, ua vontade de V.M. podem trazer a liberdade de 

dois milhões de homens. Podeis dar o exemplo Senhor, [...]. O número de 

escravos é menor que o dos homens livres e quase um terço já existe nas 
cidades exercendo ofícios ou servindo de criados, e é fácil eleva-los à 

condição de assalariados. A emigração dirigir-se-à para as vossas províncias, 

desde que a servidão tiver desaparecido.  A obra da abolição [...] parece 
menos difícil no Brasil, onde aliás os costumes são brandos, [...]10 (grifo 

nosso) 

 

 

A frente do grupo de signatários estava François Pierre Guillaume Guizot, cujo 

romance com Madame de Stael, forte opositora do absolutismo napoleônico e precursora do 

Liberalismo doutrinário, lhe rendeu seguir os mesmos princípios.  Monarquista constitucional 

tornou-se ministro no reinado do Luiz Filipe I (Duque de Orleáns) da Casa de Orleáns que 

governou a França de 1830 a 1848, exercendo grande influência no governo. A Academia 

Francesa se fez representar através de seus membros ilustres: Guizot, Jacques Victor Albert 

                                                             
8La Société Française de Lutte Contre L'esclavage 
9L'autonomisation Commune Française 
10 MOURA, Clóvis. Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. SP: Ed. USP, 2004. p. 228-229  
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de Broglie (4º Duque de Broglie), AchilleLéonce Victor Charles (3º Duque e príncipe de 

Broglie), Conde Charles Forbes René de Montalembert e Henri Martin que nesta época era 

redator do JournalSiècle e em 1878 foi admitido na Academia.  Além dos representantes das 

Casas de Broglie, outros membros da Sociedade Francesa Anti-Slavery, tinham importância, 

como Édouard René de LaboulayeLefevre, jurista, maçom e presidente da Sociedade.  Apesar 

de não ter assinado a carta, o positivista Benjamin Constant fazia parte do grupo de François 

Guizot que foi defensor da liberdade política que garantiria a liberdade civil. 

A religião sempre presente encontrou representantes no Jornal católico Le 

Correspondant, fundado em 1829.  Nele colaborou o bispo de Orléans e Montalembert, 

católicos liberais que defendiam maior liberdade de expressão. No grupo de redatores estavam 

Léon Lavedan e o Duque Albert de Broglie, ambos ligados a Augustin Cochin. Além do 

Correspondant, o JournaldesDébats, foi outro importante veículo de comunicação, cujo 

redator EugèneYung  assinou a carta. Este jornal divulgou todos os discursos da Assembleia 

Nacional sob o título de Hansard. Fez oposição à Napoleão I tendo por influencia os 

doutrinários Guizot, Royer-Collard, entre outros. 

A carta revela seu poder de influência através da leitura subliminar de cada signatário 

e suas representações. Através desta leitura o Liberalismo despontou como influencia 

ideológica, religiosa e política.  Robert Conrad reforçou essa visão quando afirmou que D. 

Pedro II era “um homem de reputação liberal fora de seu Império” e que por isso,  

 
 

Identificara-se cuidadosamente com a emancipação desde a década de 1850 

e, assim, quando pessoas em altos cargos começaram falando em favor da 

emancipação no auge da Guerra Civil norte-americana, poucos foram os 
brasileiros informados que não pensaram que o Imperador estava envolvido 

nesse movimento11. 

 
 

Assinaram esta carta, representantes do catolicismo liberal, do Liberalismo 

doutrinário, da maçonaria, da Casa de Broglie e da Casa Orléans. Além disso, muitos 

participaram da Assembleia Constituinte em França e fizeram oposição ao governo de 

Napoleão. Ali estava um grupo forte, reunido na Sociedade Francesa anti-slavery, o que deu 

uma configuração especial ao documento.  Seus signatários iniciaram a carta expondo a 

situação da escravidão em vários países e argumentaram que o Brasil deveria seguir exemplo.  

Outro argumento foi a análise da situação dos escravos no Brasil. Apontando para o fato de 

                                                             
11 CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil: 1850-1888. Tradução de Fernando de Castro 

Ferro. RJ: Civilização Brasileira, 1978 p.91. 
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que o número de escravos era menor do que de homens livres e que muitos destes escravos já 

exerciam ofícios na cidade, consideraram que seria fácil “eleva-los à condição de 

assalariados”.12 

Anos depois na defesa de seus argumentos quando decidiu ir contra o projeto de lei do 

ventre livre, Perdigão contrariou a Sociedade Francesa mostrando como um dos obstáculos à 

extinção da escravidão naquele momento, o grande número de escravos existente no Império. 

Outra questão foi a de aparentemente não terem considerado a situação dos escravos do 

campo extremamente diferente das dos escravos da cidade, que com certeza exigia um 

planejamento mais amplo para “elevá-los à condição de assalariados.” Ao finalizar a carta, 

chamaram atenção para a religiosidade brasileira que haveria de orientar a decisão.  

Até 1866, debates sobre a questão da extinção da escravidão não fazia parte da ordem 

do dia nas Câmaras e no governo imperial. Podemos listar alguns fatores: a guerra do 

Paraguai onde o uso de escravos nos campos de batalha tornou-se prioridade, a guerra civil 

americana, a forte crise bancária de 1864 no Brasil, crises financeiras no exterior que afetaram 

o país internamente e o fato de que toda a economia agrária e de exportação estava baseada na 

mão-de-obra escrava.  

Em resposta à Sociedade Francesa em 22 de agosto de 1866, o ministro de Estado dos 

Negócios Estrangeiros, Martim Francisco Ribeiro de Andrada, argumentou que para o 

governo brasileiro era, 

 
 

Uma questão de forma e de oportunidade. Quando as penosas 

circunstâncias em que se acha o país o consentirem, o governo brasileiro 

considerará como objeto de primeira importância a realização do que o 
espírito do Cristianismo desde há muito reclama do mundo civilizado (grifo 

nosso).13 

 
 

As “penosas circunstâncias” diziam respeito à Guerra de Paraguai em curso, que 

exigiu altos gastos dilapidando os recursos do tesouro.  Em fins de 1865 houve uma crise de 

recrutamento quando os voluntários foram dando conta da longevidade nada atrativa do 

conflito. Edilson Pereira Brito, em sua pesquisa sobre o recrutamento militar na província do 

Paraná, ressaltou as várias benesses oferecidas para estimular o alistamento.  Segundo ele, “o 

recrutamento recaia sobre as camadas mais pobres da sociedade: pobres, vadios, mendigos, 

                                                             
12MOURA, Clóvis. Dicionário da escravidão negra no Brasil., 2004 p. 228. 
13MOURA, Clóvis. Dicionário da escravidão negra no Brasil., 2004 p. 228. 
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ciganos”14 e “acabava funcionando como uma arma política, e uma forma de punir os 

“indesejáveis” da sociedade.”15 

Na falta de soldados voluntários D. Pedro II propôs ao Conselho de Estado em 5 de 

novembro de 1866 o recrutamento de escravos a partir dos pareceres dos conselheiros a três 

quesitos:  

 

 

1º. Continuando a guerra, será conveniente lançar mão de alforria de 
escravos para aumentar o número dos soldados do exército?  

2º. Que escravos serão preferíveis para o fim de que trata o primeiro quesito: 

os da Nação, os das Ordens Religiosas, ou os dos particulares? 3º. Como 

realizar essa medida16? 
 

 

Segundo Rodrigo Goyena Soares, D. Pedro II propusera a alforria aos escravos que 

servissem nas fileiras de Caxias tendo o cuidado de dissociar a crise de recrutamento para a 

guerra da questão servil, dizendo que todas as possibilidades de emancipação seriam 

debatidas, mas “outro assunto é alforriar escravos pra participação nas fileiras do Exército.”17 

Para Soares, essa dissociação era um artifício pois acarretaria mudanças estruturais, causando 

impactos sociais. Este evento, explicou Soares, na visão de Charles Quentin, seria responsável 

por acelerar o processo da emancipação no Brasil.18 Mas esta proposta não encontrou apoio 

unanime. Havia muitos interesses em jogo, inclusive a questão da imagem do Brasil no 

exterior e uma clara preocupação quanto o julgamento internacional em relação as medidas 

adotadas e uma clara comparação entre as decisões do governo brasileiro e americano.  Dos 

nove conselheiros, somente três consideraram conveniente o uso de escravos na guerra.19 

O conselho dos viscondes analisou vários aspectos e apontou inúmeros 

inconvenientes.  Analisaram três classes de escravos: da Nação, das ordens religiosas e 

particulares. E além desses, o uso de estrangeiros na guerra. Foi consensual que o número dos 

escravos da nação e das ordens religiosas não seria suficiente. O uso dos escravos particulares 

                                                             
14BRITO, Edilson Pereira. A serviço da pátria: o recrutamento militar na Província do Paraná durante a Guerra 

do Paraguai (1865-1870).2011. 183 pgs. p. 91 Dissertação ( Mestrado em História Cultural ). Universidade 

Federal de Santa Catarina. Universidade Federal De Santa Catarina Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 

Programa de Pós-Graduação em História. Florianópolis, SC.  
15 BRITO, Edilson Pereira. A serviço da pátria, 2011 p. 92  
16BRASIL. RODRIGUES, José Honório. Atas do Conselho de Estado. Direção, organização e intr. de José 

Honório Rodrigues. Brasília: Senado Federal, 1973-1978. Vol. XIII. Terceiro Conselho de Estado 1865 – 1867. 

Pareceres do Conselho de Estado no ano de 1868 relativos ao elemento servil. Ata de 5 de novembro de 1866 p. 

45-54 
17 SOARES, Rodrigo Goyena. Nem arrancada, nem outorgada: agência, estrutura e os porquês da Lei do Ventre 

Livre. Almanack Guarulhos, n.09, p.166-175, abril de 2015 p. 167 
18SOARES, Rodrigo Goyena. Nem arrancada, nem outorgada, 2015 p. 167 
19 BRASIL. Atas do Conselho de Estado pleno – Terceiro Conselho de Estado, 1865 – 1867. Ata de 5 de 

novembro de 1866 p. 45-54  
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esbarrava no direito jurídico de propriedade que deveria ser respeitada e a questão da 

indenização, nos recursos do Tesouro. Porém, estudos de Luis Cláudio Batista, chamam 

atenção para o registro de proprietários que foram contrários aos alistamentos compulsórios.  

Segundo Batista, “somente na província do Rio de Janeiro em 1867, houve 140 ocorrências 

policiais de “casos de escravos aprisionados e remetidos à Corte para ser enviados aos campos 

de batalha20”. Ou seja, o direito de propriedade estava sendo infringido pelo governo imperial.  

Nabuco Araújo que substituíra o Marques de Caxias em 1867 quando este quis sair da 

guerra, favorável à medida, colocou que não havia ilegalidade na desapropriação porque a Lei 

de 9 de setembro de 1826  autorizava a desapropriação da propriedade particular quando ela 

era necessária para defesa do Estado. Mas o recrutamento não foi sem resistência. Além dos 

escravos a fugirem e se esconderem, grande parcela da população foi viver à margem da 

sociedade, escondidos, para não irem para a guerra. E os brasileiros abastados ou enviavam 

seus escravos ou através de agentes, pagavam para que não fossem e nenhum parente seu para 

a frente de batalha. 

A imprensa foi tachada pelos conselheiros de imprudente na forma como tratava a 

guerra; e que a alforria dada pelo governo produziria excitação, esperança e insurreições nos 

escravos.  O problema era que não havia motivação e vontade da parte dos homens livres e 

suas famílias em participar de uma guerra prolongada.  O Decreto 3.513 de 12.09.1865 abriu 

precedente para os homens da Guarda Nacional que podiam enviar escravos em seus lugares. 

O Visconde de S. Vicente, inclusive, propôs ampliar a abrangência deste decreto e viu na 

medida um meio de emancipação “que dá destino e ocupação aos emancipados”. A falta de 

homens livres, cada vez mais difícil, era outra razão para o uso de escravos e além dessa, 

“poupar a classe mais civilizada e mais moralizada e não outra que pode ser perigosa.” Torres 

Homem não viu conveniência na medida.  Fazendo críticas aos conventos que mantinham 

numerosa população escrava, para ele o uso de escravos se ligava por sua natureza e 

consequências com a questão da emancipação o que despertaria esperanças, aspirações, 

sentimentos incompatíveis com a segurança dos proprietários e com a ordem pública. As 

alforrias dadas pelo governo gerariam consequências inimaginadas e ainda estranheza no 

mundo civilizado, concluindo que não se podia seguir o exemplo dos EUA na guerra civil. 

Mas Souza Franco dando seu voto à favor, não viu nenhuma inconveniente. Dissociando a 

questão da emancipação da guerra, para ele, o uso de escravos tratava somente de “engrossar 

                                                             
20 BATISTA, Luís Cláudio. Guerra do Paraguai: peculiaridades do recrutamento. 2010. 52 pgs. Monografia 

(Curso de História). Universidade Federal do Paraná. Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes. Curitiba. 

p. 39apud SOUZA, Jorge Prata de. Escravidão ou morte: os escravos brasileiros na Guerra do Paraguai. RJ: 

Mauad: ADESA, 1996 p. 20.  
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as fileiras do exercito” e a alforria com assentamento de praça era uma estratégia para se 

evitar a fuga e insurreição. Uma outra consequência no envio de escravos para a guerra foi 

alertada pelo Visconde do Rio Branco. Dando voto contrário alertou para o fato de que a 

convivência na guerra feria “os preconceitos sociais”, quando o homem livre se veria  

 

 
Obrigado a hombrear com indivíduos que ainda ontem eram cativos, e que 

obtiveram a liberdade, não porque seu caráter e costumes os tornassem 

dignos dela, mas unicamente pela necessidade de reforçar o Exército, ou de 

escusar os que podem pagar o preço do serviço militar, e não querem prestá-
lo21. 

 

 

 Esse preconceito social, em relação ao negro, seria a manifestação nos costumes do 

que José Bonifácio sinalizou.  

 

 
Se os gemidos de um bruto nos condoem, é impossível que deixemos de 

sentir também certa dor simpática com as desgraças e misérias dos escravos; 

mas tal é o efeito do costume, e a voz da cobiça, que vem homens correr 
lágrimas de outros homens, sem que estas lhes espremam dos olhos uma só 

gota de compaixão e ternura22. 

 

 

 E, além disso, tinha o inconveniente de gerar excitação entre a população escrava em 

querer a liberdade e isso seria um perigo a ordem pública.  Ele viu perigo também no 

alistamento de “numeroso exército de libertos”. Este alistamento poderia “comover a 

população escrava” e agitada por seus instintos e o que ele aponta como “agentes ocultos”.   

O Visconde de Sapucaí e Marques de Olinda denunciaram irregularidades na Corte, 

onde foram recrutados “homens gravemente doentes e incapazes de pegar na arma, e lá tem 

sido mandados para o Sul.” Além disso causaria transtornos à agricultura. Sobre o perigo de 

insurreições, Sapucaí falou sobre um evento ocorrido em 1856 quando uma sociedade foi 

criada para dar cartas de liberdade no dia 7 de setembro. Os não favorecidos teriam se 

tornados insubordinados. A sociedade a que ele se referiu é a Sociedade dos Cavaleiros do 

Ipiranga cujo protetor foi D. Pedro II, fundada em 7 de setembro de 185323. 

Apesar de ser considerado “cérebro da monarquia” segundo Joaquim Nabuco, o 

parecer negativo de uma forma geral do Conselho, não foi maior do que a resistência das 

                                                             
21 BRASIL. Atas do Conselho de Estado Pleno - Terceiro Conselho de Estado, 1865 – 1867. Ata de 5 de 

novembro de 1866 p. 45-54.  
22SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Representação, 1825 p. 9-10. 
23KRAAY, Hendrik. “Sejamos brasileiros no dia da nossa nacionalidade”: comemorações da Independência no 

Rio de Janeiro, 1840-1864. Revista Topoi vol. 8 n. 14 jan - jun. 2007 p. 9-36.  
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famílias em enviar seus homens para a guerra. O escravo substituto foi a saída conveniente 

para poupar a classe civilizada e moralizada. Então ele continuaria, por todos os meios a ser 

enviado para o conflito. Depois de 1865, houve aumento de resistência ao recrutamento. Brito 

cita que “trabalhadores rurais, libertos, escravos, guardas nacionais e criminosos 

provavelmente estiveram juntos para somar forças contra as temidas patrulhas de 

recrutamento [...] casos de resistência envolvendo membros da sociedade paranaense24”. Mas, 

a despeito do que a sociedade no seio de suas famílias viviam do medo terrível de perder 

algum membro querido para a guerra, os jornais noticiavam as eleições primárias. A vida 

continuava, pelo menos através do papel. Mas a guerra tornou-se negócio lucrativo em relação 

à escravidão. Segundo Clóvis Moura, prisioneiros paraguaios foram vendidos como escravos 

pelo exército brasileiro para trabalharem nas plantações de café de São Paulo, mostrando “a 

corrupção dessa gente25”. 

 

 
O número de prisioneiros transformados em escravos e o número de 

escravos brasileiros transformados em soldados não serão nunca 

computados, pois, segundo pensamos, as fontes que poderiam esclarecer 

esse processo ou se perderam ou foram apagadas.26 
 

 

E muitos libertos regressando à pátria, voltaram à condição de escravos. E no final, as 

frustrações, promessas não cumpridas pelo governo foram maiores que as sonhadas 

conquistas, seja da liberdade, seja de um pedaço de terra ou trabalho.  Rodrigo Goyena Soares 

em seu artigo Voluntários sem pátria disse que, 

 
 

Aos poucos, formavam-se os cidadãos do Segundo Reinado. E cidadania, 

naquele então, passava a significar, para além da participação eleitoral, ter 
um emprego e uma moradia. Expectativas frustradas, portanto, essas dos 

veteranos brasileiros. Traumático, enfim, o regresso dos combatentes27. 

 

 

A necessidade de se introduzir escravos na guerra do Paraguai tornou-se mais um 

problema que solução. Na guerra, o número de soldados negros era muito superior do que os 

brancos. Clóvis Moura, cita um registro do viajante alemão Max von Versen (Maximilian 

Felix Christoph Wilhelm Leopold Reinhold Albert Fürchtegott von Versen) que de passagem 

                                                             
24BRITO, Edilson Pereira. A serviço da pátria, 2011.p. 121.  
25MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil negro. SP: Anita, 1994.p. 96. 
26MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil negro, 1994p. 97. 
27SOARES, Rodrigo Goyena. Voluntários sem pátria. Revista de História: Guerra do Paraguai. RJ: Biblioteca 

Nacional. nº 97 outubro de 2013 (Artigo) p. 4. 
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no Rio de Janeiro com destino ao Paraguai, à época da guerra, escreveu “não tem produzido 

impressão favorável o que tenho visto até agora do exército deste país. Nas fileiras estão 

alistados somente negros, mulatos e a escória da população branca”.28 Esse não é um registro 

comum. Foi feito pelo Major da Cavalaria do Exército da Prússia que desejando cobrir a 

guerra do Paraguai, desembarcou no Rio de Janeiro em 1867, para acompanhar, como 

observador independente tanto o campo de batalha do Brasil quanto do Paraguai. Para não ter 

grandes problemas, se apresentava como viajante que fazia exploração científica. No final da 

guerra escreveu a obra A História da Guerra do Paraguai para a Sociedade Militar e o Grêmio 

Científico de Berlim. O IHGB se interessou pelos relatos ali contidos. Era a memória e a 

visão europeia de um estrangeiro sobre um longo conflito.29 

Ainda segundo Moura, de sessenta a cem mil negros foram mortos em batalha, porém 

vinte mil negros libertos voltavam das trincheiras em 1870. E eles reivindicaram as benesses 

prometidas, mas principalmente o direito de ser cidadão. Com isso, a sociedade se deparou 

com o aumento de libertos oriundos da guerra, convivendo com cativos e livres.  Nesse ano, 

na Espanha, a Lei Moret aplicada em Cuba e Porto Rico, dera liberdade aos filhos nascidos 

das escravas e aos escravos sexagenários, com indenização aos proprietários. Essa foi mais 

uma medida que exerceu pressão ao Brasil. A tensão social crescia. Além da guerra com todas 

as consequências financeiras e sociais, o Brasil em 1864 sofrera uma grande crise bancária, e 

no final da guerra em 70, segundo Moura, se viu obrigado a recorrer a empréstimos ingleses. 

 
 

Entre 1871 e 1889 contrai dívidas que montam a 45.504.100 libras. Seu 

comércio exterior está dominado por capitalistas britânicos [...] A política 

econômica do Império, [...] era deixar-se dominar pelo capitalismo inglês 
internamente e endividar-se externamente com nações e casas estrangeiras. E 

a Guerra do Paraguai foi um dos fatos que mais contribuíram para essa 

posição de quase insolvência da nossa economia [...]30 
 

 

É nesse cenário conturbado, de crise financeira e guerras no Brasil e exterior, de 

relações de dominação de homens contra outros homens, onde a organização e infraestrutura 

social estavam sendo gestada é que entrou em cena Perdigão Malheiros.  

A historiografia já dispõe de alguns estudos em relação a este jurista. Temos o 

trabalho de Rogério Barreto Santana cuja dissertação de mestrado de 2014 examinou a 

                                                             
28 MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil negro, 1994. p. 95 
29 SILVA, Jéssica de Freitas e Gonzaga da. Max von Versen: Mercenário ou Espião? A presença da Prússia na 

Guerra do Paraguai. Anais do 7º. Seminário Brasileiro de História da Historiografia – Teoria da história e 

história da historiografia: diálogos Brasil-Alemanha. Ouro Preto: Ed. UFOP, 2013.  
30MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil negro, 1994. p. 99 
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atuação de Perdigão como “representante de um determinado pensamento político sobre a 

escravidão” trabalhando com a hipótese de que ele representou os interesses da classe 

senhorial, indo na mesma linha analítica de Christiane Laidler31 e Eduardo Spiller Pena32; 

Carlos Henrique Gileno em 2003 em sua tese de doutorado examinou as relações que 

Perdigão estabeleceu com a sociedade de sua época, apresentando “o jurista mineiro como o 

precursor da teoria escravo-coisa” e os estudos de Sidney Challoub, que criticando essa 

mesma teoria, questionou a veracidade de algumas afirmações feitas por Perdigão. Encontrei 

similaridade entre Santana e Gileno na contextualização, como caminho conceitual que 

considera na interpretação e análise dos discursos, os condicionamentos sociais e históricos 

partindo de Quentin Skinner, onde “a análise das ideias contidas em um obra teria de levar em 

consideração  tanto a reconstrução da época quanto os temas e problemas que estariam postos 

no contexto intelectual em que os autores as escrevem.”33 E Santana ampliou este 

entendimento quando disse que o conjunto das ideias e conceitos devem ser as anteriores e 

contemporâneas ao pensador com as quais dialogou.34 Esta abordagem conceitual ajudou-me 

na análise dos discursos de Perdigão. Para isso, fiz levantamento de sua rede familiar e 

escolar, pesquisei periódicos e documentos produzidos por seus contemporâneos sobre a 

emancipação. Os registros familiares foram fundamentais para determinar a posição dos pais 

de Perdigão Malheiros no contexto de sua família materna detentora de várias fazendas e 

proprietários de escravos no interior de Minas Gerais.  

Os seres humanos são multifacetados. Além disso, não há como apreender o cenário 

subjetivo de alguém, forjado nas percepções, sentimentos, reações às situações vividas. 

Podemos talvez ter um rápido vislumbre da vida a partir dos registros deixados por alguém. 

Talvez por isso, cada historiador apresenta uma faceta do personagem ao qual se debruça, o 

que favorece uma visão mais ampliada, e, quem sabe, próxima de quem ele foi. Nesta jornada 

escolhi, não de forma aleatória e sistemática, trabalhar com a única biografia escrita em 1883, 

dois anos após o falecimento de Perdigão, por seu amigo José Antônio de Azevedo Castro. 

Ele me forneceu a percepção amiga e pessoal da trajetória de Perdigão Malheiros. Essas 

                                                             
31LAIDLER, Christiane. A Lei do Ventre Livre: interesses e disputas em torno do projeto de “abolição gradual”. 

Revista Escritos. Ano 5 nº5, 2011 p. 196-197.  
32 PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial: jurisconsultos, escravidão e a Lei de 1871. Campinas, Ed. da 

UNICAMP, 2001 p. 268-269 
33 GILENO, Carlos Henrique. Perdigão Malheiro e as crises do sistema escravocrata e do Império. Campinas, 

SP: IFCH, UNICAMP, 2003 133fl. p. 14 Tese ( Doutorado ). Departamento de Sociologia do Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Campinas, 2003 
34 SANTANA, Rogerio Barreto. Perdigão Malheiro e a comparação histórica na crise da escravidão no Brasil, 

1863-1871. SP:  USP, 2014  162 fl. p. 21. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP, 2014  
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informações foram confrontadas com documentos e registros familiares que me possibilitaram 

um entendimento mais amplo sobre as situações vivenciadas por Perdigão. 

A percepção de Perdigão Malheiros sobre o sistema escravista e seu protagonismo no 

processo de emancipação do escravo e extinção deste sistema, foi o fio condutor para 

compreender a complexidade daquele momento histórico. Nesta perspectiva busquei em 

Pierre Bourdieu o conceito de agente social, no sentido de procurar entender o alcance e 

limites de suas ações, de que forma dialogou com outros agentes nos diversos campos em que 

atuou e os impactos causados.  

Os eventos ocorridos entre 1863 e 1871, relacionados às questões da emancipação e 

projeto de lei do ventre livre, tiveram como elemento crítico a integração do escravo ao 

mundo social, ou seja, torná-lo cidadão. Neste sentido, apropriei-me do sentido dado à 

cidadania por José Murilo de Carvalho. Partindo da tipologia proposta por T. H. Marshall ele 

disse que esta é “talvez inatingível” e que a cidadania plena abrangendo os direitos civis, 

políticos e sociais, ela não tem na história se apresentado em plenitude, ou seja, pode-se ter a 

garantia da liberdade, porém não ter a garantia do emprego. O direito ao voto não garante que 

haverá governos comprometidos na resolução dos problemas sociais. Ele ainda deu outras 

duas definições: cidadãos incompletos que apenas possuem alguns direitos e os não-cidadãos 

que não se beneficiam de nenhum dos direitos.35 Para ele os senhores de escravos não podiam 

ser considerados cidadãos, pois, “faltava-lhes, no entanto, o próprio sentido da cidadania, a 

noção de igualdade de todos perante a lei”36. 

Os estudiosos citados que trabalharam Perdigão Malheiros apresentaram trabalhos de 

pesquisas e análises historiográficas importantes e que contribuem para o entendimento do 

que foi o processo de emancipação com todos os seus jogos palacianos e políticos. Mas ainda 

carece de conhecer o homem. Conhecer sua formação, sua rede familiar, seus ideais e 

motivações. A história não foi feita por personagens. Procurando não correr o risco de 

enveredar-me pelo caminho da Psicologia ou Sociologia espontânea, vejo a história viva, 

gestada na emoção, na busca da racionalidade para enfrentar as tensões. Neste trabalho mais 

do que analisar a trajetória de Perdigão que o levou a dar o voto contrário ao projeto de lei do 

ventre livre, procurei as relações afetivas, suas dores de cabeça, sua caligrafia nervosa ao 

responder cartas sobre as eleições de Minas, as causas do AVC em 1879 e como essas 

particularidades que não são visíveis neste trabalho serviram de guia para tentar traçar uma 

                                                             
35 CARVALHO, Jose Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 2ª ed. RJ: Civilização Brasileira, 2002 

p. 8-9 
36 CARVALHO, Jose Murilo de. Cidadania no Brasil, 2002 p. 21 
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linha de raciocínio seguida por Perdigão e que orientou suas decisões. Muito já se escreveu 

sobre este jurisconsulto e pode-se perceber que conclusões sobre decisões e condutas se 

repetiram nos textos apresentados. Meu objetivo nesta dissertação foi procurar a partir do 

conhecimento do universo pessoal e familiar, oferecer outra interpretação ou entendimento de 

seus posicionamentos e as razões de tê-los mudado em relação ao projeto de lei do ventre 

livre. 

Partindo da hipótese de que o livro de Perdigão Malheiros divulgado na França por A. 

C. Tavares Bastos, causou impacto tanto na Sociedade Francesa Anti-Slavery quanto na 

comunidade europeia preocupada com a extinção da escravidão, trabalho com evidências de 

que houve deliberadas ações para neutralizar a possível ascensão de Perdigão e restringir sua 

liderança na Câmara dos Deputados, além da desconsideração à família Perdigão Malheiros, a 

partir de 1860. Também encontrei indícios de que a boa relação que existia entre Perdigão e 

Pedro II desde o Imperial Colégio Pedro II, foi se deteriorando ao longo do tempo e tornou-se 

crítica quando integrou a Câmara dos Deputados.  

No primeiro capítulo A Escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico e social – a 

obra analisamos a parte jurídica e africana de seu livro publicado em 1866 onde procurei 

demonstrar seus estudos e análise comparativa entre a legislação antiga romana e portuguesa, 

que serviam de leis subsidiárias diante da precariedade e ausência de uma legislação brasileira 

e  que buscou caminhos para que esta fosse elaborada levando em conta a realidade própria do 

Brasil. Vimos também seu trabalho no Instituto dos Advogados do Brasil – IAB. 

Fiz uma releitura das pesquisas de Eduardo Spiller Pena e Sidney Challoub dos quais 

revi algumas colocações sobre Perdigão.  Cito pouco Carlos H. Gileno, porém seu trabalho 

merece leitura.  Os estudos de Maria da G. Bonelli, Alberto Venâncio Filho e Angélica 

Borges, foram importantes para compreender a dinâmica do Instituto dos Advogados do 

Brasil. Neste grupo não deixei de citar Alfredo de Vilhena Valladão, campanhense e estudioso 

da cidade onde nasceu Perdigão. Mauricélia Medeiros Silva com sua classificação sobre 

alforria foi fundamental para esclarecer as condições em que Perdigão deu as cartas de 

liberdade. E Beatriz Gallotti Mamigonian forneceu-me suporte para entender questões ligadas 

à re-escravização dos africanos livres. 

No capítulo dois A trajetória parlamentar e os embates em torno do projeto de Lei do 

Ventre Livre, analisei sua performance como deputado na 14ª Legislatura de 1869 a 1872. 

Neste capítulo, o fio condutor foram os Anais da Câmara dos Deputados com os discursos de 

Perdigão e seus pares. Confrontei as informações ali colhidas com alguns autores os quais 

poderia agrupar por relevância temática. Azevedo Castro forneceu impressões da vida 
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parlamentar de Perdigão e as tensões com o gabinete, imperador e alguns pares. Sobre esta 

dinâmica foi muito útil os estudos de Emília Viotti da Costa. Para compreender como a 

reforma eleitoral influiu no parlamento a leitura de Jaime Barreiros Neto, Manoel Rodrigues 

Ferreira, Eneida Desireé Salgado e Gustavo Alves Cardoso Moreira foram essenciais. Sonia 

Mendonça apesar de pequena citação foi importante para mostrar a visão que se tinha dos 

jovens libertos oriundos da lei do ventre livre. A leitura da proposta do Visconde do Rio 

Branco e a retrospectiva de seu tataraneto Miguel Paranhos, deu-me visões diferentes sobre o 

processo de votação da lei do ventre livre sobre a atuação de Perdigão. Liberato de Castro 

Carreira no século XIX e José Murilo de Carvalho forneceram-se informações sobre o 

orçamento e sua importância na gestão imperial, assim como Emília Viotti da Costa.  

Um pequeno documento, a carta do Visconde do Rio Branco ao conselheiro João 

Alfredo Correia de Oliveira, forneceu o fio condutor para compreender o grau de influência e 

poder moderador de Pedro II no processo de aprovação da Lei do Ventre Livre. 

No capítulo três, Revisão Historiográfica: uma outra interpretação sobre críticas 

imputadas ao jurisconsulto, dialoguei com alguns autores sobre analises pontuais acerca do 

percurso de Perdigão Malheiros. Neste capítulo procurei o entendimento de todo o contexto 

em que a nota de rodapé foi escrita por Joaquim Nabuco em seu livro de 1899 e como ela 

influenciou a historiografia na persistente crítica de incoerência à Perdigão. O trabalho de 

Cristina de Fátima Lourenço Marques deu-me subsídio para explicar o conceito de 

ambiguidade ao dialogar com Eduardo Spiller Pena sobre ter avaliado a postura de Perdigão 

como ambígua. Pontuei algumas análises de Pena, referentes a algumas críticas oferecendo 

outros caminhos explicativos. Da mesma forma contrapus os argumentos de Christiane 

Laidler sobre a avaliação de que Perdigão teria mudado de posição ao ceder a interesses 

escravistas. Uma das fontes usadas em alguns argumentos que contrariam Laidler foi o 

relatório de Antônio Luiz Affonso de Carvalho, presidente da província de Minas Gerais. No 

âmbito da subjetividade foi igualmente importante os registros sobre a personalidade de 

Perdigão. Para isso auxiliou-me as leituras de Azevedo Castro, José Pedro Xavier da Veiga e 

José L. de Almeida. Cláudio Madureira com seu artigo sobre as procuradorias públicas 

possibilitou entendimento do que significava ser fidalgo na administração real.  Para entender 

a complexidade da escravidão no Brasil, foi importante o estudo de Ângela Alonso. No estudo 

do impacto da crise financeira no Brasil temos Liberato de Castro Carreira e Antônio 

Francisco Bandeira Junior e para compreender o processo de elaboração da proposta do 

governo fiz a leitura do Trabalho sobre a extinção da escravatura no Brasil. Sobre os efeitos 

da lei, auxiliaram-me os estudos de Arethuza Helena Zero e Emília Viotti da Costa.  
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Deixo de citar autores como Andréa Santos Pessanha, John Schhulz e outros por não 

citá-los diretamente, mas cujas leituras foram igualmente importantes. 

Uma última informação que creio ser importante é sobre a grafia do sobrenome 

Malheiros.  Nos diversos documentos pesquisados, manuscritos e datilografados, 

encontramos alternância no uso do S. Ora encontramos a grafia Malheiros e ora Malheiro. 

Nos documentos datilografados o usual foi o Malheiro sem S. Em relação a assinatura, 

Perdigão Malheiros usou três tipos de assinatura: P. M., A. M. Perdigão Malheiros e Perdigão 

Malheiros. No testamento de sua mãe D. Urbana ele se diferenciou de sua irmã e irmão na 

assinatura. Enquanto os dois assinaram Anna Perdigão e Francisco Perdigão, ele assinou 

Perdigão Malheiros. Assim usarei no texto esse sobrenome e a grafia Malheiros, com S. 
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Capítulo I - A Escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico e social. A 

obra e seu autor 

  

Em 1862, Agostinho Marques Perdigão Malheiros, iniciava estudos que resultaria em 

sua principal obra A Escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico-social.  Antes de iniciar a 

dissertação, Perdigão dedicou algumas linhas, primeiro ao Brasil e depois ao leitor. A leitura 

atenta dos dois pequenos textos revela a intenção e a visão que Perdigão tinha de qual seria o 

papel que caberia ao cidadão. Disse ele sobre a pátria:  

 
 

Ninguém mais do que vós tem o direito de exigir de seus filhos todo o 

concurso que cada um possa dar para o melhoramento, progresso, e 

felicidade da Nação. [...] Deve-se no presente preparar o futuro, para que 
este não surpreenda dolorosamente os vindouros, e talvez a própria geração 

atual37. 

 

 

Explicando como a obra foi estruturada, apontou para a necessidade fundamental de 

“conhecer o Direito atual sobre os escravos”, o que nos levou a refletir sobre a necessidade de 

organização e sistematização da legislação escravista em curso. Neste aspecto, observamos 

que em 1855, o governo imperial, ciente da insuficiência jurídica na legislação brasileira, deu 

a Augusto Teixeira de Freitas a incumbência de sistematizá-la, o que resultou na publicação 

da Consolidação das Leis Civis em 1858.  

Em 1858, Perdigão já fazia parte do Instituto dos Advogados do Brasil – IAB e deve 

ter avaliado o trabalho de Teixeira de Freitas como incompleto em relação à escravidão, 

apesar de trazer questões relativas ao tema. Para ele havia a necessidade de fazer um estudo 

comparativo entre a legislação romana e portuguesa que eram utilizadas como subsidiárias à 

legislação brasileira existente de forma precária. Para isso, dedicou o primeiro tomo do livro à 

questões jurídicas, sobre os escravos e libertos. Em sua percepção, com este tomo foi 

“preenchida assim uma grande lacuna de nossa literatura jurídica.” O segundo tomo foi 

dedicado à escravidão dos indígenas, “desde a descoberta até sua abolição, assim como da 

catequese dos mesmos.” E finalmente, no terceiro tomo Perdigão Malheiros abordou a 

questão dos africanos “debaixo do ponto de vista histórico, filosófico, social e econômico; 

conseguintemente da efervescente e palpitante questão da extinção da escravidão em nossa 

pátria. ”Nestes dois discursos, à pátria e ao leitor, Perdigão mostrou a necessidade de 

                                                             
37 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico-social. Tomo I.  

Parte 1: Jurídica – Direito sobre os escravos e libertos. RJ: Typografia Nacional, 1866   
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engajamento de todo cidadão à questão da escravidão e ao leitor ele procurou dar subsídios 

para facilitar esse trabalho. Foi um convite a toda sociedade para que estudasse, refletisse e 

trabalhasse para a extinção da escravidão. 

 Finalizando a obra em 1866, não publicou os três tomos no mesmo período. Não por 

vontade sua, como poderemos ver ao longo deste capítulo. Os Tomos 1 e 2  foram publicados 

em 1866 e o terceiro em 1867. Em suas palavras “as outras lhes sucederão em ocasião 

oportuna. Circunstâncias públicas e notórias aconselham reserva e prudência.”  Essas 

“circunstâncias públicas e notórias” ou seja, de conhecimento de todos e que aconselhavam 

“reserva e prudência”, estava relacionado ao período de 1862 a 1867.  Em seus apontamentos, 

narrou o processo de elaboração da obra: 

 
 

Para escrever aquela obra (a minha predileta), que dificuldades a vencer! 

Que de pesquisas e leituras! Rodeado noite e dia de livros de todas as datas e 
formatos; fazendo aquisições custosas e raras; indo aos livreiros e belchiores 

colecionar folhetos; pedindo outros por empréstimo; freqüentando as 

bibliotecas; manuseando ora velhos e carcomidos manuscritos, ora pesados e 
volumosos in-folios; colhendo aqui e acolá alguma notícia, algum fato; 

tomando de tudo notas e apontamentos intermináveis, e assim com insano 

trabalho físico e intelectual coligindo o material, que ora se vê coordenado e 

metodisado naquela obra, e que só quem se propõe a tal pode apurar e 
avaliar devidamente [...] Confesso que por vezes desanimei.  Só a minha 

tenacidade, o compromisso tomado com o publico, a grandeza do assunto, a 

santidade de idéia, em cuja propaganda eu me achava empenhado 
espontânea e conscienciosamente, me alentavam em tão árdua tarefa38. 

 

 

Segundo seu amigo e biógrafo José Antônio de Azevedo Castro, era usual pedir apoio 

ao governo para publicação de obras. Perdigão que em 1866 era um dos advogados do 

Conselho de Estado, junto com Augusto Teixeira de Freitas entre outros, foi incentivado por 

um amigo a fazer o mesmo. Vendo que a impressão de toda obra sairia caro e sem condições 

de arcar com os custos, lembrou-lhe um amigo, funcionário altamente colocado de 

aconselhar-lhe a requerer ao governo auxílio pecuniário.  Em princípio recusou declarando 

que bastaria lhe aceitassem em pagamento da impressão feita [...] tantos exemplares da obra 

completa, quantos fossem precisos para indenização vendendo-os à administração por sua 

conta e pelo preço que se convencionasse.  Ainda segundo Azevedo Castro, animado pelo 

                                                             
38CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro. RJ: B. L. 

Garnier, 1884. p. 41 
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amigo, apresentou  requerimento.  Seu pedido foi mal acolhido, não chegando por isso o 

oficioso interventor a submetê-la a despacho39. A resposta ao seu pedido, 

 

 

Meu Perdigão, 

 
Apesar dos precedentes apontados por mim, Sua Excelência declarou que 

não podia deferir a pretensão.   Sinto comunicar-te esta solução; mas devo 

acrescentar que ela se estende segundo penso, a quaisquer outras obras que 
pretendam imprimir na Typographia Nacional40. (grifo nosso) 

 

 

Interessante observar que a obra A Escravidão no Brasil não recebeu apoio do governo 

imperial para que fosse editada e não houve interesse de D. Pedro II na leitura de trechos 

relativos aos africanos, porém, o presidente do Conselho e gabinete de 12 de maio de 1865, 

Pedro de Araújo Lima, Marques de Olinda, fez-lhe elogio em carta imperial de 8 de março de 

1866. 

 
 

Aos distintos serviços prestados às letras, compondo e publicando diversas 

obras e tratados jurídicos o Dr. Agostinho fora elevado ao grau de 
Comendador da Ordem de Cristo, de que já era cavalheiro, feito pelo 

ministro Ferraz (24 / 01 / 1861). Ainda neste ministério recebeu a nomeação 

de advogado do Conselho de Estado41. 

 
 

Nota-se que o presidente do Conselho não citou a obra A Escravidão no Brasil. Não 

sabemos o motivo, já que era de conhecimento sua existência e na avaliação de Azevedo 

Castro,  

 
 

Constitui um verdadeiro tratado, o mais completo que se poderia desejar [...] 

Foi um facho enorme aceso por acrisolado patriotismo, que veio iluminar 
todas as etapas por onde caminhava a abominável instituição, cuja 

deformidade ficou assim patente a todas as vistas, habilitando os homens de 

boa vontade, e sinceramente interessados no progresso do país, a tentativas 

profícuas para a derrocarem. [...] Muitas das providências que mais tarde 
vieram constituir disposições da Lei de 28 de setembro de 1871, foram por 

ele lembradas.  Assim é ideia exclusivamente sua a de criação de um fundo 

de emancipação, com esta mesma designação, destinado a auxiliar as 
manumissões.   Pertence-lhe igualmente a de indicação das fontes donde se 

                                                             
39 CASTRO, José Antônio de Azevedo. Agostinho Marques Perdigão Malheiro: estudo bio-bibliográfico. RJ: 

Typografia de Pinheiro e C., 1883 p. 32-33. 
40 CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro, 1884. p. 43 
41 CASTRO, José Antônio de Azevedo. Agostinho Marques Perdigão Malheiro, 1883. p. 134 
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deveria compor esse fundo, a da classificação dos escravos, a principiar 

pelas famílias42. 
 

 

A Typografia Nacional foi subordinada durante todo o período imperial e parte da 

República ao Ministério da Fazenda. Ressalva-se que Perdigão exerceu o cargo de Procurador 

dos Feitos da Fazenda na Corte e Província do Rio de Janeiro no Juízo da Primeira Instância 

no Ministério da Justiça de 1856 até 1869 e em abril de 1859 publicara o Manual do 

Procurador dos Feitos da Fazenda. Isso lhe possibilitaria bom trânsito para que seu pedido 

fosse acatado. Mas não foi o que ocorreu. 

Pelo Decreto 2.492 de 30 de setembro de 1859, o administrador, nomeado por portaria 

pelo ministro da Fazenda, no Cap. II tinha diversas competências. Entre elas destaca-se 

 

 
Art. 4º Ao Administrador da Typographia Nacional compete: 

10. Mandar imprimir com a urgencia ordenada os originaes que lhe forem 

remettidos das Secretarias de Estado, das Camaras Legislativas ou de 
qualquer outra repartição publica. 

11. Mandar imprimir, precedendo contracto na fórma do art. 41, obras ou 

trabalhos de particulares. 
17. Remetter á Recebedoria do Municipio da Côrtehuma via dos contractos 

que tiver feito com os particulares para se proceder administrativamente á 

cobrança da importancia devida. 

Art. 41 Os contractos para impressão das obras particulares, de que trata o 
art. 4º § 11, serão lavrados e extrahidos em hum livro de talão, passados por 

duas vias e assignados pelo Administrador e pelas partes. A 1ª destas vias 

será entregue ao autor ou editor da obra e a 2ª remettida á Recebedoria do 
Municipio da Côrte, na fórma do art. 4º § 1743. 

 

  

Podemos ver que existia a impressão paga por particulares assim como subsidiadas 

pela Typografia Nacional. Neste período tivemos a frente da pasta do Ministério dos 

Negócios da Fazenda, José Pedro Dias de Carvalho do Partido Liberal (12.05.1865 a 

04.03.1866), Francisco de Paula da Silveira Lobo do Partido Progressista (04.03.1866 a 

07.03.1866), João da Silva Carrão do Partido Liberal (07.03.1866 a 03.08.1866) e Zacarias de 

Góes e Vasconcelos do Partido Liberal (03.08.1866 a 16.07.1868). 

Destes, excluí Vasconcelos pelos laços de amizade que tinha com Perdigão. Silveira 

Lobo apesar de ser proprietário rural e provavelmente não ser de seu agrado a obra de 

Perdigão, ficou apenas quatro dias no cargo.  Dias de Carvalho saiu do cargo no inicio de 

1866. Restou-me Carrão, o ministro que possivelmente negou a impressão da obra de 

                                                             
42 CASTRO, José Antônio de Azevedo. Agostinho Marques Perdigão Malheiro, 1883 p. 35 
43 BRASIL. DECRETO Nº 2.492 de 30 de setembro de 1859. Mandando observar o novo Regulamento para a 

Typographia Nacional. 
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Perdigão na Typografia Nacional. Desde a Academia de São Paulo foi perseguido pelos 

Conservadores por ser Liberal e por ter ficado no cargo até agosto de 1866. Pesquisas 

posteriores poderão nos levar ao contrato de caráter particular celebrado entre Perdigão e a 

Typografia Nacional e o valor pago pela publicação, o que confirmaria registros deixados por 

ele e Azevedo Castro de que não obteve o apoio pretendido. 

Como sinalizara Azevedo Castro, para Perdigão a publicação era uma causa santa e 

por isso publicou a obra completa arcando com os custos. Ele ainda comentou que Perdigão 

“fez imprimir à sua custa nas oficinas da Typografia Nacional o Repertório ou índice 

alfabético da reforma hipotecária e sobre sociedade de crédito real”44. Esse registro contraria 

o que Carlos H. Gileno45 escreveu no resumo de sua tese, escrita em 2003, afirmando que a 

obra A Escravidão no Brasil foi publicada “sob a proteção do imperador D. Pedro II”. Para 

compreender a relação entre a resposta negativa ao pedido de impressão e o fato da obra ter 

sido impressa na tipografia do governo, é preciso nos deter um pouco sobre a questão.Em 

1866, foi expedido o Decreto nº 1340 de 24 de agosto, assinado por José Joaquim Fernandes 

Torres (cunhado de Silveira Lobo) e João Lustoza da Cunha Paranaguá, autorizando o 

governo “a subscrever até 1.000 exemplares da Chorographia histórica, chrographica, 

genealógica, nobiliária e política do Império do Brasil pelo Dr. Mello Moraes.”46 E em 1869 

temos o registro de outra autorização concedida ao Dr. Antônio Pereira Pinto autor dos 

Apontamentos para o Direito Internacional ou Coleção Histórica dos Tratados do Brasil, 

através do Decreto 1585 de 9 de junho de 1969 assinado pelo Visconde de Itaborary sob 

chancelaria de José Martiniano de Alencar. Portanto temos o registro de dois autores que 

obtiveram autorização para imprimir suas obras na Tipografia Nacional.  No caso de 

Perdigão, apesar de constar na publicação que a impressão foi feita na mesma tipografia, não 

foi encontrado nenhum documento legal que contrariasse o que Azevedo Castro e os 

apontamentos de Perdigão revelam sobre o fato de que não obteve apoio para que sua obra 

fosse publicada, o fazendo com recursos próprios.  

A Typografia Nacional por lei estava concentrada em atender às necessidades das 

repartições da administração imperial, como a publicação de atos, decretos e obras de caráter 

oficial e mesmo assim, os pedidos passavam por um processo para receber autorização ou não 

para impressão. Tanto é que na sessão de 12 de março de 1866 do Senado, o Presidente 

Visconde de Abaeté pediu a impressão de pareceres, documentos e índices. O segundo 

                                                             
44 CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro, 1884. p. 31 
45GILENO, Carlos Henrique. Perdigão Malheiro e as crises do sistema escravocrata e do Império, 2003 
46BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil de 1866. Tomo XXVI Parte I. RJ: Typ. Nacional, 1866 p. 14 
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secretário, senador por Amazonas, Herculano Ferreira Penna deu voto em separado em 4 de 

março de 1866, questionando o presidente sobre assinaturas feitas por oficial do gabinete da 

presidência, autenticando documentos sem seguir os regulamentos. O secretário disse que era 

necessário ver se a impressão teria “utilidade” e que deveria ser lido perante o Senado e 

apoiado por cinco votos, depois de ter estado sobre a Mesa durante três dias para que fosse 

examinado por cada membro da câmara, exceto se já estivesse com as cinco assinaturas. 

Questionou o fato da ordem de impressão ter sido dada somente pelo presidente sem o prévio 

conhecimento do Senado ressaltando que a autorização cabia ao 1º Secretário, e não vendo 

urgência que justificasse a inobservância das disposições regulares, o secretário Ferreira 

Penna disse “vejo-me [...] na impossibilidade de subscrever a deliberação de S. Ex.”, 

justificando sua decisão dizendo que a formação da coleção “deverá isso trazer despesa 

superior à quantia que ordinariamente se consigna nos orçamentos anuais para a impressão 

dos projetos [...].47  Enquanto na sessão de março, o presidente Visconde de Abaeté era 

desautorizado a fazer impressão de documentos oficiais que achava relevante, em agosto, os 

senadores Fernandes Torres e o Marques de Paranaguá, autorizavam Dr. Mello Moraes a 

receber auxilio para imprimir até mil exemplares de sua obra. 

Se a questão da utilidade orientava as análises e pareceres dos processos enviados ao 

Senado e Câmara dos Deputados, caberia saber como a obra de Perdigão Malheiros foi 

avaliada. Essa avaliação não ocorreu, pois, o requerimento nem foi a despacho.  Para entender 

isso, voltemos a 1863, no Instituto dos Advogados do Brasil – IAB. Estando na presidência do 

IAB, Perdigão, ao tentar fazer uma primeira leitura de sua obra, ainda sendo gestada, 

 

 

Foi desse propósito demovido, a pretexto de que iria desagradar uma 
vontade augusta. Ainda assim, porém, conseguiu que aquela douta 

corporação o admitisse a ler a segunda parte da obra inédita, persuadido ser a 

que mais interesse oferecia aos fins sociais, por se tratar de índios. Mas 
acrescenta, “suspendi por ver que a leitura não se prestava a devida 

atenção”48. (grifo nosso) 

 

 

Como um estudo sobre a legislação escravista, relacionada aos escravos africanos, 

poderia “desagradar a vontade augusta”?Para Perdigão, sua iniciativa atendia aos propósitos e 

objetivos do instituto: oferecer à nação uma legislação própria, segundo sua realidade social e 

                                                             
47BRASIL. Anais do Senado do Império do Brasil. Coleção de 1860 a 1888 (Livro 8). Ano de 1866 (Livro 1). 

Sessão de 12 de março de 1866. p. 20 
48CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro, 1884. p. 36 
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suporte jurídico ao governo imperial. O IAB49 fazia parte do projeto de consolidação do 

Estado monárquico e isto não impediu que seus membros articulassem uma visão ou missão 

própria para o instituto. Um dos que deram visibilidade às questões sociais, foi Perdigão 

Malheiros, que viu sua contribuição ao governo não com atitude neutra e passiva, mas de 

forma assertiva, apontando direções, mesmo com o risco de serem contrárias à maioria de 

seus pares ou ao governo. Outros buscaram a neutralidade com a prática do silêncio, para não 

se confrontarem com o governo imperial, conduta não seguida por Perdigão, que na década de 

1860 insistiu em apresentar suas ideias sobre a escravidão.  Em 1895, na gestão de Saldanha 

Marinho, ao reformar o estatuto, a prática do silencio foi regulamentada sob a definição de 

neutralidade nas questões políticas50. 

Esses diferentes posicionamentos estavam relacionados ao que Eduardo Spiller Pena 

colocou como “questões morais e de direito” que “cruzaram-se na construção de uma imagem 

ideal que podemos chamar, apropriando-nos da expressão de Kátia Mattoso, do “ser advogado 

no Império.” Diz ele que no discurso dos jurisconsultos, foi elaborada uma imagem 

moralizadora, voluntariosa e até cristianizadora da atuação dos advogados e dos legisladores. 

E definiu estes membros do instituto como “verdadeiros soldados para a construção da ordem 

jurídica da nação imperial.”51 O termo “soldados” talvez possa ter conotações diferentes 

contextualizando-o no tempo. Na hierarquia militar, soldado é o posto mais baixo e nos 

remete à condição de submissão ao cumprimento de ordens sem a autonomia do poder de 

escolha e decisão. Mas é um termo usado politicamente para se referir a dedicação, por 

exemplo a um partido, como foi o caso de Agostinho J. F. Bretas em artigo de jornal 

direcionado aos conservadores mineiros, questionando a exclusão de seu nome na chapa 

organizada por seus correligionários. Até então tidos como amigos colocou-se no direito da 

queixa “contra a injustiça feita a um correligionário sincero, velho e dedicado soldado do 

partido, [...]”52  Neste texto, o sentido de “soldado” se referiu a dedicação e lealdade. Spiller 

usou o termo soldado para qualificar a atuação dos advogados e legisladores  na construção da 

ordem jurídica da nação imperial. 

                                                             
49 Segundo Lúcia Maria Paschoal Guimarães, a denominação Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB, 

vigorou até 1888, quando houve a reforma do estatuto e consequente  mudança do nome institucional que passou 

a se chamar Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros – IOAB. Dentro do recorte cronológico desta 

dissertação será utilizada a primeira denominação. 
50BONELLI, Maria da Glória. O Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros e o Estado: a profissionalização 

no Brasil e os limites dos modelos centrados no mercado. Revista Brasileira de Ciências Sociais - Vol. 14 Nº 39, 

1999. p. 70 
51PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001p. 42 
52BRETAS, Agostinho José F. Aos conservadores mineiros, seus comprovincianos. Jornal do Comércio. RJ, 

Ano 57, nº 230, 18 ago.1878, p. 3 
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Após dez anos como membro efetivo, Perdigão tornou-se o sexto presidente do IAB e 

logo tomou várias iniciativas com o claro objetivo de dinamizar as sessões do instituto e 

imprimir relevância institucional no cenário político do governo imperial.  Como presidente, 

Perdigão Malheiros apresentou proposta de criação da revista em 14.11.1861, em 

cumprimento ao artigo 35 (ou 53) do regimento interno do IAB. No ano seguinte, em 1862 foi 

publicado o primeiro número da Revista – Revista do Instituto da Ordem dos Advogados 

Brasileiros – RIOAB53.  A publicação foi trimestral, formando quatro revistas por ano. Em 

1864 a revista não saiu. A explicação, sucinta veio em pequena nota de rodapé, na capa do 

número 1 de 1865 “No ano de 1864, não se publicou a Revista, por motivos de força maior.” 

Sendo um órgão do governo imperial, cujos Estatutos e Regulamentos foram avaliados e 

aprovados pelo imperador, o motivo de força maior poderia estar relacionado a guerra do 

Paraguai, a crise financeira ou  seria um agravo ao responsável pela revista?  

Perdigão apoiava o governo, era dedicado e minucioso em seu trabalho e exigia a 

mesma conduta de seus colegas do instituto. Podemos deduzir que acreditava estar agindo em 

sintonia aos desejos do governo, mas parece que esperava que este reconhecesse em suas 

análises não críticas impróprias, mas contribuições para o desenvolvimento do país. Ao 

estudar as questões que lhe chegava, o fazia de forma metódica, seguindo a legislação. Mas 

não deixava de expor as mazelas sociais que encontrava em suas pesquisas sobre a escravidão.  

É provável que o IAB tenha sido uma influência para que iniciasse os estudos sobre 

uma legislação específica sobre a escravidão no Brasil. Em 7 de setembro de 1862 Perdigão 

fez discurso sobre a trajetória do instituto, ressaltando sua importância, o reconhecimento do 

governo, os sinais de decadência e a falta de empenho e entusiasmo de seus membros. Para 

Perdigão o instituto deveria empenhar-se mais no estudo do Direito, da jurisprudência, para 

poder auxiliar o governo no melhoramento da legislação e no encaminhamento das decisões.  

Ainda no discurso ele chamou atenção para a necessidade de se cuidar das condições da 

população escrava.54Há nele uma visão macrossociológica e estrutural do sistema escravista 

contrária aos interesses e do que se debatia nas Câmaras. 

A autonomia de pensamento e ação foi uma tônica no IAB. Perdigão, como membro 

do instituto ou como seu presidente, procurou meios para a melhoria da qualidade 

institucional e não se reservou em criticar o governo quando este lhe se apresentou em 

desequilíbrio no exercício do poder. Como presidente tentou tornar o instituto mais ativo e 

                                                             
53Revista do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros – RIOAB. Ano 1. Tomo 1. Nº 1. Janeiro, Fevereiro, 

Março, 1862  
54VENÂNCIO FILHO, Alberto. (org). História dos 150 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros.RJ: 
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preocupou-se com a organização interna da instituição. “A necessidade de sistematizar o 

quadro dos membros efetivos do IAB foi defendida com determinação, chegando a ser motivo 

de sessão extraordinária em 1864”. Diante do constante estado de marasmo do instituto 

chegou a pedir demissão.55 Sobre esta decisão, Maria da Glória Bonelli entre outros, a atribuiu 

a um descontentamento seu com o fato de ter tentado apresentar seu trabalho A Escravidão no 

Brasil nas sessões do instituto, sendo constantemente dissuadido da ideia pelos colegas, que 

diziam que o trabalho sobre os africanos poderia desagradar uma vontade augusta.56  Azevedo 

Castro fez a mesma observação57. Entende-se a “vontade augusta” como a vontade de D. 

Pedro II, em geral, presente às sessões do instituto. Como sinalizei, a escravidão até 1866 não 

fazia parte da pauta dos debates, exceto aqueles relacionados ao recrutamento de escravos 

para a guerra e a alforria como estratégia para que tanto escravo quando proprietários 

aceitassem a incorporação nas fileiras de batalha sem resistência. Mas Perdigão insistira em 

falar destas questões em 1863. 

Spiller ao buscar a motivação para que Perdigão escrevesse A Escravidão no Brasil, 

entendeu que seu ensaio  

 
 

Não foi só o resultado das possíveis veleidades de um jurisconsulto, mas 

obedeceu a uma intenção política do autor na ordenação jurídica das relações 

escravistas e no encaminhamento de medidas ideais para o fim da escravidão 
no Brasil58. (grifo nosso) 

 

 

Sobre o sentimento de presunção ou vaidade apontado por Spiller, ofereço outra 

interpretação.  A modéstia, observada em vários discursos, era mais uma questão de educação 

do que ausência de auto-reconhecimento. Eram homens letrados e muitos com vasta 

experiência, obtida no exercício de variados cargos a partir de uma prática que fazia estes 

homens circularem pelo Império. Angélica Borges explica “a velha prática portuguesa de 

fazer circular seus administradores por vários postos e regiões. Assim, a circulação geográfica 

tinha uma significativa importância na carreira de magistrados.”59 Observa-se no entanto, que 

ao contrário de seu pai, Perdigão Malheiros, recusou cargos fora da Corte, mesmo de 

                                                             
55VENÂNCIO FILHO, Alberto. (org). História dos 150 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros,1995 p. 39.  
56BONELLI, Maria da Glória. O Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros e o Estado: a profissionalização 

no Brasil e os limites dos modelos centrados no mercado, 1999 p. 68. 
57CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro, 1884 p. 36 
58 PENA, Eduardo Spiller.Pajens da casa imperial, 2001 p. 257. 
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relevância e quando tornou-se deputado geral pela província de Minas Gerais o fez na Corte.  

Portanto não vejo a pertinência de imputar a Perdigão essa veleidade.  Pelo contrário, os 

registros mostram que suas escolhas se deram a partir não da relevância do cargo, mas 

principalmente se adequava, mas suas expectativas. E sobre a intenção política, ele a tinha 

com certeza. Esperava fazer parte do grupo de letrados e políticos que levariam o Brasil à 

modernidade e civilização através da reforma servil.A organização da legislação existente 

contribuiria mais facilmente para encontrar caminhos para o grande desafio que era 

possibilitar o processo de cidadania das pessoas libertas da condição jurídica de escravos e 

encontrar solução para a questão do direito à propriedade dos proprietários. Para isso confiava 

em seu método de trabalho que incluía a revisão e atualização das leis, como podemos 

observar em seu trabalho Comentário à Lei 463 de 1847. 

Consciente de sua dedicação e empenho em tudo que fazia, a visível falta de interesse 

dos membros em seguir as propostas do IAB, aliada ao desinteresse de seus pares e do próprio 

imperador em ouvir parte do trabalho, que lhe custara anos de estudo e que entendia como 

importante contribuição para os debates em pauta sobre a escravidão, naturalmente o 

desestimularam. Na sessão de agosto de 1862 fizera considerações lamentando a falta de 

assiduidade dos membros do IAB no momento em que pretendia reorganizá-lo. Mas o 

incentivo de alguns membros que destacaram a necessidade de se discutir as questões que 

agitavam a atualidade, como o projeto de Reforma Judiciária, apresentado na Câmara dos 

Deputados, além da necessidade de se implementar uma reforma nos estatutos do instituto, 

certamente fizeram Perdigão desistir da demissão.  Em 1865 o presidente insistiu na proposta 

de se efetuar tal reforma no instituto, desta vez sugerindo que fosse conjugada com a 

organização da Ordem. Uma comissão foi formada para o estudo do assunto com a chefia do 

próprio Perdigão60. 

O marasmo do IAB pode ser observado na baixa frequência e assiduidade dos seus 

membros. Estar filiado a uma instituição importante significava status político e social, 

independente da participação efetiva.  O mesmo pode ser verificado nas sessões da Câmara 

dos Deputados onde por diversas vezes a sessão era suspensa por número insuficiente de seus 

membros. Perdigão se voltou para a questão principal – a escravidão – sobre o futuro do país 

e sua inserção no mundo civilizado, que via de forma conjuntural. Para ele era necessário a 

participação de todos os setores da sociedade e do governo e apontava a necessidade de maior 

equilíbrio entre os poderes legislativo, Executivo, Moderador e Judiciário, criticando o 
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governo por violar a independência do Judiciário e a vitaliciedade dos magistrados.  Outro 

ponto relevante abordado em seu discurso foi a necessidade da igualdade entre brasileiros e 

estrangeiros no país. A sua atuação no IAB foi marcada pela presença assídua e ativa, 

dedicação à instituição e a busca de formas de fazer valer a missão do instituto.  Sua saída em 

1866 se deveu ao fato de que apesar de seus esforços, suas expectativas em relação aos 

membros do instituto não foram alcançadas. Esgotara todos os recursos para imprimir a 

ordem, a participação mais ativa de seus membros e inclusão do instituto como entidade de 

referência para o governo.  

Os movimentos de rejeição à iniciativa de Perdigão Malheiros podem ser observados 

não só por parte de seus colegas do instituto, mas também por parte do imperador.  Azevedo 

Castro inclusive citou a existência de uma “vontade superior” contrária à Perdigão. 

 
 

Assim, primeiro aquele especioso pretexto que serviu de afastamento à 

leitura do discurso, logo após a pouca atenção prestada à que fizera de parte 

do seu trabalho, e por último a recusa da publicação, foram outras tantas 
causas acumuladas, que vieram enraizar a desconfiança de que uma vontade 

superior lhe era infensa61.(grifo nosso). 

 
 

Essa “vontade superior” que rejeitara pedidos de Perdigão, os mais importantes, como 

a pensão para sua mãe após a morte de seu pai, seria percebida em toda a sua vida pública. 

Apesar disso, Alfredo Valadão, afirmou que Perdigão, enquanto membro do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB tratava de perto com o imperador e que sua obra 

exerceu influência sobre o espírito de D. Pedro II, cuja atuação na lei de 28 de setembro de 

1871 é fato inconteste. Cabe então indagar que vontade superior lhe fez oposição as demandas 

colocadas? E quais foram as motivações para esta oposição, exercida sobre Perdigão muito 

antes de entrar para a política? São perguntas ainda sem respostas.  

 

1.1. O presente e a carta 

  

Segundo Azevedo Castro, em 6 de novembro de 1867, de Bordéus, França, Aureliano 

Cândido Tavares Bastos escreveu à Perdigão62 e dando-lhe  parabéns pela obra lhe contou que 
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adquiriu dois exemplares. Ficou com um e o outro deu a Laboulaye63 e contou que da 

Inglaterra, Joseph Cooper64, da França Augustin Cochin, da Espanha Labre65, dos EUA 

Livermoore66, enviaram-lhe as mais simpáticas e entusiásticas saudações67. 

Joaquim Nabuco escrevera em 1866, “a escravidão era tanto res integra, como res 

sacra. Algumas vozes se levantaram em todo o tempo contra o cativeiro, mas tinham ficado 

sem repercussão [...]”68. Entre estas vozes escreveu Valladão que uma das maiores foi a de 

Perdigão Malheiros, na memorável sessão do Instituto dos Advogados, de 1863.  “E agora, 

em 1866 -1867, tão alta se eleva, que todos têm e ouvi-la!69”. O Imperador, os jurisconsultos, 

os tribunais, o conselho de Estado, o parlamento, os propagandistas. Valladão ressaltou a 

importância da obra. “Quando o problema da emancipação é discutido no Conselho de Estado 

em 1868, nenhuma medida ahi foi lembrada, pode proclamar Joaquim Nabuco, ‘que não 

figurasse na obra de Perdigão Malheiro [...]70”. 

 Podemos supor que a obra de Perdigão presenteada a Édouard René de Laboulaye 

Lefèvre por Tavares Bastos, em novembro de 1867, pode ter impactado a Sociedade Francesa 

que em julho de 1866 enviara carta à D. Pedro II.  Essa obra poderia ter significado a 

ascensão do nome de Perdigão no cenário internacional como alguém especialista no tema e 

que legitimamente poderia mediar o processo de emancipação, o que não interessou à cúpula 

imperial, justificando todas as negativas e impedimentos que sofreu, principalmente na 14ª 

Legislatura. 

 

 

 

 

                                                             
63Édouard René de LaboulayeLefèvre (Paris, 18 de janeiro de 1811 - Paris, 25 de maio de 1883) foi um jurista, 

poeta, autor e maçom francês. 
64Joseph Cooper (1800-1881) foi Secretário Honorário da British and Foreign Anti-Slavery Society 
65Rafael Maria de LabraCadrana (La Habana, 7 de septiembre de 1840-Madrid, 16 de abril de 1918) foi um 

ideólogo e politico espanhol, liberal e republicano, ativo abolicionista e escritor, da Sociedade Abolicionista 
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1.2. Pontos fundamentais da obra 

 

Perdigão dividiu a parte jurídica em cinco seções, das quais me deterei somente 

naquelas que possam contribuir para os debates que analisaremos no capítulo 3 deste trabalho. 

Já a parte 3 que trata dos africanos, trabalharemos os sete capítulos. Em seu Preâmbulo no 

Tomo I, Parte I: Jurídica, Perdigão apontou duas constatações: a primeira foi a de que a 

matéria Jurídica era tão importante que seria digna de um tratado e a segunda era a escassez 

das leis, principalmente as “relações civis que ligam os escravos e os senhores entre si e com 

terceiros, nas questões cardiais de estado de liberdade ou escravidão, e em tantas outras que 

emergem constantemente71”. 

A mudança da condição de escravo para cidadão foi um desafio de extrema 

complexidade.  A naturalização do olhar sobre o africano como mercadoria a ser comprada, 

usada, negociada e tornada um bem foi resultado de três séculos de internalização do conceito 

escravo e estrutura social e econômica baseada no sistema de produção e organização social 

escravista. A consequência foi o surgimento de uma parcela da população de origem africana, 

apartada de todos os direitos naturais e jurídicos, de ausência de educação, fosse ela social, 

religiosa ou moral e de qualificação mais ampla que significasse projetar uma vida além 

daquela marcada pelo senhor. Além da própria condição histórica, essa mudança exigia uma 

mudança de olhar e um investimento educacional da parte dos proprietários e do governo em 

longo prazo. E tudo isso esbarrava no sistema jurídico que considerando o escravo uma 

propriedade, coisificando a vida, o privara de todos os direitos. Estas questões “gritaram” 

quando surgiu o problema dos africanos livres. 

No preambulo da parte jurídica, Capítulo I: o escravo ante a lei política e 

administrativa, Perdigão explanando sobre a ausência de direitos políticos e de exercer cargos 

públicos, disse que “tal é a extensão dessa incapacidade, que, entre nós, nem são os escravos 

admitidos a servir como praça no exército e marinha.” Neste aspecto, em relação à admissão 

do escravo, Perdigão apontou para a não aceitação do homem livre em “hombrear” com 

escravos nas forças armadas. Ele justificou essa afirmação na nota 6, citando entre outros 

documentos a Circular nº 595 de 27 de dezembro de 1860. Esta circular se referia a “despesas 

feitas com os indivíduos que entram para o serviço do Exército, tanto voluntários, como 

recrutados”. E nela o imperador determinara que seria considerada apenas as reclamações de 

despesas relacionadas aos escravos recrutados. Após 1865 quando houve enorme baixa na 
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Parte I, 1866p.1 



30 
 

adesão voluntária à guerra, o governo implantou uma política de recrutamento bastante 

agressiva no sentido de garantir homens no front e a maioria destes foram os escravos.  

Em relação ao conceito jurídico de escravo, Spiller, analisou o texto de Perdigão, 

 

 
Quanto ao conceito jurídico do escravo como semovente ou coisa, herdado 

do direito romano, o próprio jurisconsulto, como bom proprietário de 

escravos, constatou sua limitação, quando adaptado à prática social das 
relações escravistas. Tratou logo de relativizar as normas romanas, 

afirmando que a equiparação do cativo às coisas realizava-se no campo 

reduzido da “ficção da lei”; como uma comparação de âmbito jurídico 
destinada a demonstrar a sua subordinação legal ao “domínio de outrem”. 

[...] chegou a questionar o argumento de que ele não teria personalidade ou 

estado, ao afirmar que “tal é a regra (jurídica) [...] Quanto à argumentação de 

que o escravo estaria “privado de toda a capacidade civil”, ela se ateve 
basicamente à sua caracterização jurídica, [...] Finalmente, ele acrescentou a 

própria impossibilidade da legislação romana estabelecer, na prática jurídica, 

a redução ficcional do escravo a um mero objeto coisificado72. 
 

 

Perdigão em seus estudos e sistematização da legislação usou o método comparativo 

entre as leis antigas e a jurisprudência na análise da realidade brasileira. Comparando a 

condição do escravo com o cidadão, em relação aos direitos civis o fez sempre através de 

estudo comparativo com o Direito Romano e português.  Iniciou o Capítulo 1, colocando que 

“nem lei alguma contempla o escravo no número dos cidadãos, ainda quando nascido no 

Império, para qualquer efeito em relação à vida social, política ou pública”73, mostrando o 

conceito de escravo no Direito Romano e como este ainda era seguido no Brasil e que o 

resultado disto era a: 

 
 

Exclusão dos escravos da comunhão politica, dos cargos públicos, do 

exercício de qualquer direito de semelhante ordem, de qualquer participação 

da soberania nacional e do poder público. A evidencia destas proposições 
dispensa maior desenvolvimento, quer na parte histórica, quer na parte 

jurídica74. 

 

 

Ele denunciou o fato de que por conta da deficiência da legislação em não ter 

elaborados leis e nem tribunais especiais para tratar das questões jurídicas, penais e criminais 

específicas aos escravos, já que sua condição se diferenciava do resto da população, os delitos 

e demais situações eram “processados, pronunciados e julgados, conforme os delitos e 
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lugares, como os outros delinquentes livres ou libertos75”. Isso resultava em que o escravo 

considerado por ficção da lei76 uma “coisa”, propriedade de alguém, mas em caso de delito, 

era julgado como pessoa “punindo-se até os escravos mais severamente do que as pessoas 

livres”. Essa ficção da lei já era praticada no Direito Romano segundo Euclides de Mesquita. 

 

 

Teoricamente, os magistrados judiciais devem respeitar o velho 

iuscivile; mas, praticamente eles eram impelidos irresistivelmente a 

modificar a sua aplicação. Esta situação os conduzia a usar expedientes 

destinados a fazer aparecer seu respeito às leis do povo romano, mesmo 
quando formulavam, para a organização dos litígios privados, instruções 

que ultrapassavam o quadro das leis civis.No primeiro grau destes 

expedientes, acha-se a hipocrisia da ficção que consiste em uma assimilação 
sabidamente inexata, verbi gratia - o peregrino é assemelhado ao cidadão 

(Gaius, 4,37); o bonorum possessor é assemelhado ao herdeiro (Gaius, 4,34) 

a fim de estender ao peregrino e ao bonorum possessor a aplicação de regras 

civís feitas para os cidadãos ou para os herdeiros civís77. (grifo nosso). 

 

 

Como bem explicou Mesquita, a lei era interpretada segundo interesses dominantes. 

Perdigão assim colocou e foi além ao demonstrar que o Direito Romano reconheceu o fato de 

que a ficção da lei que equiparou o escravo a uma coisa, objeto de propriedade, não foi 

suficiente para eliminar o homem que existia neste escravo. E foi por este estudo comparado, 

detalhado e aprofundado da legislação romana, portuguesa e realidade brasileira que a obra A 

Escravidão no Brasil, foi citada, comentada e consultada a partir de sua publicação. E apesar 

de se definir como um abolicionista moderado, Perdigão era um jurisconsulto e um estudioso 

das leis. Como Advogado da Casa Imperial e Procurador dos Feitos da Fazenda sua visão do 

escravo foi antes de tudo jurídica.  

 

1.3. Direitos de vida e morte 

 

Além da exclusão dos direitos civis, Perdigão salientou o peso do direito à propriedade 

que deu ao senhor.  

 

 

Faculdade de dispor do escravo como bem lhe aprouvesse, de maltrata-lo e 
até mata-lo impunemente (jus vitae et necis), do mesmo modo que o poderia 
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fazer com um animal que lhe pertencesse, ou outro qualquer objeto de seu 

domínio78. 
 

 

Apesar do direito à propriedade criar uma relação de domínio muitas vezes cruel, 

Perdigão chamou atenção para outras leis que negavam aos senhores o direito de vida e morte 

sobre os escravos, apenas lhes facultando o direito de castigos moderados, sendo o excesso 

punido por lei.  Assim como em caso de sevícias quando o escravo podia requerer sua venda. 

Ele comentou os diversos aspectos da escravidão em Roma relacionados às punições 

imputadas aos escravos e principalmente os limites destas punições a partir do progresso da 

jurisprudência e influencia do cristianismo79. Dentre os delitos comentados e suas devidas 

punições na legislação vigente, Perdigão perguntou ao leitor: 

 

 
Será justificável o delito se o escravo matar ou ferir o senhor, feitor, 

administrador, etc. em defesa própria? Parece que sim, ex vi do disposto no 

Código Criminal na parte geral, não alterada pela cit. lei. O que se deve 
entender igualmente de quaisquer outros motivos que isentem de culpa, 

assim como que a agravem ou atenuem80. 

 

 

 O escravo era julgado da mesma forma que os delinquentes livres ou libertos, pois 

segundo Perdigão “não há entre nós autoridades, juízes, ou tribunais especiais, que conheçam 

dos delitos cometidos pelos escravos81”. Inclusive poderia se beneficiar do habeas-corpus 

desde que requerido por um cidadão brasileiro. Mesmo assim o escravo não podia: dar 

queixa por si do seu senhor, não pode fazer denúncia contra o senhor, não podia ser 

testemunha jurada, apenas informante, quando réu é o juiz do processo que nomeia defensor 

ou curador para ele e na pena de morte não havia recurso. A legislação existente, que 

Perdigão chamou de excepcional contra o escravo, sobretudo em relação ao senhor, as 

punições, careciam de reforma e não estavam de acordo com os princípios da ciência. E 

mesmo o excesso do rigor não resultavam na diminuição dos delitos. Com essa constatação, 

Perdigão apontou como solução a “modificação dos costumes”, de forma a tornar mais 

suportável o cativeiro até finalmente abolir-se a escravidão. Para ele, o Código Penal era um 

dos mais perfeitos, mas a inclusão de artigos sobre escravos “denegriu algumas de suas 

páginas”. Contrário a pena de morte, comentou que era uma ideia que já estava posta de lado 

no Brasil e que deveria ser estendida ao escravo, assim como a pena de açoites e conclamou o 
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governo para que assim se fizesse. Perdigão chamou atenção para o fato de que o escravo ao 

ser submetido à lei penal deixava de ser considerado coisa.  Neste âmbito, tornava-se pessoa a 

responder “pessoal e diretamente pelos delitos que cometa82”. 

 

 
Objeto do delito, porém, ou paciente, cumpre distinguir. O mal de que ele 

pessoalmente possa ser vítima não constitui o crime de dano, e sim ofensa 

física, para ser punido como tal, embora o ofensor fique sujeito a indenizar o 
senhor; nesta última parte, a questão é de propriedade, mas na outra é de 

personalidade. [...] Desde que ele não é o ofendido em sua pessoa, e sim 

exclusivamente o senhor na sua propriedade, o crime já não é senão em 
relação a este, e, portanto unicamente, contra a propriedade83. 

 

 

O que teve de notável na personalidade de Perdigão foi sua busca incessante em 

dominar todos os aspectos da questão que lhe ocupava, no caso o sistema escravista. Ele 

apresentou uma visão sociológica não do escravo, mas da sociedade brasileira que estava 

intrincadamente estruturada sobre sua existência. Com isso apresentou os vários aspectos 

relacionados aos agentes sociais: escravo, senhor e família senhorial e como esses agentes 

estavam posicionados constitucionalmente. Assim, na relação escravo e senhor a primeira 

questão que se apresentou foi o da propriedade – Art. 179 da Constituição de 1824. A segunda 

questão relacionada ao escravo era como, sem violar a constituição e ao mesmo tempo 

cumprindo seus termos, torná-lo cidadão. Apesar de tentar resolver este desafio jurídico e ver 

no escravo um potencial cidadão, Perdigão não conseguiu vislumbrar nos quilombos a 

cidadania vivida na prática pelos escravos que para lá fugiam: organização social e familiar e 

trabalho. Ele viu nos quilombos, uma ameaça à ordem pública, e paz das famílias e citou o 

exemplo do quilombo dos Palmares que existira no século XVI entre 1630 e 1694. Apesar de 

saber deste quilombo por registros escritos, o definiu como “notável” e comentou as 

providências tomadas, como a criação de capitães do mato e prêmios para a captura dos 

escravos, mas, imediatamente fez criticas, e colocou, como “extremo ignominioso e bárbaro” 

o fato de marcarem com ferro quente o escravo fugido na primeira vez e o corte de uma das 

orelhas na segunda, por “simples mandado do juiz sem processo algum, mesmo antes de 

entrarem para a cadeia.”Estas observações de Perdigão acerca do quilombo, merecem que nos 

detenhamos um pouco mais sobre elas. Não tenho registros até o momento de que Perdigão 

tenha realizado viagens ao exterior e nem que tenha conhecido um quilombo que tenha 

existido no seu tempo, sendo mais correto afirmar que suas análises foram como ele mesmo 
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colocou feitas a partir dos registros feitos por terceiros: relatórios, notícias de jornais, etc.84 

Apesar de defender a tese de que o africano por ficção da lei foi feito escravo e que a lei 

poderia conduzi-lo à condição de cidadão, não antes de prepara-lo através da educação e 

qualificação para o trabalho livre, seu olhar sobre o escravo era a de um inimigo doméstico e 

público, “pronto sempre a rebelar-se, a levantar-se”. E citou o Código Criminal artigo 113 que 

“prevendo esse crime, de muito maior gravidade, pune-o com penas excepcionais.” Essas 

penas iam desde os açoites e galés até a pena de morte85. 

 Em suas análises levantou a questão da fonte da escravidão. A primeira foi o tráfico 

atlântico. Mas a principal fonte interna foi o nascimento.  Assim, todo filho de escrava nascia 

escravo, “pouco importando que o pai seja livre ou escravo.” Atendo-se com mais atenção a 

este aspecto, o jurisconsulto mostrou as nuances da lei segundo o Direito Romano.  

 
 

A princípio olhou-se à data do nascimento; de sorte que era livre ou escravo 

o filho, conforme a mãe o era também nessa época; Decidiu-se mais tarde 

que, se a mãe era livre ao tempo da concepção, o filho o devia igualmente 
ser, ainda que ao do nascimento fosse ela escrava. Por último, que, ainda que 

ela fosse escrava ao tempo da concepção e do parto, o filho seria livre, se a 

mãe durante a gestação foi livre. Conseguintemente devemos assentar como 
regra a seguir entre nós — que, se a mãe é livre em qualquer tempo, desde 

a concepção até o parto, o filho nasce livre e ingênuo, ainda que ela em 

qualquer dessas épocas seja ou fosse escrava86. (grifo nosso). 
 

 

Foi essa última concepção que Perdigão defendeu. 

 A proposta de ventre livre começara a ser gestada e aplicada em outros países. A 

questão posta por Perdigão Malheiros tinha maior amplitude. Para ele não bastava garantir a 

liberdade do filho da escrava a partir da lei, mas garantir que este filho fosse preparado para 

ser útil a si e ao Brasil como cidadão. E como isso seria possível? Através da educação, o que 

significava investimentos a longo prazo para assegurar o resultado esperado. E antes disso 

teria de resolver a questão da propriedade. Fundamentando suas analises no Direito Romano, 

explicou que “no escravo havia outra coisa mais do que um objeto de propriedade, que ele não 

era rigorosamente uma coisa como os irracionais, que no escravo havia um homem, uma 

pessoa mesmo.”87 Por conta disso, no Direito as pessoas foram divididas em livres e escravos 

e que “em muitos atos se devia ter, para efeitos civis, em atenção ao escravo a sua qualidade 
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de homem, de ser inteligente, e livre.”88 Essa divisão se fez essencial para o tratamento 

diferenciado do escravo. Juridicamente ele foi reduzido a “objeto de propriedade” de outro 

homem e como propriedade seria “forçoso aplicar-lhe nestas relações as leis que regulam as 

questões de propriedade”.  Porém:  

 

 
Ele não é por natureza e realmente objeto de domínio e sim um ente humano, 

com direitos e deveres, aquelas leis lhe não são aplicáveis em toda a sua 

extensão e rigor; elas sofrem modificações constantes e quase sempre 

profundas em favor do homem, assim espoliado da sua liberdade, da sua 
personalidade, e degradado à essa mísera condição pelo arbítrio da lei 

positiva89. 

 
 

 Porém o africano livre não se enquadrou em nenhuma das duas categorias.   

As famílias escravas sofriam a condição de serem seus membros propriedade de um 

senhor. Perdigão sinalizou a necessidade de mudanças na legislação para a manutenção desta 

família, porém naquele momento indicou como único caminho a alforria voluntária ou legal, 

quando então o conjugue liberto “poderia resgatar a liberdade da família (mulher e filhos), e 

assim adquirir todos os direitos respectivos em sua plenitude90”.  Em relação aos bens, 

mostrou a diferença entre a legislação brasileira vigente e o Direito Romano. Pelo direito 

antigo, o escravo não podia ter aquisições de nenhuma forma, nem herança, mesmo que com 

consentimento do senhor, porém no Brasil já se admitia  todos os modos de aquisição, 

principalmente o pecúlio. Apesar disto “nenhuma lei garante ao escravo o pecúlio” mesmo 

“por ato de última vontade”. “Se os senhores toleram que, em vida ou mesmo causa mortis, o 

façam, é um fato que, todavia deve ser respeitado91”. E para Perdigão, o pecúlio era um meio 

que facilitaria as manumissões “e o estabelecimento dos que se libertassem.” Percebe-se em 

seu discurso, a procura de meios que garantissem a autonomia do liberto, não só pela 

educação, mas também financeiramente.  Citando Padre Bremeu relacionou regras para que 

este pecúlio fosse utilizado pelo escravo, “cujo destino principal é a própria emancipação dos 

que se fizerem dignos.” Pode-se deduzir que esta “dignidade” estava condicionada à 

obediência. A visão que Perdigão tinha do escravo pode nos levar a perguntar se afinal era a 

visão de um abolicionista, mesmo moderado, ou de um escravagista. A resposta não é 

simples, mas podemos começar a respondê-la. A partir da década de 50 quando publicou seu 

trabalho Índice Cronológico dos Fatos mais notáveis da Historiado Brasil, podemos perceber 
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com clareza que de um lado, ele via no escravo sua humanidade e potencialidades para que se 

tornasse um cidadão, mas por outro seguia o mesmo olhar do imaginário social que via no 

escravo um perigo iminente pela ausência de valores morais e embrutecimento, justificado por 

estar submetido por séculos a um sistema escravista cruel. Ele acreditava ser possível que este 

escravo embrutecido se tornasse um cidadão. Toda sua proposta de emancipação gradual foi 

orientada por esta visão e por entender que somente através de um processo de reeducação 

moral, religioso e educacional, poder-se-ia preparar o escravo para a liberdade civil. Mas esta 

era uma proposta que exigiria da sociedade uma mudança de olhar e um reconhecimento do 

escravo enquanto pessoa; e ele sinalizou que esta mudança seria lenta e gradual. Porém esta 

sociedade não estava pronta ou não a desejava. 

 A “liberdade” sempre foi o fator principal para a cidadania. E pelo princípio do Direito 

Natural,  

 

 
Todos nascem livres, todos são iguais [...] A liberdade é coisa sem preço, 

isto é, que se não pode comprar, nem avaliar em dinheiro [...] A bem da 

liberdade muitas coisas se determinam contra o rigor do Direito [...] Sempre 

que a interpretação é duvidosa, deve decidir-se a favor da liberdade92. 
 

 

O objetivo de Perdigão em relação à escravidão foi encontrar novas saídas para o 

problema. Ele adotou uma postura metodológica que levou em conta o Direito Natural, que 

priorizava a liberdade, contra “o rigor do Direito”, relacionado ao Direito Positivo, ou jurídico 

e encontrou respaldo para isso na própria lei.  Na nota 269, ele citou a fonte de seu exemplo 

sobre a troca do escravo mouro pelo cristão cativo em poder dos fiéis.  É importante observar 

nas Ordenações e Leis do Reino de Portugal, Livro 4 Título 11 § 4º sobre a liberdade do 

mouro no caso tratado que a avaliação não fosse feita “segundo afeição particular, havendo 

respeito a sua idade, saúde, saber, costumes, serviço, disposição, arte e ofício, ou outra 

qualidade.” Estes quesitos que são elencados como elementos de valoração de preço, também 

nos aponta para o reconhecimento do escravo enquanto detentor de afeto e saberes, e portanto 

candidato à participar da vida em sociedade. Assim entende também Perdigão ao citar 

novamente o Direito Romano quando colocou que o senhor tinha o direito de tirar proveito do 

escravo da maneira que lhe convinha, porém tinha o dever de alimentá-lo, vestir, curar “não 

se devendo jamais esquecer de que nele há um ente humano93”. 

 

                                                             
92 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, Tomo I Parte I, 1866. p. 63-64. 
93 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, Tomo I Parte I, 1866.p. 67 
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Pelo direito de propriedade, que neles tem, pode o senhor alugá-los, 

emprestá-los, vendê-los, dá-los, aliená-los, legá-los, constitui-los em penhor 
ou hipoteca, dispor dos seus serviços, desmembrar da nua propriedade o 

usufruto, exercer enfim todos os direitos legítimos de verdadeiro dono ou 

proprietário. [...] O escravo como propriedade passa por sucessão ou por 

testamento, do mesmo modo que os outros bens do defunto senhor. E os 
impostos sobre as heranças e legados lhes são extensivos da mesma maneira. 

[...] Como propriedade é ainda o escravo sujeito a ser seqüestrado, 

embargado ou arrestado, penhorado, depositado, arrematado, adjudicado; 
correndo sobre ele todos os termos sem atenção mais do que à propriedade 

no mesmo constituída94. 

 

 

Perdigão chamou atenção para o fato de que a maior complicação observada nos 

diversos tipos de contrato eram as cláusulas relativas à liberdade, mas segundo ele, “o Direito, 

e a Jurisprudência, resolviam, em geral, a favor desta.” Em seus estudos pontuou as lacunas 

no ordenamento jurídico em relação aos escravos e que por isso, se fazia necessário 

constantemente recorrer ao Direito subsidiário, neste caso as Ordenações portuguesas. Mas 

em relação à liberdade, apontou a necessidade de se fazer exceções ou restrições nas cláusulas 

dos contratos.  Uma destas foi em relação a ne manumittatur, onde o vendedor podia estipular 

que o escravo vendido não fosse libertado. Esta cláusula deveria ser retirada, pois: 

 
 

Ela se ressente das sutilezas dos romanos, da sua organização peculiar e 

própria, e se opõe no espírito geral do nosso Direito atual, é ofensiva da 

humanidade, da latitude mesmo do direito de propriedade que passa para o 
comprador, contrária as ideias cristãs, da civilização moderna, do bem 

público enfim que aconselha e exige que as manumissões se facilitem e 

multipliquem em ordem e vista de se ir extinguindo o gravíssimo e bárbaro 
mal da escravidão95. 

 

 

1.4. A mãe e seu ventre livre! 

  

No Art. II § 60, Perdigão explicou que os filhos das escravas “pertencem igualmente 

em comum a todos96”. (Partussequiturventrem nota 337); porém quando eram dados em 

usufruto a alguém, isso se tornava “grave questão” relacionada a propriedade, pois “a quem 

pertencem?”97.  O usufrutuário98 no Direito Romano “tinha direito aos serviços e a todas as 

                                                             
94 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, Tomo I Parte I, 1866.p. 68, 72 
95 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, Tomo I Parte I. 1866.p. 80. 
96 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 82 
97 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 86 
98O usufruto (do latim ususfructus, uso dos frutos) é um direito real de gozo ou desfruto de uma coisa alheia. 

O usufrutuário possui a coisa mas essa coisa não é dele, isto é, tem a sua posse, mas não a sua propriedade. 
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vantagens que o escravo pudesse prestar; podia até alugá-lo99”. Citando os jurisconsultos 

romanos que debateram sobre de quem seria o escravo: do usufrutuário ou do proprietário, 

prevaleceu o segundo. Ampliando mais a questão, ele colocou um problema. 

 

 
E se a escrava é dada a herdeiro obrigado à colação

100
, devem os filhos ser 

trazidos a ela do mesmo modo que a mãe? — É questão melindrosa. Quanto 

aos nascidos depois do falecimento do doador, não há dúvida que devem sê-
lo. Mas, quanto aos nascidos durante a vida do mesmo, mais difícil é a 

solução. Se o herdeiro fosse simples usufrutuário (como pode acontecer, 

segundo os termos da concessão), seria fora de dúvida que os filhos das 
escravas deviam ser trazidos à colação, por lhe não pertencerem. Se, porém, 

ele não é simples usufrutuário, parece que, não obstante haver adquirido o 

domínio, e poder mesmo alienar, é todavia obrigado a conferir também os 

filhos das escravas como acessórios que acompanham a condição e sorte do 
ventre; a doação, em tal caso, traz consigo a cláusula implícita da sua 

suspensão, e mesmo da resolução da propriedade, se se verificar na época 

competente que excede as forças do doador e ofende as legítimas dos co-
herdeiros101. (grifo nosso). 

 

 

Na Seção 3º: Terminação do cativeiro, no § 78, em relação ao término da escravidão 

ele colocou três possibilidades: por morte natural do escravo, pela manumissão ou alforria ou 

por disposição da lei. Depois de dar esclarecimentos sobre vários dispositivos da lei, Perdigão 

procurou analisar as situações dentro de seu contexto real e atual, prescindindo “de todas 

essas ficções, anacrônicas, obsoletas, sem aplicação ao nosso estado102”.  E deu uma definição 

de “alforria” 

 

A alforria não é, portanto, em sua última, única, e verdadeira expressão mais 
do que a renúncia dos direitos do senhor sobre o escravo, e a 

conseqüentereintegração deste no gozo de sua liberdade, suspenso pelo fato 

de que ele foi vítima; o escravo não adquire, pois, rigorosamente a liberdade, 
pois sempre a conservou pela natureza, embora latente (permita-se o termo) 

ante o arbítrio da lei positiva103. (grifo nosso). 

 

 

Na análise que fez e no termo que usou – “reintegração” de sua liberdade – Perdigão 

reconheceu o “cidadão” no escravo, pois para ele esta liberdade sempre fez parte de si. 

Chamou atenção para o fato de que não se podia aceitar sem restrições as disposições do 

                                                             
99MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 84 
100 COLAÇÃO é o meio pelo qual os herdeiros necessários restituem aquilo que receberam em vida pelo “de 

cujus” à herança. É importante frisar que tal instituto aplica-se apenas na existência de doação para herdeiros 

necessários, sendo que demais doações a terceiros não precisam ser conferidas quando da abertura do inventário. 
101 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 87-88 
102 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 161 
103 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 163 
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Direito Romano por incompatíveis com a boa razão, e fundadas em ficções, em sutilezas, em 

costumes e ideias peculiares daquele povo. 

 
 

Nem a doutrina da legislação da União (Sul) Americana por motivos 

semelhantes, atendendo por outro lado à índole de nossas leis, aos nossos 
costumes, e às ideias do século e época, assim como a que o favor à 

liberdade sem quebra de um direito certo e incontestável de terceiro é o 

grande e seguro regulador em tais questões, devemos concluir: 1.º que o 
statuliber é liberto, embora condicional, e não mais rigorosamente 

escravo; 2.º que ele tem adquirido desde logo a liberdade, isto é, o direito; 

ou antes, tem desde logo sido restituído à sua natural condição de homem 

e personalidade; 3.º que só fica retardado o pleno gozo e exercício da 

liberdade até que chegue o tempo ou se verifique a condição; à 

semelhança dos menores, que dependem de certos fatos ou tempo para 

entrarem, emancipados, no gozo de seus direitos e atos da vida civil; 4.º 
que pode fazer aquisições para si, como os menores; 5.º que não é passível 

de açoites nem de penas só exclusivas dos escravos; nem ser processado 

como escravo; 6.º que não pode ser alienado, vendido, hipotecado, adquirido 

por usucapião; é mesmo crime de reduzir à escravidão pessoa livre: 7.º 
responde pessoal e diretamente pela satisfação do delito como pessoa livre; 

8º os filhos da statulibera são livres e ingênuos, visto como livre é o 

ventre; a condição ou o termo não mudam nem alteram a sorte da mãe 
quanto à sua verdadeira e essencial condição de livre: 9.º que o serviço, a 

que o statuliber seja ainda obrigado, já não é propriamente servil; 10. que 

não há aí patronos a respeito mesmo dos assim libertos, à exceção somente 
do próprio ex-senhor104. (grifo nosso). 

 

 

Esta citação é particularmente importante e talvez seja uma das chaves para 

compreender a lógica seguida por Perdigão no processo de emancipação do escravo. Observa-

se que ele considerou não só o ventre, mas a mulher livre de seu cativeiro. No caso, a mulher 

se tornava liberta (statulibera) assim como seu ventre. Ele também reconheceu no escravo a 

condição natural de ser homem e, portanto seria portador de alma. A liberdade seria 

condicionada ao tempo de prestação de serviço segundo proposta de lei e à preparação do 

liberto para esta liberdade o que implicaria dar-lhe educação e qualificação para outros tipos 

de trabalho além daqueles impostos pelo sistema escravista. Portanto observamos condições 

diferentes daquela proposta pelo governo em 1871. Ele explicou que assim como menores, 

interditos e outros exemplos, os libertos seriam livres, não servos, mesmo sendo obrigados “a 

servir a outrem por tempo determinado105”. 

 

 

O nosso Direito pátrio, mesmo moderno, ainda nos fornece outros exemplos. 
Aquele que se obriga a servir a outrem por tempo determinado é livre; e 

                                                             
104 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 167-168  
105 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 170 
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todavia pode ser constrangido a servir na forma ajustada. O liberto, eis que 

aceita a alforria (nem lhe é lícito recusá-la), implícita e tacitamente aceita a 
obrigação, quando o não faça de modo expresso; se não há contrato, há 

quase-contrato; e a própria Lei o dá claramente a entender106. 

 

 

 Perdigão explicou ainda os diversos modos de alforria, sempre comparados ao Direito 

Romano. 

 
 

Pelo Direito antigo apenas se podia, em Roma, obter a liberdade por três 

modos solenes, a saber, a inscrição no censo, a vindicta, o testamento [...] 

Era, além disso, necessário que o senhor tivesse o domínio quiritário
107

. — 
O Direito Pretório

108
, porém, salvava de fato a liberdade. E a Lei 

JuniaNorbana modificou aquele rigor do antigo Direito, e garantiu as 

manumissões, declarando que ficavam latinos os libertos por modos não 
solenes. Estes modos não solenes foram introduzidos com o correr dos 

tempos. Tais eram: 1.º per epistolam (por carta), quando o senhor declarava 

por escrito que dava a liberdade: nenhuma formalidade era a princípio 

exigida; 2.º interamicos, isto é, mesmo sem escrito algum, e apenas 
verbalmente ante testemunhas (amicos) em número de cinco; 3.º per 

convivium, quando o senhor admitia à sua mesa ante testemunhas o escravo, 

pois à mesa só podia estar com o senhor pessoa livre; 4.º per nominationem, 
se o adotava, ou mesmo tratava por filho em algum ato público; 5.º em geral, 

por qualquer outro modo, de que resultasse, ainda tácita ou 

conjecturalmente, ser a intenção do senhor libertar o escravo109. (grifo 
nosso). 

 

 

 Mas a maior reforma foi de Justiniano que aboliu a distinção entre os modos solenes e 

não solenes de manumissão. Mas Perdigão ressaltou que:  

 

Entre nós também, não há nem deve haver diferença essencial nos modos de 
manumissão [...] Por qualquer modo, pois, que a liberdade seja conferida ao 

escravo, solene ou não, direta ou indiretamente, expressa ou tacitamente ou 

mesmo em forma conjectural ou presumida, por atos entre vivos ou de 

última vontade, por escrito público, particular, ou ainda sem eles, a liberdade 
é legitimamente adquirida; e o escravo assim liberto entra na massa geral dos 

cidadãos, readquirindo a sua capacidade civil em toda a plenitude, como os 

demais cidadãos nacionais, ou estrangeiros. — Está entendido que, quando 

isto dizemos, é em tese, cujo desenvolvimento daremos em outros 

lugares; assim como quais os direitos políticos e civis dos libertos, e suas 

relações com os patronos. Os modos mais comuns no Brasil são: 1.º a carta, 

ainda que assinada somente pelo senhor ou por outrem a seu rogo, 
independente de testemunhas; 2.º o testamento ou codicilo; 3.º a pia 

batismal. Por ato voluntário do senhor pode o escravo ser restituído à 

                                                             
106 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 170 
107“Propriedade quiritária”: é a propriedade dos “quirites”, peculiar ao cidadão romano. Seu titular era um 

cidadão romano. 
108 O “Direito Pretório” possibilitou a que uma propriedade podia ser adquirida por qualquer um, até estrangeiro, 

e o modo de aquisição não precisava mais ser solene e formal e nem exclusiva do cidadão romano. 
109 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 93-95 
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liberdade. É o que se diz propriamente manumissão (manumissio), alforria. 

[...] Quanto ao modo ou forma, é indiferente, como vimos. Por tal maneira 
que, ainda mesmo em ato solene, qual v. g. o testamento, se este não pode 

valer por inobservância de formalidades externas ou por outros motivos, essa 

nulidade não afeta nem prejudica as liberdades nele conferidas, se puderem 

manter-se por algum outro fundamento. Não a prejudica, igualmente, a falta 
de escritura pública; toda a prova é admissível, seja qual for o valor 

pecuniário [...] Por via de regra, ninguém pode forrar senão o seu próprio 

escravo, como dispunha já o Dir. Romano e se lê no nosso. [...] Para dar 
alforria, é necessário, igualmente, que, em regra, o manumissor tenha 

capacidade, e livre disposição. — Assim: 1.º o escravo não pode fazê-lo por 

não ter capacidade civil; 2.º o infante (infans) por incapaz de vontade; 3.º o 

tutor, curador e outros, por não estar na administração a faculdade de alienar; 
4.º o pupilo ou pupila, isto é, o impúbere sujeito à tutela; 5.º o usufrutuário, 

por não ter livre e plena disposição; 6.º e outros semelhantes110. (grifo 

nosso). 
 

 

Ele explicou que havia no Direito Romano, os casos de “alforria” legal e gratuita, 

embora forçada. Pelo Direito no Brasil, a alforria podia ser concedida: por morte natural, 

descendente, ascendente ou parente, conjugue, escravo enjeitado, casos relacionados a 

diamantes, escravo que denunciasse extravio de tapinhoã111 e pau brasil, abandonado ou 

inválido, saída para fora do Império sem ser fuga. Havia também os casos de alforria por 

indenização ou sem ela. E os casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública 

definidos por lei. No Artigo V, das condições, prazos, modo, cláusulas adjetas às 

manumissões, Perdigão, explicou no § 107 que “a manumissão ou alforria pode ser, como 

temos visto, a título oneroso ou gratuito, por ato entre vivos ou de última vontade. Pode ser 

pura e simples, ou não [...] o modo constituía um ônus ou obrigação ao liberto; mas não 

impedia a aquisição da liberdade.”112  Neste aspecto, explicou Perdigão em nota 584, que 

“Modal se deve entender a alforria com obrigação de prestar o liberto serviços ao senhor ou à 

pessoa por este designada; o que é frequente entre nós113”. E ressalvou esta prática ainda no 

parágrafo 112. 

 

 
Era freqüente entre os Romanos, e o é também entre nós, libertar-se o 

escravo com obrigação de dar uma certa soma ao senhor ou a terceiro. O 

                                                             
110 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866. p. 87-103. 
111Mezilaurusnavaliumé ou navalium. Família: Lauraceae a única espécie do gênero ocorrente em Mata Atlântica 

no sudeste do Brasil. A madeira é dura e utilizada na construção naval, construção civil e construção de móveis, 

janelas, ferramentas, assoalho, etc. Nome popular: tapinhoã, canela-tapinhoã, tapinuã. Considerado o carvalho 

brasileiro, o tapinhoá foi intensamente utilizado na construção de caravelas, urcas, fragatas, escunas e sumacas, 

bem como nos reparos das frotas que aportavam avariadas ao Rio de Janeiro. 

(http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Mezilaurus%20navalium). 
112MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 139 
113MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 141 
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liberto pode satisfazer este ônus com o que tenha do seu pecúlio, com o que 

possa haver por outra forma, e mesmo com os seus serviços114. 

 

 

Em nota 597, ele detalha que este ônus era “à semelhança do resgate”. E na nota 545 

cita  
É por demais digna de nota a disposição da Const. de Honorio e Theodosio 

na L. 20 Cod. De postlim. revers. et redempt. VIII, 51 para que fique em 
silêncio; reconhecendo justo que o cativo resgatado indenize a quem o 

resgata, todavia deixa-lhe a faculdade de pagar ou em dinheiro, ou com 

seus serviços por espaço não excedente de cinco anos (aliás três anos, nota 
Gothofr.)115. (grifo nosso). 

 

 

  O conceito de Status Liberi (estado-livre) no Direito Romano  tratado no Art. VII, § 

124 “era aquele que tinha a liberdade determinada para um certo tempo, ou dependente de 

condição.”116 E no § 125, partindo da doutrina romana, Perdigão tenta “fazer um trabalho de 

reconstrução, partindo da “realidade das cousas [...] a aplicação mesmo de certos princípios 

do Direito geral nos levaram a salvamento, com um pouco de boa vontade a favor da 

liberdade117”. 

 

 
O escravo deixa de o ser, para readquirir, mesmo ante a lei, o seu estado 

natural de homem, com toda a sua liberdade, e consequente capacidade civil.  

Mas dirão, a condição suspende, o prazo igualmente; ele deve reputar-se 
continuar no mesmo estado, até que ou este chegue, ou aquela se verifique. 

Há nesta argumentação um vício, a confusão de ideias, por não se querer 

abandonar o terreno das ficções; [...] Nos contratos ou atos entre vivos o 

termo, ou a condição, de que se trata, não obstam à aquisição do direito; 
apenas adiam ou suspendem o exercício dele, o cumprimento da obrigação; 

o direito fica tão perfeitamente adquirido, que ele se transmite aos  

herdeiros118. 
 

Após descrever as condições de alforria entre romanos, que ele considerou “bastante 

intrincada119”, disse que “tais disposições, são elas aceitáveis entre nós como Direito 

subsidiário120”. Escrevendo sobre “liberdade fideicomissária121”, disse que era matéria 

                                                             
114MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 144  
115MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 128-129  
116MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 157 
117MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 162 
118MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p.164-165 
119 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 139. 
120 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 143. 
121Segundo o Juiz Rafael de Menezes “FIDEICOMISSO” é uma espécie de substituição onde o substituto não 

herda no lugar do substituído, mas após o substituído, beneficiando pessoas não concebidas ao tempo da morte 

do testador (ex: deixo minha casa de praia para o primeiro filho de minha sobrinha Ana, só que Ana é uma 

criança, então se um dia ela tiver um filho, esse concepturo será o beneficiado; enquanto o concepturo não vem, 

designo meu amigo João para cuidar da casa). Vamos assim identificar as pessoas no fideicomisso: a) 

fideicomitente: é o morto/testador/hereditando; b) fiduciário: é o amigo João; c) fideicomissário: é o concepturo, 
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muitíssimo complicada na legislação romana, “pela índole desse Direito, e organização 

daquele povo”, porém ressaltou que no Brasil, a organização do elemento servil era mais 

simplificada, mas mesmo assim a matéria não deixava de ser  melindrosa e por isso “em geral 

teremos de socorrer-nos daquela legislação na deficiência quase absoluta da nossa122”.  Pelo 

Direito Romano, a liberdade fideicomissária era a alforria por disposição de última vontade e 

se dava de forma indireta. O fiduciário ou proprietário do escravo estipulava em testamento 

um fiduciário, herdeiro ou legatário que recebia em primeiro grau a herança, porém ficava 

comprometido de repassá-la ao herdeiro final ou fideicomissário. O testador podia conferir 

alforria à seus próprios escravos  ou à escravos alheios e o herdeiro poderia comprar e libertar 

esses escravos. 

 No Brasil, segundo Perdigão, havia “algumas ficções peculiares aos romanos”. Estas 

ele sugeria restrições. Em primeiro lugar “por causa dos direitos de patrono, fingia-se que a 

liberdade não vinha do testador ou senhor, e sim do fiduciário, e que, portanto o escravo assim 

liberto ainda era escravo deste.” Porém era o contrário, “é o senhor quem demite de si o seu 

domínio e poder sobre o escravo, quando o manumite mesmo fideicomissariamente123”. 

Explicou Perdigão que “se deve entender que a alforria vem diretamente do testador ou 

benfeitor senhor, e não do fiduiciário.” Em segundo, deveria “reputar sem patrono tais 

libertos, ficando assim sem aplicação entre nós a distinção que a tal respeito faziam os 

romanos, por ser ficção e sutileza.”124 Perdigão colocou que “o fiduciário ou é simples 

executor da vontade do senhor ou pode ter direito aos serviços do liberto por algum tempo, se 

isto for determinado pelo senhor, o que é frequente entre nós.” Em relação aos filhos das 

escravas, disse ele que se podia “conferir a liberdade também fideicomissariamente; e se 

nascer mais de um todos são livres.”125 Quando esta liberdade for concedida com prazo ex die 

ou condição suspensiva, tornava-se manumissão condicional e a prazo. 

A seção 4: ações de liberdade e escravidão – filhos, prescrição, favores, é importante 

neste trabalho, pois trata das condições dos filhos das escravas. Nas ações uma pessoa era 

declarada escravo (ação de escravidão), livre ou liberto (ação de liberdade). No direito 

                                                                                                                                                                                              
é o filho de Ana; d) fideicometido: é a coisa, a casa na praia (1.951). Conceitua-se Fideicomisso como o instituto 
pelo qual o herdeiro ou legatário (fiduciário) tem a obrigação de, a certo tempo, transmitir a herança ou legado a 

terceira pessoa (fideicomissário). No fideicomisso há dois beneficiários: o fiduciário por um tempo, e depois o 

fideicomissário. O fiduciário tem a propriedade da casa, mas resolúvel, ou seja, sua propriedade se extingue se 

Ana tiver um filho. O fideicomisso é um recurso legal para satisfazer o testador que quer beneficiar pessoa 

inexistente ao tempo da abertura da sucessão. Confia o testador que o fiduciário vai cuidar da coisa e transferi-la 

oportunamente ao concepturo. 
122MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 146. 
123MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 151. 
124MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 152. 
125MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 153. 
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romano havia a figura do defensor “sem o qual o indivíduo não era admitido a defender-se, 

correndo o risco de ser entregue como escravo a quem como tal o reclamava”126.  No Brasil, 

essa função foi a do curador, cargo para o qual Perdigão foi nomeado em 1854 mas que logo 

pediu exoneração segundo Azevedo Castro, e que ele citou em seu livro, mas os registros 

apontaram para o fato de que Perdigão não chegou a exerce-lo. Sobre essa legislação, mais 

uma vez Perdigão apontou dificuldades.  “A favor da liberdade, variou muito a legislação.”127 

Disse ele que “não se podia mais questionar sobre o estado de alguém, depois de sua morte, 

passados cinco anos; exceto se a favor da liberdade.”128 No Brasil, segundo Perdigão,  

 

 
A questão de liberdade ou escravidão não pode ser tratada em Juízo 

arbitral129, porque este é de convenção e transação, quando sobre a liberdade 

não é lícito transigir em sentido prejudicial à mesma: o que já havia sido 

expressamente declarado pelo Direito Romano130. 
 

 

No final do § 129, Perdigão pede em nota que nos reportemos ao §42, nota 263. O 

parágrafo se refere ao Artigo VII, que trata das regras de interpretação – favor à liberdade. 

Disse ele: 

Partindo da ideia capital de que o escravo é também um homem, uma pessoa, 

os Jurisconsultos romanos, e as próprias leis pronunciaram sempre e 

recomendaram todo o favor e equidade a maior possível na aplicação do 
Direito. Começaram eles mesmos por desconhecer a legitimidade da 

escravidão, definindo ser contra a natureza, visto como por Direito Natural 

todos nascem livres, todos são iguais. E coerentemente estabeleceram 

princípios, axiomáticos se pode dizer, em favor da liberdade, embora 
rompessem as regras gerais do Direito131. 

 

 

                                                             
126MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 171. 
127MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 173. 
128MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 174. 
129Diferença entre conciliação, mediação e arbitragem.  A conciliação ocorre quando um terceiro ou terceiros 

(conciliadores) desenvolvem esforços e se empenham, com sugestões e propostas, para o consenso dos 

interessados diretos em resolver os conflitos. A mediação é um diálogo entre duas ou mais partes em conflito, 

assistidas por um mediador, para que possam chegar a um acordo satisfatório para ambas as partes. Na mediação 

prevalece sempre a vontade das partes. O mediador não impõe soluções, apenas aproxima as partes para que 
negociem diretamente e reconheçam o conflito para buscar algum tipo de solução que contemple e satisfaça 

razoavelmente os interesses de todas elas. Na arbitragem o(s) árbitro(s), substituindo a vontade das partes em 

divergência, decide(m) a pendência pela confiança que foi nele(s) depositada pela eleição prévia em cláusula 

compromissória. No Brasil, a Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996, autorizou a utilização da arbitragem para o 

julgamento de litígios envolvendo bens patrimoniais disponíveis, ou seja, aqueles direitos nos quais as partes 

podem transacionar - contratos em geral (civis ou comerciais). As sentenças proferidas pelos tribunais arbitrais 

têm a mesma eficácia da sentença judicial. Fernando Toscano, Juiz do Tribunal de Justiça Arbitral do Distrito 

Federal.  
130 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866. p. 175. 
131 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 63. 
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Segundo Perdigão nas questões de liberdade quando ocorrer “igualdade de votos, 

deve-se julgar a favor da liberdade.”132 Este axioma se refere no Digestus romano, ao Título 

XII: de liberali causa e trata do artigo 3: quaecirca hoc judicium instituendum et 

peragendumoserventur; parágrafo 7, linha XXVI:  Lege Julia-Petronia,  “si dissonantes pares 

judicumexistantsententiae,prolibertatepronuntiarejussum”, cuja tradução livre seria Se existem 

opiniões divergentes até mesmo juízes, pronunciam pedidos de liberdade133”. 

Sobre as alforrias que podiam ser revogadas, Perdigão discorreu sobre a matéria após 

mostrar como era na legislação romana.  Disse ele que essa questão era tratada de acordo com 

as Ordenações Livro 4 Título 63 §§ 7134 e seguintes “Das doações e alforrias que se podem 

revogar por causa de ingratidão.” Segundo Spiller, nesta questão Perdigão foi alvo de críticas 

por parte de Challoub.  

 
 

A análise do autor vai, portanto, além da mera apologia abolicionista das 

ideias e comportamentos de Perdigão Malheiro, realizada, até então, tanto 

pelos contemporâneos como pela historiografia. Ela desvenda a contradição 
entre o seu “aguerrido” pensamento jurídico contrário à legitimidade da 

escravidão e a sua postura conservadora e moderada como senhor de 

escravos, como deputado no Parlamento imperial e até como juiz, quando, 
preocupado mais uma vez com a sujeição dos escravos, negou a manutenção 

da liberdade a um casal de negros por motivos de ingratidão para com sua 

proprietária (sentença que negaria totalmente nas discussões jurídicas 
internas do IAB e, mais tarde, num dos parágrafos de seu Ensaio)135. 

 

 

Na Seção V: patronos, seus direitos, revogaçãode alforria, destacamos o Artigo 1 que 

apontou como a questão era tratada na legislação romana. No Artigo 2, mostrou que no 

Direito brasileiro, a matéria foi tratada no Quarto Livro das Ordenações ou Código Filipino. O 

§149 foi dedicado a revogação por ingratidão. Nele “do que fica exposto já se deve 

naturalmente concluir qual o nosso parecer a respeito da outra magna questão, isto é, da 

revogação da alforria por ingratidão. Quanto a nós, é inadmissível hoje semelhante ação136”. 

Ressaltou, porém que o Livro Quarto das Ordenações Título 63, 

 

 

                                                             
132 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 64. 
133 POTHIER, Robert-Josepho. PandectaeJustinianeae in novumordinemDigestae cum legibuscodicis et novellis, 

quae jus pandectarumconfirmant, explicant, autabrogant, etc. Neapoli: Editio Quarta, 1824  Tomi III  

LiberQuadragesimusTitulus XII: De liberali causa Articulus III §7 Linea XXVI. P. 670. 
134 ALMEIDA, Candido Mendes de. Ordenações Filipinas. Ordenações e leis do Reino de Portugal. Rio de 

Janeiro: Typ. do Instituto Philomathico, 1870 p. 863-867. 
135 PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001. p. 270. 
136 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 197. 
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Não foi expressamente revogada nesta parte. Há mesmo decisões dos 

Tribunais do Império que a presumem ainda em vigor. Mas de há tempos se 
levantaram sérias dúvidas a respeito; e graves pensadores se tem 

pronunciado em sentido negativo.  Na realidade, bem ponderada a questão, 

levantam-se a favor da opinião que acima emitimos, argumentos de tal valor, 

que, com um pouco de benevolência à causa da liberdade, [...], não 
hesitamos em sustenta-la como única a seguir nos tempos atuais,  e até que 

se extingua a escravidão ou se tomem outras providencias137. 

 
 

Em nota Perdigão ressaltou que se exigia a prova da causa justa da revogação em ação 

competente.  Explicou ainda que segundo a Consolidação das Leis Civis Brasileiras de A. 

Teixeira de Freitas, a lei caducava em relação aos nascidos no Império, “por importar perda 

de direitos políticos e da qualidade de cidadão brasileiro fora dos casos taxativamente 

enumerados no Pacto Fundamental” e citou Dr. Trigo de Loureiro que qualificou como crime 

ou “tentativa de reduzir à escravidão pessoa livre138”. Essas explicações não se configuram 

negativas a uma decisão supostamente dada em 1851. São estudos comparados da legislação 

antiga com a moderna e suas jurisprudências. O mesmo ocorreu na revista RIOAB139 em 

número publicado 1 ano antes da publicação do Tomo I da A Escravidão, onde ele reproduziu 

o estudo que já estava no prelo, como se pode ler no § 2º Por nosso direito que é o mesmo 

texto do Artigo II § 147 do livro A Escravidão no Brasil Tomo I140. Voltou a questão da 

escravidão no Tomo III onde citou a Ordenação Livro 4º Título 63, “que permite reduzir de 

novo a ela o liberto ingrato.” Porém deixou claro que “embora seja hoje opinativo se tal 

disposição ainda vigora, todavia é preferível declará-la expressamente derrogada141”. Em 

1872, no Regulamento da Lei do Ventre Livre, Decreto nº 5135 de 13 de novembro, no Cap. 9 

Art. 94 foi derrogada a Ordenação Livro 4º Título 63 que revogava as alforrias por ingratidão 

(Art. 4º § 2º). 

Apesar de suas explicações, Spiller afirmou que Perdigão negou liberdade a um casal 

de negros por motivo de ingratidão142. Consta que, em 1851, Perdigão foi suplente de Juiz da 

2º Vara Municipal e o Juiz era Sebastião Machado Nunes. 

 

 

 

                                                             
137 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866 p. 198. 
138 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866p. 198 nota 819 
139Revista do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros – RIOAB. Ano IV Tomo III nº 1,2 e 3 Jan. a Out. 

RJ: Typografia de Quirino e Irmão, 1865  p. 56-67. 
140 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 190. 
141 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867.p. 219. 
142 PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001 p. 270 
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1.5. A escravaria de Perdigão Malheiros 

  

Este é um tópico importante, pois ilustra na prática a linha de conduta ideológica de 

Perdigão Malheiros em relação a escravidão. No ano em que publicava o primeiro tomo de 

seu livro A Escravidão no Brasil, ele libertou toda a sua escravaria.   

 Todas as “cartas de liberdade” concedidas por Perdigão à sua escravaria em 1866 

possuíam a cláusula do “usufruto”. Temos como exemplo a Carta de Liberdade datada de 27 

de julho de 1866, da escrava Maria José e de todos os outros. 

 

 
Com a cláusula; porém, de continuar a servir-nos ou a pessoa por qualquer 

de nós designada, ainda por espaço de cinco anos a contar desta data. Está 

entendido que a qualquer de nós fica salvo o direito de resolver outra coisa a 

favor da mesma liberta143. (grifo nosso). 
 

 

Perdigão possuiu considerável número de escravos adultos e crianças e deu alforria a 

todos estes no ano em que publicava seu primeiro tomo da obra A Escravidão, vivenciando 

boa parte das questões que colocara no seu livro. Como esta do usufruto. Nesta questão 

podemos observar a preocupação quanto ao destino e futuro dos filhos das escravas. São 

questões que estiveram presentes em 1871 quando Perdigão decidiu-se por dar voto contrário 

a Lei do ventre livre. 

Todos os escravos e escravas, adultos e crianças de Perdigão Malheiros, tiveram 

alforria condicional. Os adultos serviriam por cinco anos à família “ou a pessoa por qualquer 

de nós designada” e as crianças, nos mesmos termos até a idade de 21 anos. Analisando os 

documentos de alforria, observamos que foram usados dois instrumentos para alforriar os 

escravos: Perdigão e esposa usaram a carta de liberdade registradas em cartório e sua mãe D. 

Urbana alforriou suas duas escravas em testamento.  Na nota 597, ele detalhou que este ônus 

era “à semelhança do resgate”. E na nota 545 citou: 

  

É por demais digna de nota a disposição da Const. de Honorio e Theodosio 

na L. 20 Cod. De postlim. revers. et redempt. VIII, 51 para que fique em 
silêncio; reconhecendo justo que o cativo resgatado indenize a quem o 

resgata, todavia deixa-lhe a faculdade de pagar ou em dinheiro, ou com 

seus serviços por espaço não excedente de cinco anos (aliás três anos, nota 

Gothofr.)144. (grifo nosso). 
 

                                                             
143 Arquivo Nacional, Cartas de Liberdade de Agostinho M. P. Malheiros. Fundo 2º Ofício de Notas do RJ Série 

Registro Geral Livro 102 fl. 2 Preta crioula Maria José.  
144 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866.p. 128-129.  
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Foi este modelo que ele seguiu ao conceder as cartas de liberdade à sua escravaria. 

Mauricélia Medeiros Silva ofereceu em seu artigo explicações sobre os tipos de 

alforria que me pareceram esclarecedoras e que mostram diferenças da forma de pagamento 

pelas alforrias no Direito Romano. Explicou ela os três tipos de cartas de liberdade. 

 

 
Quando gratuitas as cartas traziam as seguintes frases: pelos bons serviços 

prestados, pelo amor de Deus e da criação ou ainda por ter me servido com 

dedicação, etc. Existem outras formas de justificar a alforria gratuita como 

em louvor dos Santos, dias especiais na família dos senhores como 
casamentos, aniversários, batizados e falecimentos.Quando onerosa as 

cartas trazem declarada a quantia que o escravo deveria pagar para a sua 

aquisição. Expressões como “Por haver recebido do mesmo escravo a 
quantia de...., ou por ser a última parcela do quartamento”, aparecem com 

certa frequência registradas nas cartas. O pagamento feito pelo escravo 

poderia ser feito em ouro, dinheiro ou troca por outro escravo [...] O preço 
pago era aquele determinado pelo senhor e conseguido pelo escravo graças 

ao seu esforço pessoal ou da sua família. Aqui, refiro-me às cartas onerosas 

em que os cativos pagaram o seu valor. Quando condicional as cartas 

tinham restrições que impediam que os cativos gozassem da liberdade. Eram 
restrições que condicionavam a vida do “liberto” a servir o dono por um 

determinado espaço de ano ou acompanhá-los até a morte, como por 

exemplo: “concedo a liberdade com a condição de me servir por 7 anos”145. 
(grifo nosso). 

 

 

Se esta explicação está correta, as cartas de liberdade de Perdigão Malheiros se 

enquadram no modelo gratuita e condicional.   

O fato de Perdigão Malheiros possuir escravaria o definiu como proprietário de 

escravos e tendo dado as cartas de liberdade com prestação de serviço por cinco anos para os 

adultos e até os vinte e um anos para as crianças fez com que ficasse conhecido como 

escravocrata. Mas há algumas questões que merecem atenção. Até o momento não 

encontramos registros de que tenha adquirido o grupo de escravos que alforriou, sendo 

provável que tenham sido adquiridos por seu pai e dele herdados. 

A família passou por problemas financeiros entre 60 e 64, com a morte de Dr. 

Perdigão, pai. O pedido de pensão para D. Urbana foi indeferido em 1860 e todas as 

economias depositadas na Casa Souto146 foram perdidas com a falência do banco na crise de 

1864147. É relevante observar que mesmo assim, em 1866, no ano de lançamento de seu livro, 

                                                             
145 SILVA, Mauricélia Medeiros. Cartas de alforria, a luz da liberdade: “concedo a liberdade com a condição de 

me servir...”. Revista História e Diversidade vol. 2 nº 1, 2013. p. 48-49.  
146 Para maior entendimento da crise é indicada a leitura de A crise financeira da abolição (1875-1901) de John 

Schulz da Edusp publicado em 1996 
147 Para maior entendimento da crise é indicada a leitura de A crise financeira da abolição (1875-1901) de John 

Schulz da Edusp publicado em 1996 
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Perdigão alforriou todos os escravos com a condição de prestação de serviço, uma prática na 

maioria dos casos. Neste ano, sua mãe D. Urbana, morava com seu filho Francisco na Rua 

Nova do Conde. Sua filha Anna Carolina estava casada; João Malheiros o outro filho não teve 

registro no Almanack do Rio como moço fidalgo, como Agostinho, Francisco e Luiz o que 

aponta para a possibilidade de que já era falecido antes de 1850, assim como a primogênita 

Urbana Malheiros nascida em 1825.  No testamento de D. Urbana em 1880, consta a compra 

em 1872 ( um ano após findar os cinco anos de prestação de serviço dos escravos libertados 

em 1866 ) de duas escravas, Sabina e sua filha Isidora, que receberam a liberdade neste 

testamento, sem a condição de prestação de serviço. Não há registro de que D. Luiza e 

Perdigão tenham adquirido escravos após 1866.  

O único bem imóvel de Perdigão foi uma granja em Petrópolis, vendida em 1879 no 

ano em que sofreu o AVC. Tanto Perdigão quanto D. Urbana moravam de aluguel. Este 

contexto pode indicar que a concessão das cartas com condição de prestação de serviço tenha 

se justificado na necessidade de manutenção da casa de D. Urbana e na impossibilidade 

financeira de manter domésticos pagos, mesmo os seus ex-escravos. 

Encontram-se no Arquivo Nacional e no Arquivo da Catedral Metropolitana de São 

Sebastião148, instituições localizadas no Rio de Janeiro, as Cartas de Liberdade e os 

assentamentos de batismo da escravaria de Perdigão. Por estes documentos verificou-se que o 

número de escravos de Perdigão é maior do que o que até agora foi citado. Sidney Challoub 

citou em sua tese149, os escravos Roza, Sabino, José de Matos, Sabina, Maria José e Maria e 

as crianças Virgínia, Rosalina e Amélia. Além destas, foram encontradas mais três crianças, 

Julieta, Paulo e Hermenegildo e um adulto do sexo masculino Marco José que não haviam 

sido mencionados. (Tabela 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
148 Catedral de S. Sebastião do RJ – Arquivo. Assentos de Batismos dos Escravos que se batizaram na Freguesia 

de Santa Anna desta Corte (1845 – 1858).   catálogo:    AP-675 PG. 213 Frente 
149 CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: Uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São 

Paulo: Cia das Letras, 1990 
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Tabela 1 – ESCRAVARIA DE A. M. P. MALHEIROS 
Adulto Gên. Alforria Filhos 

Nome Nasc. Batizado Alforria 

*ROZA Fem *19.07.1866 *VIRGINIA *03.12.1851 **19.03.1852 30.07.1866 

*SABINA Fem *19.07.1866 *ROSALINA *06.06.1864 _ *11.09.1866 

*JULIETA  _  

*MARIA JOSÉ Fem *19.07.1866 *AMÉLIA *30.03.1850 *11.05.1850 *11.09.1866 

*MARIA Fem *19.08.1866 _ _ _ _ 

*SABINO Masc *24.07.1866 **PAULO *10.01.1852 **19.03.1852 _ 

**MARCO JOSÉ Masc  **HERMENEGILDO *04.01.1852 **09.04.1852 _ 

Fonte: *NA – Fundos: 2º Oficio de Notas do RJ, Série Reg. Geral – Livro 101 fl. 150 e verso; 

Livro 102 fls. 2, 3, 4 e 27 verso Consulta em 2.06.2016 **Cúria Metropolitana do RJ – 

Arquivo: Livro de Assentamento de Batismos dos Escravos que se batizaram na Freg. de 

Santa Anna desta Corte: 1845 – 1858 (AP – 675 p. 213 frente). 

 

 

As Cartas de Liberdade possuem as seguintes características: os adultos deveriam 

servir a família ou pessoa indicada ainda por cinco anos; as crianças, ambas batizadas, 

ficariam sob a proteção de Perdigão e sua esposa e deveriam servir a família ou pessoa 

indicada até os vinte e um anos. Nos Assentamentos de Batismo, encontramos os seguintes 

elementos: todas as crianças foram batizadas tendo o nome somente daquele de quem 

Perdigão era dono, não foram dadas às crianças um sobrenome, a identificação muitas vezes 

foi feita através da cor (crioulo, pardo, pardinha) e da etnia (benguela), cada criança tinha um 

santo protetor e um ou dois padrinhos, que em geral eram forros, todas foram batizadas no 

terceiro mês de nascidas. Os escravos de Perdigão Malheiros foram registrados na Matriz de 

Santa Anna e Freguesia do Sacramento cujos livros estão sob a guarda da Cúria Metropolitana 

e muitos já estão digitalizados e disponíveis no site do Family Search 

(https://familysearch.org/). Na época, apesar de por lei, crianças negras, escravas ou libertas 

não terem acesso à escola legal, várias iniciativas privadas foram observadas no sentido de 

possibilitar a educação das crianças, em estado de pobreza.  Citando Surya A. P. Barros, 

Alessandra Frota M. de Schueler explicou que 

 

 
A história da educação da população negra é relativamente nova em nosso 

país. A ideia por muito tempo divulgada de que a escola no Oitocentos era 

um local somente frequentado pelas elites composta por brancos, vem sendo 
desconstruída por uma série de pesquisas que mostram a busca da população 

negra por instrução em diferentes províncias brasileiras. Tais investigações 

demonstram a crescente valorização social da educação e a importância do 
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acesso à instrução formal como mecanismo de mobilidade social no trabalho 

urbano e também como elemento de afirmação da liberdade e maior inserção 
social na sociedade escravista.150 

 

 

A localização das matrículas em estabelecimento de ensino de Virgínia e Rosalina, 

além das outras crianças, poderão nos fornecer pistas sobre as intenções de Perdigão em 

relação, tanto à alforria condicionada, quanto a emancipação gradual. A alforria condicionada 

era uma prática corrente, apesar de se ter registros de pessoas que alforriaram seus escravos 

sem impor condição.  

Ainda no ano de 1866, se iniciou uma grande campanha de recrutamento para a 

Guerra do Paraguai, mas não encontramos nada que sugerisse que Sabino e Marco José 

tenham sido enviados para a guerra por Perdigão. Até 1871, mulheres e homens, libertos, 

serviram à família Perdigão Malheiros. Sobre as crianças, temos Virgínia que conquistou a 

liberdade em 1872, Paulo e Hermenegildo em 1873 e Rosalina, talvez a “última cria” só teve 

liberdade total em 1885. Não temos dados ainda sobre Julieta. Resta-nos saber quem ficou 

responsável por Rosalina após a morte de D. Urbana em 1880 e de Perdigão em 1881.  D. 

Luíza de Queirós Coutinho de Mattoso Perdigão, esposa de Perdigão tomou para si esta 

responsabilidade? As crianças ficaram em colégio interno até os vinte e um anos ou 

estudaram e serviram a família? Adquiriram uma profissão assim como consta em todos os 

discursos de Perdigão? Foi facultado aos adultos um pecúlio? São perguntas ainda sem 

respostas que podem em muito esclarecer as posições ideológicas e decisões tomadas por ele 

e dar concretude aos seus discursos. 

“A favor da liberdade, variou muito a legislação.”151 Disse ele que “não se podia mais 

questionar sobre o estado de alguém, depois de sua morte, passados cinco anos; exceto se a 

favor da liberdade.”152 Essa colocação nos reporta à situação de Rosalina. Em 1885, D. Luisa 

ainda estava viva, mas a mãe de Rosalina já estava liberta em definitivo. Então finalmente 

mãe e filha puderam viver como cidadãs livres? Essa pergunta ainda carece de resposta. 
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educação na imprensa periódica na cidade do rio de janeiro (1870-1889).p. 87-106 In: Revista eletrônica 
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1.6. Africanos livres  

 

Perdigão na Parte III dedicou o Cap. V: extinção definitiva do tráfico, consequências, 

africanos livres, emancipação dos mesmos, a estas questões. Ele iniciou com um texto onde a 

conjunção sintática concessiva apesar da se faz presente para mostrar que a abolição do 

tráfico não seria tarefa fácil, ou seja, dependeria de uma série de condições e fatores, 

demonstrando a dependência da sociedade em todas as esferas, do braço escravo. Mas 

afirmou que o governo, determinado a dar solução ao problema, e com apoio do Legislativo, 

promulgou a Lei de 4 de setembro de 1850 de Eusébio Queirós Coutinho Mattoso Câmara, 

estabelecendo medidas para a repressão do trafico de africanos de forma definitiva, expedindo 

logo após os Regulamentos para sua execução nº.708 de 11 de outubro de 1850 e nº. 731 de 

11 de novembro do mesmo ano. Além disso, procurou policiar a costa apesar de reduzida 

esquadra diante de sua extensão e grandes despesas e também utilizou a imprensa para captar 

apoio da população a essas medidas. Com isso, o tráfico foi reduzido drasticamente. De 

23.000 em 1850 para 700 dois anos depois.153 Esse sucesso Perdigão dedicou a seu cunhado, 

autor da lei e que era o Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Justiça.  

Ao analisar o impacto da lei, Perdigão disse que apesar de ter provocado uma crise na 

sociedade e no trabalho, não se observou os prejuízos receados na lavoura. E em números 

mostrou que tanto a importação quanto a exportação melhoram os índices a partir de 1850 e 

mostrou o resultado positivo de vários gêneros, como o açúcar e algodão que voltara a ser 

cultivado. Com a impossibilidade de renovação da mercadoria escrava, acreditou que o 

governo e particulares cuidariam com mais interesse da colonização e introdução de braços 

livres assim como os senhores cuidariam melhor de seus escravos e os descendentes deles.154 

Essa análise o fez baseada na experiência das colônias europeias. 

Em relação à África relatou que as guerras para aprisionamento e venda de africanos 

foram diminuindo até cessar e finalmente tratou dos africanos apreendidos, conhecidos por 

africanos livres. Explicou que em 23 de novembro de 1826 foi ajustada uma Convenção entre 

Império do Brasil e Grã-Bretanha na qual o tráfico passou a ser equiparado à pirataria e a 

Inglaterra teve o direito de fazer visita e busca nas embarcações suspeitas de exercer esse 

crime. E esta Convenção e a Lei de 7 de novembro de 1831 de Diogo Feijó “obrigavam à 

reexportação.” Analisando os dois documentos, não há nenhum artigo sobre esta medida. Na 

verdade a reexportação foi exigida através do Decreto de 12 de abril de 1832, no art. 5º onde o 
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governo ordenou que escravos ou libertos apreendidos nas circunstancias da lei deveriam ser 

imediatamente postos em depósitos até serem reexportados, sendo que as despesas deveriam 

ser feitas pelos importadores (entenda-se comerciantes de escravos). 

Ele ressaltou que “já antes da Lei de 1831, a Portaria de 21 de maio de 1831 expedida 

pelo Ministro Manuel José de Souza França declarava ilícito o tráfico, mandava restituir à 

liberdade os escravos importados [...]”155. Esses africanos livres deveriam ser reenviados à 

Serra Leoa possessão inglesa na África ou Libéria, colônia particular americana ou terras 

compradas por Portugal. Segundo Perdigão, inúmeras dificuldades não permitiram essas 

ações. Em 29 de outubro de 1834, o Ministério da Justiça sancionou o Decreto nº 367 que “dá 

instruções para a arrecadação dos serviços dos africanos”. Esse decreto foi devido a que o 

governo não viu da parte do Legislativo “medida alguma para a pronta reexportação dos 

africanos ilicitamente introduzidos no Império, como havia solicitado o Governo Imperial e 

como determina a Lei de 7 de novembro de 1831.”156 Neste decreto estavam as instruções de 

como usar os serviços dos africanos. Em 19 de novembro de 1835 outro decreto é sancionado 

reforçando o Decreto nº 367. E junto com estas medidas criou também o cargo de curador dos 

africanos livres para defendê-los em juízo e a proteção ficou a cargo dos Juízes de Órfãos, 

pois foram considerados quase-menores. O crime também estava previsto no Art. 179 do 

Código Criminal onde constava a punição aos traficantes e a ordem de restituição à liberdade 

aos africanos sequestrados157. 

Perdigão fez uma avaliação sobre o posicionamento dos diversos agentes desta 

questão. Avaliou o governo inglês como prepotente na conduta em relação ao Brasil, por 

levantar “constantemente exigências [...] e assim trouxe para o Brasil em um verdadeiro 

tormento por motivo ou a pretexto do tráfico de Africanos.”158 E nas visitas aos navios 

brasileiros, denunciou que os ingleses afrontavam “a soberania e dignidade do Império, os 

brios nacionais.”159 Esses confrontos entre os dois países, “só serviram de azedar as relações 

internacionais.” Sobre a opinião pública, Perdigão observou que era contra esse comércio, 

influenciada também pelas notícias do exterior. E a religião também “proscrevia, condenava, 

e proibia o tráfico e a escravidão (Bula memorável de 3 de dezembro de 1839).”160 Ele 

também citou a influencia da França com seus escritos a favor da abolição. Não deixou de 
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citar a contribuição dos escritores que apoiavam a corrente abolicionista e assim procurou 

mostrar o papel das diversas vertentes sociais e políticas a favor e contrárias a liberdade dos 

africanos livres, não deixando de registrar.  

 

 
O modo bárbaro de fazer o comércio de negros apreende-los e caça-los em 

África, de acomodá-los a bordo dos navios como verdadeira carga, 

aglomerados e em número espantoso em cada navio, o tratamento desumano 
havido para com eles quase nus, mortos à fome e de moléstias, e até por 

batizar, o fato ainda mais desumano e revoltante de serem lançados ao mar 

ou alijados em ocasião de perigo da navegação ou quando perseguidos os 
negreiros pelos cruzeiros, as guerras na África por causa do tráfico no intuito 

de fazer escravos, e outros fatos de igual categoria, indispuseram afinal os 

espíritos por tal forma, que o tráfico tornou-se objeto repulsivo; a opinião 

decidiu-se contra ele161. 
 

 

Esse é um capítulo da história que ainda não foi devidamente analisado. Se a lei de 

1831 considerou livres os africanos aprisionados e traficados, por que não utilizaram os esmos 

navios para a viagem de retorno à África e por que não foi dado autonomia para que esses 

africanos voltassem aos seus destinos de origem? Quais foram os fatores que impediram esta 

medida que estaria e acordo com a lei? Quais foram os impedimentos que impossibilitaram o 

governo de exigir que os importadores arcassem com as despesas de retorno destas pessoas? 

O levantamento de dados sobre os navios e seus proprietários e o livro de registro dos 

africanos apreendidos, poderia nos fornecer algumas respostas. Na ausência destes dados a 

leitura que se faz é que a decisão do governo em colocar estes africanos em depósitos os 

definiu na prática como mercadorias. Depois o governo designou os locais para onde os 

africanos seriam reexportados, desconsiderando a vontade deste de voltar à sua região e aldeia 

de origem. Por fim o governo baixou um decreto com instruções para a “arrecadação dos 

serviços dos africanos”. Concluiu-se que ao africano não foi dada nenhuma liberdade, nem 

para viver no Brasil e nem para voltar à África. Foi uma estratégia de escravização se 

utilizando dos mecanismos da lei. 

Ao longo do tempo a crença em um “governo fortemente constituído, ilustrado e 

enérgico, [...] animado de verdadeiro patriotismo”162 para resolver o problema da escravidão, 

foi dando lugar a críticas e desconfianças por parte de Perdigão, por conta das ações desse 

governo em relação aos africanos livres, mas cuja liberdade ficou só no texto da lei e escravos 

brasileiros. 
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Não foram somente a legislação romana e portuguesa que ocupou a atenção de 

Perdigão.  Além da imprensa na qual divulgava suas ideias, foram fundamentais os estudos 

dos projetos propostos por pessoas, oriundas de variados setores da sociedade, principalmente 

aqueles de seus pares. Avaliou que apesar do progresso da esfera executiva, legislativa e 

judiciária nas questões relativas à escravidão, estas ainda eram insuficientes para solucioná-

las. No Tomo III dedicado aos africanos procurou mostrar desde a origem deste povo até as 

questões relacionadas à emancipação e extinção da escravidão, assim como as questões 

relativas ao próprio africano como família, educação, punições corporais, restrições, doenças, 

etc. Para esta tarefa, procurou analisar todas as informações nos documentos disponíveis: 

imprensa, legislação, projetos oferecidos, literatura, relatórios do governo, publicações 

internacionais, especialmente da Inglaterra e França, etc. Cruzando as informações ofereceu 

uma ampla visão de como o sistema escravista estava sendo visto internamente, pelas classes 

sociais, pelo governo, intelectuais, juristas, políticos, escravos, igreja católica, associações, etc 

e externamente pelos governos e associações anti-escravistas assim como as condições de 

vida e expectativas do africano escravizado.  Paralelamente ofereceu sua própria percepção da 

escravidão e da emancipação. E nesta, a educação no âmbito escolar e religioso foi ressaltado 

como único caminho para a cidadania da pessoa na condição de escravo.  No início do 

processo, percebe-se que diante do contexto internacional e a posição do Brasil como último 

país a manter o sistema escravista, havia a consciência de que era questão de tempo a abolição 

definitiva. O foco das preocupações era como iniciar este processo de forma que a 

organização social e econômica não fossem desestruturados.  Tudo era uma questão de 

oportunidade e forma. Perdigão também via assim. Iniciando o processo, propostas de 

melhoramento da condição do escravo foram oferecidas já na segunda metade do século 

XVIII. Perdigão citou deste período o trabalho de Padre Manoel Ribeiro da Rocha, Etíope 

Resgatado: empenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado163. Esse subtítulo encerra 

em si todas as etapas de preparação para a cidadania. O escravo deveria ser mantido pelo 

senhor, deveria aprender os códigos sociais e ser instruído, ou seja, ter educação escolar.  

Depois destas etapas estaria, na crença de Perdigão, apto para obter a cidadania, sendo útil a si 

e a sociedade. Vários outros trabalhos foram citados e comentados como o trabalho de 

Domingos Alves Branco Moniz Barreto de 1817 que propunha a emancipação gradual. Outros 

seguiram o mesmo pensamento. O projeto de José Bonifácio de Andrada e Silva de 1823, o 
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considerou irrepreensível. Além das iniciativas individuais, citou as inúmeras associações 

abolicionistas no Brasil e no exterior que trabalharam contra o tráfico e a escravidão assim 

como apoiaram a abolição gradual. Ressaltou o trabalho de A. C. Tavares Bastos que dedicou 

cartas ao africano livre e à escravidão. Citou a si mesmo que em 7 de setembro de 1863 

“declarou abertamente adverso à escravidão, e proclamou a justiça e conveniência da 

emancipação em termos hábeis.”164Essa observação e a de 1867 nos ajudou a compreender a 

negativa da “vontade augusta” em ouvir trechos do livro de Perdigão sobre os africanos. 

 
 

Ainda então as ideias abolicionistas eram recebidas a medo. O próprio 

Governo apenas pedia providencias para o melhoramento da sorte, e para 

alforria gratuita, dos escravos da Nação. E o Presidente do Conselho de 
Ministros em sessão de 8 de janeiro de 1864 declarava no Senado que nada 

havia sobre emancipação165. 

 
 

Perdigão sinalizou que em 1867 foi publicado em São Paulo um escrito contra a 

escravidão cujo título era Uma sessão de espiritismo. Pequeno artigo no Jornal Correio 

Paulistano (nº 3221 de 20.02.1867, p. 2) colocou que o livreto foi assinado sob o pseudônimo 

de Abdhallah.  Descreveu o pequeno trabalho como “dissertação acurada sobre uma das mais 

melindrosas e importantes questões sociais do país [...] destinado à grande publicidade, e 

quiçá a grandes tormentas perante a opinião pública, esta será o melhor juiz de sua aprovação 

ou não aprovação.” Todo o esforço em fazer um inventário da produção intelectual e política 

sobre a escravidão, parece ter tido o objetivo de mostrar, que independente do governo  

imperial “a precipitação das ideias abolicionistas tem marchado desde 1863.” De todo o 

levantamento de como a escravidão estava sendo tratada pelos diversos setores sociais, 

Perdigão chamou atenção para a importância da imprensa neste processo. Em nota, 

reproduziu a declaração do General Lee, depois da capitulação de 9 de abril de 1865 no Sul da 

União Americana, “declarando que os homens mais eminentes do Sul há muito reconheciam 

os perigos dessa má instituição, e estavam decididos à emancipação, porém com prudência 

para não causar aos próprios negros um dano maior em vez de um benefício.”166(grifo 

nosso). O primeiro caminho para a cidadania estaria na convivência social entre pessoas que 

naquele momento estavam divididas entre livres, escravos e libertos. O caminho segundo 

Perdigão seria o melhoramento das condições do escravo.  No Capítulo V ele explicou sobre 

as “vantagens de melhorar a sorte dos escravos; e mais ainda de extinguir a escravidão”. Para 
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esse “melhoramento”, leis proibindo o chicote e limitando as punições em geral foram 

elaboradas, além de outras.  Perdigão entendiacomo natural a inimizade entre escravo e 

senhor, porém acreditava que “é próprio do coração humano ser grato a quem nos faz o bem; 

o contrário são exceções.”167 Era natural em seu pensamento a contrapartida do escravo. Em 

troca de ser bem tratado, ele seria grato. Isso nos leva a possibilidade dele ter concordado com 

a revogação da alforria por ingratidão, porém não achei documentos de que tenha assinado 

como juiz qualquer sentença neste sentido. Para Perdigão, o melhoramento da sorte dos 

escravos teria impacto também sobre a sociedade, já que diminuiria a tensão dentro da família 

proprietária de escravos, em suas relações com estes, resultando em ordem pública. Na 

economia, o trabalho seria mais produtivo e digno por conta da valorização do homem livre. E 

sobre a extinção da escravidão, citou o exemplo do Ceará que foi substituindo o trabalho 

escravo pelo livre e no Relatório de 1866, apontou resultados econômicos positivos. Sem usar 

o termo, descreveu o que hoje denominamos de reforma agrária quando propôs a redução do 

território das grandes fazendas. 

 

 

Quanto á grande propriedade, que prejuízo há em que se reduzam essas 

fazendas de território tão extenso quase como Estados, e que seus donos 
ainda com escravos não podem cultivar e aproveitar convenientemente? 

Cada um se limite ás suas justas proporções. - Mas essas mesmas 

propriedades poderão manter-se e melhorar, pela introdução de maquinas 
que suprem maravilhosamente os braços; pelo espírito de associação, 

elemento de força e progresso; pela modificação (já existente) em mais 

larga escala do trabalho agrícola, de modo que o pequeno lavrador, que 

apenas pode plantar e colher em certa quantidade ache no grande 
proprietário a fabrica para preparar os produtos, e até o consumidor deles, e 

o grande lavrador (que pode até não ter lavoura própria) receba esses 

produtos para beneficiá-los (café, algodão, etc.), ou mesmo prepará-los 
(açúcar e outros), ou vende-los, ou comprá-los e negociar168.(grifo nosso). 

 

 

Neste trecho, reporto-me novamente aos seus ideais de 1850 sobre o Brasil 

desenvolvido e próspero. A redução das grandes propriedades até hoje não foi resolvida e é 

alvo de grandes conflitos entre os sem terras e grandes fazendeiros. O geógrafo Bernardo 

Mançano Fernandes colocou bem a situação dos libertos em relação à terra. 

 

 

O fim do cativeiro humano aconteceu quase 40 anos depois de ter sido 

instituído o cativeiro da terra. Assim, os escravos libertos que deixaram as 
fazendas migraram pelas estradas, por onde encontraram terras cercadas. 

Quando acampavam nas fazendas, os coronéis convocavam a polícia para 
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expulsá-los. Igualmente, os camponeses europeus continuaram neste País, 

suas caminhadas em busca da terra. Migraram por e para diferentes regiões, 
lutando contra o latifúndio. Muitos de seus filhos e netos ainda continuam 

migrando. A maioria absoluta desses trabalhadores começaram a formar uma 

categoria, que ficaria conhecida no final do século XX, como Sem-Terra169. 

 

 

Perdigão definiu claramente a situação do escravo. 

 

 
Se não tem direitos, não tem obrigações; não concorre com propriedade 

(tributos ou impostos), porque não a tem; não concorre com o imposto de 

sangue (serviço militar)
170

 porque ele é coisa, propriedade, e não pessoa; 
vive enfim ou vegeta na sociedade como uma planta exótica, não aclimatada, 

sem que deixe todavia de ser altamente perigosa e peçonhenta. Abolida a 

escravidão, aí teremos um, dois ou mais milhões de pessoas que também 
contribuirão, como os demais cidadãos livres para as despesas públicas; e 

donde igualmente se poderão tirar para o serviço militar e outros171. (grifo 

nosso). 

 
 

Sua posição foi firme e clara em relação ao processo da abolição. Havia uma série de 

obstáculos que impediam a liberdade imediata. A primeira era a quantidade da população 

escrava no país. Ele pesquisou diversos estudos estatísticos disponibilizando o resultado desde 

1850 até 1865 quando Dr. Sebastião F. Soares totalizou a população em 11.780.000 sendo que 

deste, 10.380.000 eram livres e 1.400.000 eram escravos. Disponibilizou também as 

estatísticas por Estado. Mesmo considerando que estes dados não eram exatos, pensar um 

milhão de pessoas no dia seguinte de uma lei sendo incorporadas à sociedade, com seus 

direitos e deveres, exigia planejamento e investimento para que efetivamente estas pessoas se 

tornassem cidadãs, com acesso à educação, à moradia (e não à senzala), à saúde, ao trabalho 

assalariado, etc.  

 

 

O negro, sobretudo nascido na América (crioulo), e a gente de cor, 

proveniente do cruzamento, é em geral tão inteligente como qualquer outra; 
dotado de qualidades estimáveis, coragem, paciência, resignação, 

sobriedade; capaz de todo o aperfeiçoamento intelectual e moral, próprios da 

natureza humana172. 
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Era preciso preparar estas pessoas para a cidadania e somente uma lei não daria conta 

da necessária mudança em nível estrutural na sociedade. A ausência de uma política de 

preparação do escravo para sua inclusão na sociedade e dos cidadãos e suas famílias para as 

mudanças que ocorreriam, geraria, segundo Perdigão, desorganização do trabalho, desordem 

nas famílias, ataques a ordem pública, dano ao Estado e principalmente no escravo que ficaria 

completamente vulnerável socialmente. 

 

 

Que destino dar a toda essa gente assim repentinamente solta da sujeição e 
das relações em que se achava? Deixa-los entregues a si, eles incapazes no 

geral de se regerem por causa da escravidão em que jazeram e de que seriam 

assim bruscamente retirados? A vagabundagem, os vícios, o crime, a prisão, 
a devassidão, a miséria, eis a sorte que naturalmente os esperaria173. 

 

 

1.7. A propriedade 

 

Os africanos, por terem se tornado, por ficção da lei, escravo e propriedade, a 

legislação orientava a uma indenização ao senhor caso o Estado a desapropriasse, ou seja, 

extinguisse a escravidão. Mas Perdigão colocou limites para isso. No caso das corporações de 

mão morta174, a emancipação dos escravos deveria ocorrer sem indenização, “porque o Estado 

tem domínio fundado em todos os bens das corporações [...], devem, pois, ser tratados como 

os da Nação”175. 

 
 

Corporações de Mão-Morta são entidades que detém a propriedade dos Bens 

de Mão-Morta: igrejas, mosteiros, conventos, confrarias, asilos, hospitais 

como as casas de misericórdia e as entidades pias ou beneficentes. Os bens 
de tais entidades são considerados como "riqueza morta", assumindo, 

portanto, o caráter de inalienabilidade. São bens que a tais entidades foram 

incorporados através de doações, de legados, de heranças, de consolidações 
enfitêuticas ou de aquisições.Se a tais entidades foi possível construir, 

adquirir e incorporar bens patrimoniais, diante do Instituto aqui invocado 

elas estão impedidas de dispor deles sem a autorização do Estado, daí o 

entendimento de que tais entidades possuem a "mão-morta" para vender os 
seus bens. Houve um tempo que as entidades pias, ao se atreverem a alienar 

bens sem a devida autorização ficavam sujeitas ao afastamento dos membros 

eclesiásticos de seus ofícios e até mesmo a excomunhão de quem estivesse 
envolvido com a transação, somando-se a isto o fato de que quem adquirisse 

                                                             
173MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867 p. 214. 
174Mão-morta: Propriedade de um bem que não pode ser transmitido ou alienado. Amortizar: vincular (bens) a 

corporação de mão-morta; desamortizar: Sujeitar (bens de mão-morta) ao direito comum. 
175MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1867. p. 220. 



60 
 

tais bens ficaria em prejuízo, sem o direito de reclamar contra quem os 

vendeu e, em caso algum, contra a Igreja.176 
 

 

A propriedade é um dos conceitos essenciais para compreender a dinâmica do 

processo de abolição em sua complexidade. E é um dos pontos fundamentais para 

compreender o posicionamento de Perdigão em 1871. A crítica imputada por Spiller sobre a 

propriedade é que havia por parte de Perdigão um respeito primordial aos interesses 

econômicos e de segurança dos proprietários escravistas. Realmente a propriedade foi central 

em seus discursos. Como foi um dos elementos constituintes dos direitos civis e políticos na 

Constituição de 1824, em seu artigo 179 

 
 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte. XXII. E' garantido o Direito de Propriedade em toda a sua 

plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego 

da Propriedade do Cidadão, será ellepréviamenteindemnisado do valor 
della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará 

as regras para se determinar a indemnisação. XXVI. Os inventores terão a 

propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes 
assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em 

resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação.177 (grifo 

nosso). 
 

 

O Artigo 179 incluiu também o direito de propriedade concedido aos inventores. Por 

este artigo verificamos que a propriedade constituiu ou integrou os direitos do cidadão 

brasileiro. O que aqui nos interessa é compreender a defesa que Perdigão sempre fez ao 

direito de propriedade do senhor de escravo. Ressalva-se que ao fazer esta defesa ele 

considerou o conflito existente entre o direito natural da pessoa ser livre (escravizada por uma 

“ficção da lei”) e o direito de propriedade ao que o adquiriu ao tornar-se mercadoria, um bem 

comercializável. Analiso a partir do locus de onde fala sobre propriedade.  Entre 1855 e 1870, 

Perdigão ocupou o cargo de ajudante de Procurador dos Feitos, no Juízo dos Feitos da 

Fazenda Nacional da Primeira Instancia no Ministério da Justiça.  De 1856 a 1869, tornou-se 

titular do cargo em dois setores: Juízo dos Defuntos e Ausentes e Juízo dos Feitos da Fazenda 

Nacional de 1ª Instância. Em 1866, ocupou o cargo de advogado do Conselho de Estado e em 

1869 advogado da Casa Imperial. A defesa da propriedade foi feita no âmbito destas esferas 

                                                             
176SACRAMENTO, José Antônio de Ávila. Bens de Mão-Morta.2014. 64 pgs. (Monografia) Curso de Direito. 

Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves – IPTAN. MG, São João Del-Rei, 2014.  
177 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo 

Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824. 
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de atuação. Perdigão não se colocou como representante de proprietários e nem se colocou 

como proprietário na defesa de seus bens. Em seu estudo, primeiramente mostrou como a 

propriedade foi considerada nas legislações existentes. E depois a considerou no âmbito do 

Direito e da Procuradoria da Fazenda, partindo da legislação magna brasileira, a Constituição 

de 1824. 

Em 1855, o governo imperial havia contratado Teixeira de Freitas para organizar a 

legislação existente de forma a elaborar o Código Civil e em 1858 ele é aprovado e publicado. 

O Art. 42 do Título II: das coisas, institui que “os bens são de três espécies: móveis, imóveis 

e ações exigíveis.” Em nota deste artigo é explicado que  

 

 

Na classe dos bens móveis entram os semoventes, e na classe dos 
semoventes entram os escravos. Posto que os escravos, como artigos de 

propriedade, devam ser considerados coisas; não se equiparam em tudo aos 

outros semoventes, e muito menos aos objetos inanimados, e por isso tem 

legislação peculiar178. (grifo nosso). 

 

 

Apesar de considerar que os escravos exigiam legislação específica, pois eram coisas, 

porém peculiar (entenda-se seres humanos e não objetos), o Brasil carecia dessa legislação, já 

que a Consolidação das Leis tratou das questões civis e criminais em geral e não especifica 

sobre um tema. Perdigão mostrou essa insuficiência na legislação. No Brasil, o Direito 

Romano era usado como legislação subsidiária assim como as Ordenações portuguesas e do 

país contava-se com a Constituição de 1824. 

No Art. 63, Teixeira de Freitas colocou a exceção em relação ao direito de 

propriedade, seguindo o Art. 179 § 22 da Constituição do Império. Essa exceção se daria 

“quando o bem publico exigir o uso, e emprego, da propriedade do cidadão por necessidade 

ou utilidade.”179 São os casos de desapropriação. Em nota, sobre essa exceção Freitas citou a 

Lei de 9 de setembro de 1826, Lei nº 353 de 12 de julho de 1845 e a Ordenação Livro 4º 

Título II que traz no § 4º outra exceção que era a “venda forçada de escravos, porque 

(palavras desta Ordenação) – em favor da liberdade são muitas coisas outorgadas contra as 

regras gerais.”  Segundo o Direito Romano, a alforria forçada era quando o senhor recebia 

dinheiro do seu escravo  para libertá-lo após avaliação. Explicou Freitas que não havia 

ocorrências de alforrias forçadas na Corte, mas que já se tinham registros na Província da 

Bahia em casos de inventários, mas que ele achava “essa pratica abusiva” e acreditava que 

                                                             
178 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis. Rio de Janeiro: Garnier, 1876 p. 35 (grifo 

nosso). 
179 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis, 1876. p. 70 (grifo nosso). 
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não havia continuado pois em 21 de dezembro de 1855, foi expedido o Aviso nº 388, que 

colocara restrições à prática, com o objetivo de proteger herdeiros na partilha de bens, e que o 

escravo no ato da praça poderia escolher entre os lançadores, aquele senhor de sua 

preferência180. Os Art. 64 a 68 tratava da desapropriação por necessidade pública em tais 

casos: defesa do Estado, segurança pública, socorro público em tempo de fome, ou outra 

extraordinária calamidade, salubridade pública. O Art. 66 tratou da desapropriação por 

utilidade pública, geral ou municipal da Corte, nos casos de construções de diversas origens. 

O Art. 67 tratou da indenização que seria paga antes do proprietário ser privado de sua 

propriedade. E no Art. 68, a desapropriação ocorreria em casos de perigo iminente, como de 

guerra ou comoção, cessando neste caso as formalidades, para atendimento imediato do bem 

publico. Em 1862,presidente do IAB, Perdigão decidiu fazer um estudo comparado da 

legislação existente referente aos africanos e indígenas em todos os aspectos. Um destes 

aspectos foi a propriedade. Para este estudo tinha em mãos a Constituição do Império de 

1824, a legislação brasileira relativa aos africanos e indígenas a partir de 1826, as Ordenações 

e a Consolidação das Leis Civis.Ao escrever A Escravidão no Brasil, no Tomo I tratou da 

terminação forçada ou legal do cativeiro.  Citando o Art. 179 § 22 da Constituição do Império 

colocou que a propriedade era garantida  

 

 

Em toda a sua plenitude, salvos os casos de desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública definidos nas Leis; ora nenhuma lei, dizem, tem 

ampliado ou aplicado a bem da liberdade semelhante desapropriação, a 

título de humanidade e utilidade social181. (grifo nosso). 
 

 

Após citar o texto do artigo, Perdigão chamou atenção para o fato de que a 

desapropriação apenas tirava o escravo de seu proprietário e mantendo-o nesta condição lhe 

impunha tarefas conforme a lei orientava182, seja para a guerra ou para a construção. Ele 

apontou a necessidade de ampliar ou aplicar a lei da desapropriação para a liberdade do 

escravo, usando a lei a “título de humanidade e utilidade social.” Em 7 de setembro de 1863, 

Perdigão pronunciou o discurso “Ilegitimidade da propriedade constituída sobre o escravo, 

natureza de tal propriedade, justiça e conveniência da abolição da escravidão; em que 

                                                             
180 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis, 1876  p. 71-72 (grifo nosso) 
181MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1866p. 131 
182 Rio de Janeiro. Decreto nº 353, de 12 de Julho de 1845:Designa os casos em que terá lugar a desapropriação 

por utilidade publica geral, ou municipal da Côrte In: Coleção de Leis do Império do Brasil - 1845, Página 29 

Vol. pt I (Publicação Original). 
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termos.”183 Neste discurso ele fez um “exame do estado atual da nossa legislação civil, 

criminal, comercial, ou de outro ramo igualmente importante de nosso Direito.” Neste 

discurso examinou três pontos sobre a questão: a legitimidade da propriedade constituída 

sobre o escravo, a natureza de tal propriedade e a justiça e conveniência da abolição da 

escravidão; e em que termos. Iniciou o discurso com a afirmação de que  

 

 

Parece que não se poderia no nosso século por mais em dúvida que o homem 
não tem o direito de reduzir a seu domínio um outro homem; que semelhante 

fato não passa de abuso do mais forte; que ele é reprovado pelo Direito 

natural, e das gentes moderno, pela Religião e Filosofia pelas leis das 

nações mais civilizadas, pela doutrina da Igreja Cristã184. 
 

 

Mais adiante Perdigão ressaltou que “a escravidão não se pode manter em princípio; 

ela é um fato, e nada mais” e que o homem constituído em propriedade de outro, “foi por uma 

ficção do legislador civil, equiparado às coisas.” Ele reconheceu no escravo, a existência do 

homem e por isso conservava a liberdade natural.  Perdigão concordou com Henri Alexandre 

Wallon185 (1812-1904) que disse que “a propriedade do escravo é apenas um direito ou posse 

dos seus serviços, do seu trabalho [...] O exercício civil, a capacidade civil somente lhe é 

tolhida; mas pela manumissão é-lhe restituída.” Aparentemente nos parece que Perdigão 

concordava com o trabalho escravo, porém não podemos ser apressados na análise dos 

discursos. É necessário levar em conta a complexidade da situação, que permanece na 

atualidade e considerar o discurso no âmbito do Direito e que, portanto possui lógica própria. 

Assim procedendo metodologicamente, continuamos a leitura de seu discurso. Perdigão 

colocou em nota após considerar o uso dos serviços do homem – escravo que: 

 
 

Nada mais se pode pretender do escravo. Por mais que se queira, repugna a 

razão, a própria lei civil no estado atual, que o escravo seja igualado a um 
animal. A natureza, pois, da propriedade nele constituída, é singular; por tal 

forma, que já desde os Romanos em favor da liberdade muitas coisas se 

ordenam contra as regras gerais do Direito e no conflito de um interesse 
pecuniário e da liberdade prevalece esta.186 

                                                             
183 MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Ilegitimidade da propriedade constituída sobre o escravo, natureza de 

tal propriedade, justiça e conveniência da abolição da escravidão; em que termos In: Revista do Instituto da 

Ordem dos Advogados Brasileiros – RIOAB. Ano II Tomo II nº 3 (Julho, Agosto, Setembro) RJ: Typografia de 

Quirino e Irmão, 1863 p. 131 – 152  
184MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Ilegitimidade da propriedade constituída sobre o escravo, natureza 

de tal propriedade, justiça e conveniência da abolição da escravidão; em que termos, 1863 p. 136.  
185 WALLON, Henri Alexandre.Histoire de l’esclavagedansl’antiquité. Tomo I Paris, França: LibrairieHachette 

et C, 1879 1ª Edição,1847 p. 670.  
186MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Ilegitimidade da propriedade constituída sobre o escravo, natureza 

de tal propriedade, justiça e conveniência da abolição da escravidão; em que termos, 1863 p. 146. 
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Como jurisconsulto, Perdigão reconheceu a lei, mas a submeteu à análise. Aqui ele 

confrontou o Direito Natural com o Direito Jurídico. Por uma ficção da lei ou abstração do 

positivismo do legislador humano, no âmbito do Direito Jurídico, o homem foi tornado 

escravo, e tolerada essa condição pela lei civil. Essa mesma lei segundo Perdigão, pode 

modifica-la e até extingui-la. O Direito Natural reprovou e desconsiderou esta ficção. E por 

isso, “a propriedade do escravo é apenas um direito ou posse dos seus serviços, do seu 

trabalho [...] O exercício civil, a capacidade civil somente lhe é tolhida”. Tanto que a 

liberdade natural é restituída através da manumissão.Crendo que o mesmo Direito que 

tornou o indivíduo em escravo, pudesse revogar esta condição, Perdigão colocou que não 

havia porque colocar dúvidas e pretextos no direito à liberdade que o escravo poderia ter, 

mesmo contra a vontade do senhor. Nestes termos Perdigão apoiou a alforria forçada.187 Ele 

explicou que a indenização ao proprietário estava relacionada ao direito de propriedade dada 

pela ficção da lei.   

 

 

A obrigação de indenizar não é de rigor, segundo o Direito absoluto ou 
Natural; e apenas de equidade como consequência da própria lei positiva, 

[...]; essa propriedade fictícia é antes, uma tolerância da lei por motivos 

especiais e de ordem publica, do que reconhecimento de um direito que 
tenha base e fundamento nas leis eternas [...]. Essa manutenção está pois, 

subordinada à cláusula implícita e subtendida na lei positiva188. 

 

 

Já que existe a lei, esta deve ser cumprida. Este era o pensamento jurídico que se 

seguia.  

É essencial contextualizar o discurso de Perdigão em sua época, para que não se corra 

o risco de fazer julgamentos equivocados. Ele é um homem da lei, membro do governo e 

vivendo no século XIX, onde o potestas era o poder socialmente reconhecido e por isso 

central nas relações familiares e sociais. Criar um dispositivo capaz de neutralizar este poder 

era romper com a ordem vigente, com as tradições e valores morais e sociais de então. Nesta 

lógica, Perdigão concluiu que:  

 

 
Aquele princípio portanto, do resgate forçado em absoluto, só por si, no meu 

fraco entender, é capaz de  produzir a maior revolução no Império, não só 

quanto a paz das famílias, mas na ordem econômica189. 

                                                             
187MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1866p. 131-132 
188MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1866p. 132-133 
189BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo IV. Sessão em 9 de agosto de 1871. Ordem do dia: 2ª Discussão do Art. 5º da proposta do 
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1.8. Em lugar do ventre livre, o Fundo de Emancipação 

 

Perdigão viu no Fundo de Emancipação, uma saída que garantiria a liberdade do 

escravo sem romper com direitos e valores vigentes.  Como exemplo dos riscos colocados por 

Perdigão sobre o Art. 4º entrar em vigor, Lenine Nequete, mostrou alguns casos, relacionados 

ao Regulamento da Lei 2040. Entre eles o da escrava Basília que requereu sua liberdade. Ele 

mostrou o confronto entre o que dizia a Lei, o que veio a dizer o Regulamento e o resultado 

deste confronto. 

 

 
Ora, o chamado pecúlio apresentado não é mais do que a liberalidade de 

terceiro anônimo e conseguintemente inadmissível, vista a expressa 

disposição do § 1º do art. 57 do dito Regulamento [...] Portanto, 

considerando que o preço apresentado em juízo procede da liberalidade de 
terceiro; considerando que este meio é expressamente proibido pelo art. 57, § 

1º, do Regulamento; considerando que o precedente é perigoso, além de 

contrário à lei; [...] ; julgo por estas razões a libertanda carecedora do 
pretendido direito de alforria,[...].O produto do trabalho e economia do 

escravo, última fonte de aquisição, é válido, pelo consentimento do senhor. 

Porém, de que consentimento nos falou a lei? Do consentimento expresso, 
ou do consentimento tácito? Indubitavelmente do último, não só porque 

assim o ensina a sã hermenêutica, pois a idéia não está restrita, como, ainda, 

tratando-se de um favor à liberdade, a inteligência é proveitosa para o 

escravo. Se porventura a lei exigisse que o consentimento fosse expresso, 
como, v. g., no caso de retenção por benfeitorias, assim o teria declarado. E 

por que não exige consentimento expresso? Porque, sábia como é a lei, 

repeliu o absurdo. [...] lembramos que é costume em quase todas as fazendas 
pagar o senhor ao escravo o trabalho que realizou em dia santificado; ora, o 

senhor daria consentimento para um ato por ele mesmo praticado, isto é, o 

ato de pagar ao escravo, em cujas mãos fica o dinheiro para a constituição do 

pecúlio, ou nas do senhor para o mesmo fim? A resposta é uma e única: 
absurdo. Na primeira hipótese, ninguém enxergará a existência de um 

consentimento e validade de aquisição; e, na segunda, a simples oposição 

do senhor destrói ou antes ilegítima o pecúlio. Compreende-se por esta 
análise que somente a oposição do senhor para invalidar a aquisição é o 

direito que Ihe assiste nesse consentimento que a lei Ihe outorgou. O art. 

49 do Regulamento, que consignou cautelas em benefício do pecúlio do 

escravo, isto é, do próprio escravo, a, aliás veneranda, sentença de fl. 

14v. converte em aríete contra a liberdade. Aí se providenciou na justa e 

sábia suposição da ignorância, senão a nescidade do escravo, da segurança 

de pecúlio e do modo de o tornar produtivo. Como se argumenta, dando 
como certa a legitimidade do pecúlio somente quando adquirido na 

conformidade do art. 48 e conservado como determina o art. 49? Então 

o escravo que, pouco e pouco, por pequenas doações e seus trabalhos, correu 
o risco de ver desaparecer a moeda destinada a comprar a sua liberdade, 

porque um dia vista curiosa a descobriu, ou que nunca a entregou para 

aumentá-la: por tal fato perdeu o direito à sonhada liberdade? A lei não 

                                                                                                                                                                                              
poder executivo sobre o elemento servil, com o parecer da comissão especial nº 167 deste ano e emendas 

apoiadas. p. 103 
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podia consagrar princípio tão bárbaro, draconiano. Suponhamos que o 

senhor descobre no fundo da tosca caixa do escravo certa quantia honesta e 
licitamente adquirida; e como esse pecúlio não estava sob a coberta do art. 

49, pela doutrina da sentença, a quem pertenceria? Ao escravo? Não. Mas ao 

senhor, por via de que regra? Ao fisco? Qual a lei que o ordena? [...] Com 

tais premissas conclui a sentença que o pecúlio da escrava Basília tinha por 
fonte - por ser esta desconhecida - a liberalidade de terceiro. Entre tais 

premissas e a conclusão, sem perda de respeito, dizemos: há tão profundos 

abismos que a cadeia da arte de Genuense não as poderá ligar. Sobe de ponto 
a surpresa da conclusão, uma vez que se atenda ao único argumento que a 

sentença oferece, baseado em pura presunção, com a notável circunstância 

de ser em desfavor da causa da liberdade, e é ele o seguinte - a presteza 

com que se completou o preço da avaliação190. (grifo nosso). 

 

 

Percebemos por este processo, como se podia usar a lei de forma a beneficiar uma das 

partes, no caso, o proprietário. Maria de Fátima Novaes Pires em artigo sobre o alto sertão da 

Bahia, Rio das Contas e Catité, mostrou tanto a dificuldade do escravo constituir pecúlio, 

quanto as formas de obtenção e sua sobrevivência como liberto. 

 

 

As formas de reunir pecúlio estiveram diretamente relacionadas aos arranjos 
cotidianos, constituídos nas redes de vizinhança e parentesco, que ampliaram 

as margens de negociações com senhores locais. Os escravos do alto sertão 

realizavam pequenos negócios, prestavam serviços diversos, vendiam 
mantimentos nas feiras, conseguiam empréstimos, trabalhavam nas tropas ou 

como artífices nas oficinas manufatureiras das vilas. Também estavam 

cientes de que “[a] melhor chance de negociar a liberdade com o senhor era 

juntar as economias e conseguir indenizar seu preço”(Chalhoub,1990,p.160). 
Na carta da escrava “Ignês preta”, solteira, de 45 anos, constata-se que 

“pagou por sua liberdade a quantia de 146$000 reis, mais dois anos, para 

obter taxas em moagem de assucar”.47 Nessa ação, percebe-se que 
interessava ao escravo assegurar não somente a sua liberdade, mas meios de 

subsistência como forro, garantindo de uma só vez mecanismos para 

desempenho de atividades rentáveis, possivelmente já partilhadas em suas 
rotinas enquanto cativos191. 

 

 

1.9. O futuro dos filhos das mães escravas 

 

No âmbito da economia, Perdigão chamou atenção para a necessidade de se planejar a 

substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Não era tarefa fácil. E ao contrário de 

outros, ele achava que se deveria aproveitar os libertos nas mesmas fazendas como livres.  

                                                             
190 NEQUETE, Lenine. Pecúlio para a libertação do escravo e liberalidade de terceiro. Revista da AJURIS. nº 31. 

Jul. 1984. p. 9 -11. 
191 PIRES, Maria de Fátima Novaes. Cartas de alforria: “para não ter o desgosto de ficar em cativeiro” Revista 

Brasileira de História. vol.26. nº 52.  SP: USP, 2006 P. 156. 
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A pergunta que orientou suas reflexões e posicionamento em relação a votação da lei 

de 28 de setembro de 1871 foi “Que destino dar aos filhos que assim nascerem livres de mães 

escravas?” Um país civilizado não poderia ser composto de pessoas escravizadas e incultas. 

Uma sociedade harmoniosa exigia cuidados com a criança seja nas condições materiais, 

morais, espirituais e intelectuais. Perdigão inicio usua dissertação, mostrando exemplos dos 

Estados do Norte da União Americana, quando decretou-se que com a extinção da escravatura 

as crianças ficariam com suas mães, 

 
 

A cargo dos senhores destas para cria-los e educa-los, tendo esses senhores, 

em compensação, direito aos seus serviços gratuitos por um certo lapso de 

tempo, v.g. até a maioridade (21 anos), que por nossa lei habilita para todos 
os atos da vida civil e para a emancipação dos menores; jamais além deste 

prazo. Esta solução, apoiada no exemplo de outras Nações, tem assento nos 

costumes brasileiros, pois que é fato frequente libertarem crias na pia 
batismal e cuidarem os senhores da sua criação e educação, mesmo sem 

reserva dos serviços192. 

 

 

Ao libertar sua escravaria, Perdigão deu alforria gratuita e condicional e segundo 

colocou em nota, deu educação às crianças. Nesta proposta ele ressaltou os princípios 

religiosos, as qualidades maternas das senhoras brasileiras, mas também sinalizou as 

vantagens econômicas destes serviços infantis, mostrando que a partir dos sete anos a criança 

já começaria a prestar alguns serviços “apropriados às “suas forças; de 12 ainda melhor; de 16 

a 21 muito mais.” E mostrou que nos cinco anos de serviço o proprietário teria 750$ de total 

do valor dos serviços, que era o preço médio de um bom escravo, o que significaria “larga 

compensação”. Além disso, ainda os proprietários contavam com as distinções honoríficas 

como prêmio para os melhores resultados nestes cuidados193. Além de defender a ideia de 

deixar os filhos do ventre livre com suas mães, Perdigão foi taxativo em relação ao papel do 

Estado nesta questão em 1867.A ideia destas crianças serem entregues ao Estado para se 

encarregar este de sua criação, educação, e destino, foi absolutamente inadmissível como 

regra. E elencou as razões para sua avaliação: seguindo a progressão de nascimentos, o 

número de crianças entregues por ano seria tão elevado,que o Estado não teria edifícios em 

número suficiente para abrigá-las, nem renda, sobretudo pela situação de escassez de recursos 

nos cofres públicos devido a guerra. arrancá-las de suas mães e das casas onde nasceram 

“contradiz um dos grandes fins da reforma, organização da família na classe escrava.” E fora 

                                                             
192MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1867  p. 221. 
193MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1867  p. 222 Nota 646. 
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da família “não é de esperar que fossem melhor tratadas”194.  Esse argumento foi um dos que 

apresentou em 1871 para ser contra a lei do ventre livre. 

Perdigão não desconsiderou a existência de senhores desumanos, capazes de “expor, 

enjeitar ou abandonar essas crianças”, e para estes casos haveria de auxiliar as Casas de 

Expostos, os estabelecimentos de educação, recolhimentos de órfãos e outros semelhantes, 

porém esperava que fossem casos de exceção, onde a lei os puniria.  

 
 

Pessoas desumanas, deixando ficar em casa as crias assim livres, não tenham 

com a sua criação e educação o cuidado que devem e podem ter; que 
ponham má vontade, mesmo em que as mães se ocupem delas com algum 

prejuízo do serviço; que até as maltratem; que as acabrunhem de trabalho, 

tendo só em mira aproveitar o mais possível os serviços, exaurindo as forças 
desses indivíduos. Neste caso, também apenas de exceção, o corretivo seria: 

1º. Fazer-lhes perder o direito a tais serviços, declarando desde logo isentas 

deles essas crias, e retirando-as do seu poder; 2º. Punir correcional ou 

criminalmente (conforme o fato) tais senhores. Pode, inversamente, 
acontecer que a cria se mostre rebelde à educação, e ao serviço; o que é de 

esperar se não de senão por exceção. O senhor deve ter uma certa autoridade  

paternal de castiga-la (art. 14 § 6º do  Código Criminal), não digo de modo 
aviltante, como se procede com os escravos, mas do modo como um bom 

pai, um bom mestre pode corrigir o filho, o discípulo195. 

 

 

Para ele, a manutenção do filho junto à sua mãe, não alterava o regime das famílias, 

não romperia bruscamente essas relações e com a substituição lenta do trabalho escravo para 

o livre quase não haveria abalo. A coexistência entre filhos livres e pais escravos na mesma 

casa não configurava desordem como pensavam alguns. O fato já era existente e frequente. 

Essa convivência tenderia a facilitar a alforria da mãe e quiçá dos pais e família inteira.196Em 

um artigo de jornal, Perdigão encontrou a seguinte pergunta “Que educação devem receber 

estas crias, que aos 21 anos, por ex., tem de entrar no gozo pleno dos seus direitos”.E ele 

respondeu: 

 

 

Respondo que aquela que for compatível com as suas habilitações e 

disposições naturais, com as faculdades dos senhores, com as 

circunstancias locais.”  Essencial que além da educação moral e religiosa 

tenham uma profissão, seja de lavrador ou trabalhador agrícola, trabalhando 
para si ou para outrem. Importante é ter oficio mecânico, uma profissão que 

possa lhe manter e à família. As escolas lhe será franqueadas pois são livres 

pelo nascimento. A instrução obrigatória ou forçada ainda não está admitida 
nem para os cidadãos livres. Por isso deve ter prudente arbítrio. “Embora em 

                                                             
194MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1867p. 223. 
195MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1867p. 224-225 
196MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1867p. 226-227 
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contato com escravos, a sua educação deve ser modificada, não a fazê-los 

exclusivamente doutores e literatos, mas sobretudo pessoas morigeradas, 
que possam vir a ser úteis a si e ao país, cidadãos prestantes197. (grifo nosso). 

 

 

Podemos observar em sua resposta alguns elementos diretivos em sua percepção do 

africano e seus descendentes escravizados, em relação à sua educação. Ele o vê como pessoa, 

embrutecida e perigosa por conta da opressão do sistema escravista em que vivia por séculos 

porém, com capacidade de melhorar-se e tornar-se cidadão.  Perdigão considerou o escravo, 

possuidor de habilidades e disposições pessoais e que estas deveriam ser respeitadas na 

instrução. Chamou atenção a orientação para o oficio mecânico como meio manter-se e à sua 

família. Esta forma de pensar acompanhou a classe trabalhadora até o século XXI quando 

vemos ainda politicas educacionais orientando os jovens de baixa renda neste sentido. Mas foi 

inovador considerar que este liberto pudesse estudar e chegar a ser doutor e literato. Sobre a 

obrigação dos serviços, Perdigão defendeu a ideia de extingui-la, mediante indenização aos 

senhores, ou sem ela, até a extinção completa da escravidão. A indenização está em acordo à 

lógica jurídica em relação aos direitos de propriedade, constante na Constituição.  Além 

destes direitos existia também a preocupação em não onerar os cofres públicos. 

A preparação do escravo para a cidadania exigia o uso dos meios indiretos de 

emancipação, melhorando as condições de existência destes. Algumas providências seriam 

essenciais: 

1º Garantir ao escravo a propriedade e disposição do seu pecúlio [...] por seu trabalho, 

[...]  

2º Facultar ao escravo o resgate da sua liberdade; 

3º Na alienação forçada o escravo deve ter o direito de remir a sua liberdade; 

4º Declarar livres os escravos arrecadados do evento, bens de defuntos e ausentes, e 

vagos, desde que não haja comprador, [...] via de regra, os escravos que não acham 

comprador são velhos, enfermos, [...];  

5º Declarar igualmente livres os abandonados pelos senhores;  

6º Os seviciados;  

7º  Escravos que casam com pessoa livre; 

8º Permitir ao conjugue livre, remir o conjugue escravo;  

9º Por premio por algum serviço importante;  

10º Liberdade mediante indenização. 

                                                             
197MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1867p. 227-228 
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Além destas que considerou principais, outras medidas propostas foram igualmente 

importantes: Proibir a separação dos conjugues e dos filhos, menores de 7 anos (nesta idade 

começa a trabalhar); reconhecimento dos direitos de família; Proibição da venda de escravos 

em leilão ou hasta pública; Proibição das hipotecas e penhores sobre escravos, exceto dos 

estabelecimentos agrícolas (por proteção a lavoura); Evitar que escravos fossem maltratados 

pelos senhores, quer moral, quer fisicamente; Reforma da lei penal, e de processo, em ordem 

a abolir as penas de açoites e ferros; Permissão para frequentarem  as escolas ao menos de 

instrução primária, ainda que se criem especiais para eles, como fizeram os quakers e França; 

Proporcionar aos escravos a aquisição de pecúlio, com o fim não só de habilitá-los a 

emanciparem-se por esse meio, mas de estimular neles o amor do trabalho; Promover nos 

escravos o hábito da economia bem entendida pelo emprego produtivo do pecúlio, facilitando 

a admissão às Caixas Econômicas, seguros mútuos de vida e Facilitar e promover casamentos. 

No âmbito jurídico, também foram propostas medidas importantes, de forma a 

dispensar aos escravos e libertos todos os recursos da justiça: Processo sumário sobre a 

liberdade e escravidão no cível; Isenção de custas ao escravo ou liberto que defender sua 

liberdade; Apelão ex-oficio quando a decisão for contrária à liberdade; Proteção e assistência 

da autoridade e poder público, para garantir e defender os seus direitos [...]  e com mais 

particularidade aos que pela lei devem nascer livres; Providencias policiais, sobretudo da 

correcional, prevenindo ou punindo; Agravação da penalidade do art. 179 do Código 

Criminal; Juízo especial para conhecer deste delito, a fim de obviar aos abusos e faze-los 

efetivamente punir; Reforma das leis de locação de serviços. Destaco destas medidas, a 

proposta de declarar os libertos brasileiros aptos para todos os cargos públicos [...] salvo as 

restrições designadas na Constituição do Império. Perdigão não aprovava a exclusão do 

escravo de serviços admitidos somente a pessoas livres, pois esta medida, não atingia o fim da 

emancipação, pois ainda restam muitos outros serviços e lugares em que o escravo pode ser e 

é admitido.198 

O fundo de emancipação foi uma proposta fundamental, destinado a auxiliar as 

manumissões, a criação e educação, o estabelecimento dos libertos. Seria composto de 

impostos lançados sobre os escravos, doações e legados para esse fim, multas criminais, 

correcionais e disciplinares, produtos de loterias, produto da venda de escravos, escravos de 

herança, prêmios de loterias, quaisquer outros valores. O fundo deveria ser válido para a 

emancipação gradual, com critérios.  Dar preferência as famílias, ao gênero feminino, faixa 
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etária entre 15 e 30 anos, por serem capazes de reprodução – os filhos nascem logo livres, 

sem obrigação de serviço porque as mães são livres, os filhos menores que acompanhem suas 

mães. 

Como podemos atestar, a historiografia comprovou que a preocupação de Perdigão, 

com o destino dos nascituros das escravas era legitimo e ao finalizar a parte três de seu livro, 

citou a conclusão na Representação de José Bonifácio “Sem liberdade individual, não pode 

haver civilização nem sólida riqueza; não pode haver moralidade e justiça; e sem estas filhas 

do Céu, não há nem pode haver brio, força e poder entre as Nações199”. 

José Bonifácio já demonstrara preocupação com a mudança do sistema econômico e o 

destino dos africanos e seus descendentes. O desafio era fazer o Brasil integrar-se à 

modernidade.  

Foi em 1869 quando se tornou deputado geral por Minas Gerais na 14ª Legislatura 

(1869-1872) da Câmara dos Deputados Gerais do Império do Brasil, que Perdigão confrontou 

seus estudos de gabinete sobre o sistema escravista e a realidade mais palpável trazida por 

seus pares, muitos destes proprietários de escravos que tinham interesses direto sobre a 

escravidão, outros que não se viam andando lado a lado com os negros libertos. Ali, a 

condição da mulher escrava e do cuidado com o nascituro foi exposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
199SILVA, José Bonifácio de Andrada e.Representação, 1825 p. 40 
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Capítulo II - A trajetória parlamentar e os embates em torno do projeto de 

Lei do Ventre Livre 

 

 A 14ª Legislatura (1869-1872) da Câmara dos Deputados marcou tanto a história do 

Brasil pela votação da Lei do Ventre Livre em 1871, como a história pessoal de Agostinho 

Marques Perdigão Malheiros, que criticado por ter contrariado o que defendera anos antes – o 

ventre livre – passou à história como alguém incoerente ao votar contra o projeto do governo. 

As sessões que ora examinamos, apesar de constituírem pequena amostragem de um conjunto 

de sessões muito maior, teve por objetivo analisar o trabalho parlamentar de Perdigão, em 

seus posicionamentos em relação ao tema, assim como compreender como se desenvolveu a 

relação entre ele, seus pares e grupo do governo que liderava o processo. Para isso 

trabalhamos três períodos: 1869, 1870 e 1871, de forma cronológica para melhor visualizar a 

dinâmica dos debates. 

 A análise dos pontos principais abordados por Perdigão em sua obra A Escravidão no 

Brasil: ensaio histórico, jurídico e social, serviu de fio condutor para compreender seus 

posicionamentos no parlamento. 

 O ano de 1869 marcou a entrada de Perdigão na política. É um período onde conheceu 

adversários ideológicos e partidários e posições convergentes e divergentes às suas e onde viu 

como as relações de poder afetaram amizades que até naquele momento pareciam sólidas. 

Talvez não esquecera o incidente de 1866 quando alguém do Ministério da Fazenda criou 

obstáculos ao subsídio à impressão de seu livro A Escravidão pela Typografia Nacional. 

Eleito, seus desafios foram outros. 

 Ao longo dos três anos seguintes foi posto à prova o conhecimento adquirido sobre o 

sistema escravista, os estudos publicados em sua obra A Escravidão no Brasil: ensaio 

histórico, jurídico e social de 1866/67, habilidades, metodologia de trabalho, credibilidade e 

respeito enquanto pessoa, jurisconsulto e deputado. Deste período, destaca-se o primeiro 

discurso de Perdigão, quando apresentou a relação entre a extinção da escravidão e a situação 

social e econômica do país que segundo ele exigia prudência na busca de soluções para o 

problema, a necessidade dar ao escravo pecúlio e alguns direitos civis para poder se preparar 

para a cidadania, igualou o escravo ao homem e explicou que a distinção existente que o 

tornara escravo, foi resultado de ficção da lei. Outro ponto importante foi a relação entre 

trabalho e liberdade. De 1870, destacamos seus quatro projetos apresentados como base para 

estudos, como fizera em 1867 em sua obra A Escravidão no Brasil, e a exclusão de seu nome 
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para compor comissão especial da qual integrou grupo que a requereu e o diagnóstico que fez 

do cenário politico quando acusou a ausência de educação política entre os parlamentares 

chamando atenção para a necessidade desta educação ser de todas as classes da sociedade e do 

governo também. Neste ano outra exclusão, mais impactante foi não ter sido convidado para 

integrar o gabinete do Visconde de S. Vicente. O ano de 1871, relevante neste trabalho teve 

como destaque o telegrama de 16 de abril de 1871 enviado pelo Visconde do Rio Branco e 

que tornou-se fio condutor das interpretações que fiz dos fatos analisados. A Assembleia 

Legislativa deste ano foi aberta em 3 de maio pelo imperador, com a certeza de que sua 

“vontade augusta” de ver o projeto do governo aprovado seria realizado. Neste ano, o governo 

apresentou seu projeto em detrimento aos de outros que já haviam sido apresentados e ao da 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados e ficou claro nos debates o cabo de força que se 

estabeleceu entre a esfera executiva e legislativa e de que forma o governo foi vencedor; e 

mesmo com todos os argumentos apresentados de forma consistente para justificar tanto a 

mudança de medida quanto a apresentação de outras em seu lugar, foi desqualificado e 

tachado de incoerente junto com todos os outros dissidentes e toda sua trajetória pública foi 

posta a prova.  

Duas questões eram centrais nos debates sobre o futuro do país e que ocupavam quase 

diariamente as páginas dos jornais. Uma era o sistema escravista que já apresentava sinais de 

esgotamento, principalmente porque já havia sido abolido nos países considerados civilizados 

e a implantação da malha ferroviária. Quase diariamente, eram publicados artigos sobre 

questões nas áreas política e econômica, relacionadas à implantação da ferrovia. Além da 

guerra e a crise bancária de 1864, a malha ferroviária absorvia os recursos do tesouro de 

forma preocupante. Dentre estes temas, a escravidão tornou-se questão central para Perdigão. 

Desde a década de 50 travou contatos com associações antiescravistas, principalmente no 

exterior, especialmente na França e apresentou discursos sobre o elemento servil. Em 62, 

decidiu aprofundar-se na questão, passando quatro anos, debruçado sobre as legislações 

existentes sobre os escravos. Em 1866 e 67, finalmente publicou o resultado de seus estudos A 

Escravidão do Brasil: ensaio jurídico, social e político.  Mas ele que exercera grande parte de 

seu trabalho em gabinete, sentiu necessidade da arena política. Em 1868, vigorava o Gabinete 

conservador, instalado em 16 de Julho, presidido pelo Visconde de Itaboraí (Joaquim José 

Rodrigues Torres).   Mas o partido imperial possuía ferrenhos opositores, os Liberais. Dr. 

Fernando Gomes de Oliveira Fontoura Junior, do partido liberal, que em 1866, apoiado por 

Silveira Lobo disputara vaga no 3º Distrito da província de Minas Gerais, ocupada por C. B. 

Ottoni escreveu pequeno artigo no Jornal Opinião Liberal, sobre a tensão existente entre os 
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Liberais e Conservadores, exacerbadas em 1869, chegando ao uso de armas cujos 

provocadores violentos, segundo ele, eram os Conservadores.200 Talvez, por este contexto 

politico, seu cunhado, o ex-Ministro da Justiça, Eusébio de Queirós Coutinho Mattoso 

Câmara, um dos poderosos Saquaremas, tentou demove-lo da ideia. Segundo ele, Perdigão 

não teria o necessário perfil para a política.  Outro amigo e seu biógrafo, José Antônio de 

Azevedo Castro também compartilhava da mesma opinião.   

 
 

Todo o erro de Dr. Perdigão Malheiro [...] proveio de sua tardia iniciação 

política.  Não teve a escola que outros cursaram; de repente achou-se em um 
teatro novo para ele; faltou-lhe tirocínio que educa o espírito do parcial e o 

habilita gradualmente para os elevados postos do partido; cabia-lhe [...] no 

convívio político lugar saliente [...] mas conservava aparência de hóspede 
estranho a quem não são familiares os costumes da casa.  O particularismo 

de suas opiniões dava-lhe [...] ar excêntrico; [...] alguns o suporão um 

ambicioso disfarçado [...] outros se revoltarão contra essa independência que 

ostentara [...] os companheiros eram na maior parte desconhecidos. [...]201. 
 

 

Segundo Maria Fernandes Martins  

 

 
O capital e poder politico de um indivíduo correspondiam não apenas ao seu 

status, mas igualmente à capacidade de oferecer e retribuir benefícios, em 

um amplo esquema de trocas cuja função estruturante verificava-se em um 
nível mais cotidiano das relações de poder. Na prática, consistia em aspectos 

informais a conviver com estruturas formais de ordenação politica e social, 

transformando-se progressivamente em práticas marginais, na proporção em 

que se tornava mais complexo o aparelho de controle e administração do 
Estado202. 

 

 

Segundo Azevedo Castro, Perdigão mostrava-se com uma linguagem imprópria e 

mesmo inconveniente. 

 

 
Daí essa linguagem naturalmente notada como imprópria de um partidário, e 

quiça mesmo inconveniente diante de uma câmara unânime, o vácuo que se 

fez em torno de sua pessoa, considerada com todo fundamento incapaz de 
transações indecorosas, firme em suas convicções, mas não oferecendo tão 

pouco certa ductilidade, que nos partidos constitui verdadeira força [...] 

correto no tom e nas maneiras, a ninguém ofendia, [...] acentuava porém suas 
opiniões com os estudos a que se entregara, dificilmente tolerava 

contradição, convencido que a doutrina, as idéias que sustentava deviam ser 

                                                             
200 Jornal Opinião Liberal, nº 12 de 11 de fevereiro de 1869 p. 4. 
201CASTRO, José Antônio de Azevedo. Agostinho Marques Perdigão Malheiro; Biblioteca Nacional – Catal. IV-

287,6,19 – n. 1 Arquivo Conselheiro Almeida Areas, Barão de Ourem. p. 51. 
202SÁEZ, Hernán Enrique Lara. O tonel das Danaides: um estudo sobre o debate do meio circulante no Brasil 

entre os anos de 1850 a 1866 nas principais instâncias decisórias, 2013   p. 211.  
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consideradas as melhores e como tais aceitas sem contestação [...] era  um 

defeito [...] no meio de qualidades [...] atenuava-o o caráter inofensivo, um 
espírito de credulidade tão pronunciado, que frisava uma ingenuidade por 

onde se descortinava inteira a alma incapaz de sentimentos mesquinhos e 

reprovados203. 

 
 

Mas a arena política acenava como um desafio produtivo, um espaço onde suas ideias 

ganhariam projeção. Euzébio de Queirós, o alertou para um provável desajuste no ambiente 

político dado o seu caráter sensível.  Ponderou-lhe os inconvenientes inerentes a uma carreira 

tão cheia de espinhos e desgostos. A confiança adquirida em sua trajetória profissional e a boa 

repercussão de sua obra máxima A Escravidão no Brasil, publicada em 1866/67, o motivaram 

a manter a decisão e assim lançou-se como candidato. Além disso, reunia as condições 

exigidas para ser candidato segundo o Cap. VI da Constituição de 1824. E assim manteve a 

disposição. Acreditara que o próximo passo seria defender este processo no parlamento. 

Apesar dos alertas de seu cunhado Eusébio de Queirós Coutinho Matoso da Câmara, sentia-se 

preparado. Tanto que para dedicar-se ao novo ofício, Perdigão Malheiros pedira exoneração 

do cargo de Procurador dos Feitos da Fazenda.  Na ocasião concederam-lhe a demissão sem 

nenhum aviso de louros pelo bom serviço, como se tratando de um empregado ordinário, 

destituído de todo o mérito. 

 

2.1. A Lei dos Círculos  

 

Segundo Ilmar Rohloff de Mattos, os “quase cinco anos (1843-1848) de ação 

governativa e administrativa, resultou a consolidação da direção Saquarema, que o gabinete 

seguinte do Marques de Paraná – o Ministério da Conciliação – completaria”204. 

A Trindade Saquarema foi um grupo liderado por Eusébio de Queirós Coutinho 

Matoso da Câmara, Paulino José Soares de Souza e Joaquim José Rodrigues Souza. Em 6 de 

setembro de 1853, inicia-se o 12º gabinete ministerial do segundo reinado, sendo presidido 

por Honório Hermeto Carneiro Leão, recém empossado Visconde de Paraná, que Tâmis 

Parron definiu como o “cacique do grupo”.  

 

 
A maioria esmagadora da Câmara, eleita sob a égide saquarema, também se 

alinhava com o partido, e tudo parecia perfeitamente previsível. Todavia, o 

                                                             
203 CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro,1884 p. LV 

– LVI.  
204MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema. SP: Hucitec, 1987 p. 171. 
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imperador entregou ao chefe do ministério (agora chamado presidente do 

Conselho) uma lista de propostas a serem realizadas na legislatura (1853-
1856), ato que repetiria sistematicamente nos anos seguintes205. (grifo 

nosso). 

 

 

Parron citando Roderieck Barman, Jeffrey Needell e José Murilo de Carvalho mostrou 

que, segundo esses autores, uma das fontes de estabilidade das instituições (Parlamento) foi a 

Conciliação, um sistema de governo implantado por D. Pedro II por meio do Poder 

Moderador. Esse “novo sistema de governo [...] era uma forma de promover o rodízio dos 

políticos para manter a estabilidade da política.”206 Porém gerou críticas, inclusive por parte 

dos saquaremas e a suspeita, segundo Parron, da “ingerência de D. Pedro II na política 

imperial.”207 

Admitindo que a Conciliação atuou “poderosamente” sobre o Partido Conservador, 

Parron levantou a questão de que, até que ponto D. Pedro II dominou o  parlamento. 

 

 

Segundo uma tradição historiográfica, o imperador se tornou superomnia et 

per omnia(tudo e todos) na segunda metade do século XIX, reduzindo 
dramaticamente a influência de outras instancias governativas sobre os 

rumos do país. Claro está que, se o imperador é tudo, e o resto nada, não há 

por que responder à indagação inicial [...] se ainda seria possível falar de um 
tipo de política da escravidão, à maneira da política do contrabando 

negreiro. Afinal, o destino do cativeiro dependeria apenas do desejo de 

Sua Majestade208. (grifo nosso). 

 

 

Parron, explicando o debate sobre a Conciliação, cita Needell que por meio do estudo 

de Roderick Barman (CitizenEmperor), recuperou a tradição historiográfica brasileira sobre a 

crescente intervenção de D. Pedro II (Joaquim Nabuco, Pereira da Silva, Sérgio Buarque de 

Holanda, Raymundo Faoro). Para ele, a Conciliação “fendeu o piso da política brasileira, 

abrindo um processo de enfraquecimento da ascendência saquarema no cenário nacional, na 

medida em que o patronato da Coroa teria substituído a fidelidade partidária.”209 

A reforma eleitoral foi outro desejo do imperador e que o gabinete da Conciliação 

apresentou – a Lei dos Círculos de 19 de setembro, e que segundo Parron “a Câmara aprovou 

                                                             
205PARRON, Tâmis. A politica da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. RJ: Civilização Brasileira, 2011 

p. 277. 
206PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. 2011 p. 279. 
207PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. 2011 p. 280. 
208PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. 2011 p. 281. 
209PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. 2011 p. 282. 
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em 1855 sob a ameaça de dissolução por Paraná.”210As eleições as quais se submeteu 

Perdigão, foram organizadas segundo esse novo sistema eleitoral.  

A Lei dos Círculos trouxera como consequência segundo Francisco Otaviano de 

Almeida Rosa, o enfraquecimento dos partidos, e a ascensão de presidentes de províncias 

medíocres211 ou segundo a definição de Eneida Desinreé Salgado, “lideranças locais”, 

“notabilidades de aldeia”, “desagradando os antigos líderes.”212 Sobre este enfraquecimento e 

tensão partidária, o artigo publicado no Jornal do Comércio em fevereiro de 1869, assinado 

por “Muitos Constituintes” nos forneceu alguns dados. Apontou como causa deste 

enfraquecimento o “pouco gênio politico” do presidente do Conselho de Ministros, Visconde 

de Itaboraí, que “deixa a direção da politica a outros, que estão cavando a sepultura do Partido 

Conservador”. E listou alguns fatos que ilustraram a desordem no partido: a desarmonia entre 

a câmara municipal da corte toda conservadora e o Ministro do Império, a briga entre o 

redator do Diário do Rio de Janeiro e o Ministro da Justiça José de Alencar, o pedido de 

demissão de Dr. Manoel de Queiroz Mattoso Ribeiro, juiz municipal da 2ª Vara da Corte, 

filho de Euzébio de Queirós, desgostoso com os correligionários, a carta do Visconde do 

Lage, sobre a injustiça de seu partido que o excluiu das urnas para beneficiar “dois filhotes” e 

a criação de uma folha conservadora, em oposição à política do Diário. E concluiu o artigo 

dizendo que “o ministério não quer dirigir o grande e histórico partido da ordem.”213 

Segundo Jaime Barreiros Neto, o sistema eleitoral implantado em 1855, dividiu as 

províncias em distritos, e estabeleceu um representante eleito por maioria absoluta.  Mas 

colocou que “tal sistema, entretanto, teve vida curta, uma vez que favoreceu a eleição de um 

número expressivo de lideranças locais214, com pouca expressão no cenário político 

nacional.”215  Já José Antônio Pimenta Bueno, Visconde de S. Vicente, achou a reforma 

conveniente. Disse ele que a eleição por círculos “foi um grande melhoramento”.  

 

 
Esse sistema reforça a dependência dos deputados para com os respectivos 

eleitores, o que é de muita conveniência para o exato desempenho do 

mandato, enfraquece o espírito do provincialismo que entorpece a fusão e 
homogeneidade nacional; evita a agitação de grandes massas nas épocas 

                                                             
210 PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. 2011 p. 285. 
211 FERREIRA, Manoel Rodrigues. A Evolução do Sistema Eleitoral Brasileiro. Secretaria de Documentação e 

Informação do Tribunal Superior Eleitoral. 2ª edição Revisada e alterada. eBooksBrasil.org, 2005 p. 196. 
212 SALGADO, Eneida Desireé. O processo eleitoral no Brasil Império. TRE/PR, 2007. 
213Muitos Constituintes. O partido conservador. Jornal do comércio. Ano 48  nº 56. 26 fev. 1869 p. 1. 
214 Percebemos nessas escolhas a valorização que os eleitores davam aos candidatos que moravam e atuavam na 

província. Por isso foi natural a eleição dos concidadãos conhecidos. 
215NETO, Jaime Barreiros. Histórico do processo eleitoral brasileiro e retrospectiva das eleições. Revista Jus 

Navegandi, 2009. 
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eleitorais, e declina influencias pessoais que podem ser nocivas, mormente 

quando provinciais216. 
 

 

Pimenta Bueno explicou que a lei distribuíra por círculos as eleições dos deputados e 

membros das Assembleias Provinciais, conservando o sistema anterior de eleição por 

províncias quanto aos senadores e visto nesta medida como um bom procedimento. Para ele 

os deputados seriam os representantes dos interesses locais e móveis e os senadores seriam os 

representantes dos interesses gerais e das ideias conservadoras, tendo uma base “mais larga e 

menos móvel”. Essa medida teve como objetivo restringir as ações do parlamento, o que ficou 

nítido no processo de emancipação a partir de 1866, nas relações entre o governo imperial, 

Senado e Câmara dos Deputados. 

Assim como Perdigão, a comissão integrada por Zacarias de Mello e Teixeira de 

Macedo não encontrou o tal melhoramento visto por S. Vicente e recomendou a rejeição por 

completo em 21.08.1855. Esta reforma feria o artigo 90 da Constituição de 1824. A expansão 

das incompatibilidades eleitorais previstas pela reforma foi considerada inconstitucional pois 

a Constituição facultava aos cidadãos a eleição em qualquer distrito, mesmo que não fosse o 

de sua residência ou nascimento. Nos termos da reforma, favorecia a dependência dos futuros 

parlamentares em relação aos potentados locais, rebaixando o nível das representações já que 

os eleitos se preocupariam mais em atender as demandas das influencias responsáveis pela 

conquista de seus mandados do que às opiniões gerais e aos interesses provinciais. Apesar dos 

protestos, o Marques do Paraná saiu vitorioso e o projeto foi transformado na Lei de 

19.09.1855, que criava o círculo de três deputados e modificava as normas da Lei de 

19.08.1846217. 

Em 1860, foi sancionado o Decreto nº 1.082218 de 18 de agosto, alterando a Lei nº 367, 

de 19 de Agosto de 1846 e o Decreto nº 842, de 19 de Setembro de 1855, criando o sistema 

indireto ou de dois graus. Com esta medida, as províncias foram divididas em distritos eitorais  

três deputados cada um, que seriam eleitos num só escrutínio por maioria relativa de votos (§ 

4º). Esse novo modelo restringiu o poder dos líderes regionais no processo eleitoral, “o que 

possibilitou uma maior representatividade das minorias no Congresso Nacional.”219  

                                                             
216BUENO, José Antônio Pimenta. Direito publico brasileiro e a analise da Constituição do Império. Brasília, 

Senado Federal, 1978 (Coleção Bernardo Pereira de Vasconcellos. Série Estudos Jurídicos, vol. 5) p. 197. 
217MOREIRA, Gustavo Alves Cardoso. Legislação eleitoral e politica regional, 2014 p. 134. 
218 BRASIL. Decreto nº 1.082, de 18 de agosto de 1860: Altera a Lei nº 367, de 19 de Agosto de 1846 e o 

Decreto nº 842, de 19 de Setembro de 1855, sobre eleições. In: Coleção de Leis do Império do Brasil - 1860, 

Página 26 Vol. 1 (Publicação Original).  
219NETO, Jaime Barreiros. Histórico do processo eleitoral brasileiro e retrospectiva das eleições. Revista Jus 

Navegandi, 2009. 
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eleitorado era dividido em votantes e eleitores. Nas eleições primárias, os votantes escolhiam 

os eleitores. E nas eleições secundárias, através dos eleitores, eram eleitos os três deputados 

mais votados e a eleição dos senadores era realizada através da lista tríplice, cujo primeiro 

lugar era eleito220. Essas eleições eram realizadas nas paróquias após as missas. Os candidatos 

à eleição publicavam circulares com suas intenções e pedindo votos aos eleitores qualificados. 

Foi assim com Domingos de Andrade Figueira, nascido em Itaguaí, na Corte e que em 1868 

era governador da Província de Minas Gerais. Em fevereiro de 1869, publicou circular na 

edição 56 do Jornal do Comércio221, dirigida aos eleitores do 4º Distrito de Minas 

identificando-se como sectário do Partido Conservador e expos seu programa. O objetivo era 

conseguir votos para que se elegesse deputado geral por Minas, nas eleições de 1869.  

Perdigão, com a mesma pretensão fez o mesmo. Porém havia uma diferença entre seu amigo 

Andrade Figueira e ele. Este já havia construído sua rede de alianças na província de Minas 

Gerais a partir do exercício do cargo de governador. Isso não parece ter acontecido com 

Perdigão. Apesar de “filho da província” de Minas Gerais e sua candidatura ser “naturalmente 

indicada pelo quinto distrito, cuja sede era a cidade de seu nascimento, Campanha e no qual 

contava parentes e amigos222”, ele não viveu na cidade.  Seu pai levara a família e se 

estabelecera na Corte a partir de 1832. Foi no Rio de Janeiro, onde Perdigão teve sua 

formação escolar, excetuando o curso de Ciências Jurídicas que fez na Academia de São 

Paulo na Turma 17 de 1844, tendo colado grau em 24. 10. 1848 e depois o doutorado em 

1849. Somente após conclusão da formação superior voltou para o Rio de Janeiro, casou-se e 

construiu sua rede de sociabilidade pessoal e profissional. E não em Minas. A opção pelo 

Partido Conservador deveu-se a influência paterna. Azevedo Castro colocou que Perdigão se 

lançara pelo quinto distrito da província de Minas, mas que quase não conseguiu se eleger 

devido ao correligionário Evaristo Ferreira da Veiga que apresentou-se também para o mesmo 

distrito, forçando-o a ir a contragosto para o segundo, apesar deste oferecer maiores chances 

de ser eleito, pois era maior que o de Campanha. (Quadro 2) 

Antes, tentou apoio junto ao presidente da província, Domingos de Andrade Figueira.  

Essa atitude não foi bem vista, gerando publicação de pequeno artigo. 

                                                             
220 Nem sempre a classificação era respeitada, já que havia sempre a possibilidade de intervenção do imperador. 

Assim ocorreu com José Martiniano de Alencar. José de Alencar é eleito em primeiro lugar numa lista sêxtupla 

para o cargo de Senador pelo Ceará. No entanto, não chega a ser nomeado por D. Pedro II, que escolhe Jaguaribe 

e Figueira de Melo para exercerem o cargo.          
221 Jornal do Comércio nº 56 de 26 de fevereiro de 1869. p.1. 
222 CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro. 1884 p. 

XLV. 



80 
 

Aviso aos eleitores do 4º Distrito do Rio e do 5º de Minas: O Exmo. Sr. Dr. 

Figueira, candidato pelo 4º Distrito da província do Rio, apresenta candidato 
pelo 5º Distrito de Minas ao Sr. Dr. Perdigão Malheiros, deslocando a 

candidatos naturais do 5º Distrito, como sejam os Srs. Joaquim Delfino223 e 

Evaristo224. O Sr. Dr. Perdigão pelos seus escritos e compromissos tomados 

é abolicionista: tendo um lugar na representação nacional, está 
comprometido a levar por diante a sua obra. O Sr. Dr. Figueira protegendo 

essa candidatura é porque esposa as mesmas ideias.  Alguns eleitores do 4º 

Distrito225. 
 

 

Esse comunicado trazia em suas entrelinhas um alerta aos eleitores de que Perdigão 

sendo abolicionista, não trabalharia a favor dos proprietários rurais. Essa pode ser algumas 

das “ridículas intrigas” citadas por Azevedo Castro, que visavam fazer acreditar “ser ele um 

perturbador da ordem pública, que visava atacar e destruir a propriedade escrava, 

proclamando a propaganda abolicionista”226.  Desde o início de sua incursão no pleito 

eleitoral, as decisões que tomou não lhe favoreceram.  Primeiro, o fato de morar na Corte e 

não ter desenvolvido atividades profissionais e políticas na província mineira, o manteve fora 

da rede de sociabilidade e compadrio que naturalmente se estabeleceria e que tinha na 

província do Rio.  Outro fator foi não reconhecer o espaço conquistado pelos correligionários, 

que ao contrário de Perdigão, moravam e exerciam atividades profissionais e políticas na 

província de Minas e por fim, o pedido de apoio ao presidente provincial. As pesquisas 

realizadas nos jornais da época, principalmente o Jornal do Comércio, que tinha contrato com 

o governo imperial para publicar tudo relacionado à política, e outros jornais, tanto das 

províncias de Minas e Rio de Janeiro e também dos partidos liberal e conservador, nos dão 

um vislumbre do cenário político e social daquele momento e principalmente do processo 

eleitoral. 

  

 

 

 

 

                                                             
223 Joaquim Delfino Ribeiro da Luz (Cristina, Minas Gerais, 26 de dezembro de 1824 — São Paulo, São Paulo, 4 

de junho de 1903) foi um magistrado, político e proprietário rural brasileiro. Foi vice-presidente da província de 

Minas em 1857, 1859 e 1860 pelo Partido Conservador. 
224 Evaristo Ferreira da Veiga ( Campanha, MG, 5.02.1832 – RJ, 20.03.1889). Exerceu a advocacia em MG, Juiz 

municipal em Pouso Alegre. Filiado ao Partido Conservador. 
225Aviso aos eleitores do 4º Distrito do Rio e do 5º de Minas. Jornal do Comércio. RJ. Ano 48. nº 55 de 

25.fev.1869 p. 2 
226 CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro.1884 p. 

XLV 
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Tabela 2 – COLÉGIOS ELEITORAIS DA PROVÍNCIA DE MG EM 1870 
DISTRITO SEDE COLÉGIOS PARÓQUIAS ELEITORES VOTANTES 

2º Sabará 10 57 492 25.940 

4º S. João D’El-rei 11 49 443 17.491 

5º Campanha 8 11 395 21.722 

Fonte: Relatório apresentado à Assembleia Geral – 2ª Sessão da Décima Quarta Legislatura 

pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do império. Paulino José Soares de Souza. 

RJ: Tipografia Nacional, 1870. p. 197-206. 
 

 

Nesta perspectiva, observou-se a participação dos eleitores e cidadãos que enviavam 

opiniões sobre os candidatos, divulgando nos jornais críticas e elogios àqueles que eram 

indicados ou se candidatavam à Câmara. O processo eleitoral foi noticiado em setembro de 

1868, quando principiam as eleições municipais para vereadores e juiz de paz.  A crise entre 

Liberais e Conservadores se ampliara. Em novembro de 1868, um anônimo com pseudônimo 

“Uma das vítimas” fez denúncia no Jornal do Comércio227, de violência e administração à 

“moda da Polônia”, após a ascensão do partido conservador. Emília Viotti da Costa, 

concordando com a avaliação de José Murilo de Carvalho de que tanto o Partido Liberal 

quanto o Conservador, representavam interesses agrários, explicou que “até as últimas 

décadas do Império, a luta política era pouco mais que uma luta pelo poder entre facções 

lideradas pelas famílias mais prestigiosas” e que “ambos os partidos recorriam a todo tipo de 

manobras políticas para manter-se no poder, e a fraude eleitoral era prática muito 

difundida”228. Além disso, os gabinetes:  

 

 
Perseguiam os que votavam na oposição, ameaçando-os com o recrutamento, 

enquanto recompensavam os aliados com empregos, promoções e sinecuras. 

O gabinete mobilizava a Guarda Nacional para intimidar a oposição, 
forçando os votantes a permanecerem em casa no dia da eleição. Quando 

tudo isso falhava, recorriam a violência. [...] Toda essa luta pelo poder, no 

entanto, tinha mais a ver com a competição entre facções do que com 
conflitos ideológicos fundamentais229. 

 

 

Gustavo Alves Cardoso Moreira em sua pesquisa sobre o impacto da reforma eleitoral 

no sul fluminense nos mostrou tanto o perfil dos candidatos quanto o cenário em que as 

                                                             
227Uma das vítimas. Minas, cidade de Ubá. A S. M. o Imperador. Jornal do Comércio RJ. Ano 47. nº 251 de 9 de 

setembro de 1868 p. 1 
228 COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. 6ª ed. SP: Fundação Editora da 

UNESP, 1999 p. 161 
229COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república, 1999p. 161 
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eleições se desenrolaram. Disse ele que havia forte hegemonia dos conservadores e que o 

período entre 1860 e 1875 foi marcado pelo abalo na credibilidade da lisura do sistema 

politico. Este abalo se deu pela incompatibilidade entre o presidente do Conselho de Ministro 

Zacarias de Góes e Vasconcelos (liberal) e o Marques de Caxias (conservador), comandante 

das tropas no Paraguai, e a escolha pelo imperador de Torres Homem, outro conservador, para 

o Senado como representante do Rio G. do Norte. Com isso seguiu-se a queda do gabinete em 

julho de 1868.  

 
 

Prevalecendo as “necessidades da guerra” sobre os “interesses dos partidos”, 

o imperador concedeu o poder aos conservadores. Desta maneira, seria 

possível que “um único partido governasse com ministros da mesma 
comunhão que os chefes do Exercito e da Armada em operações bélicas”230. 

 

 

Porém, segundo Moreira, os liberais ficaram indignados com a ascensão de um 

governo “francamente minoritário no parlamento”, publicando um manifesto reivindicando 

reformas e logo em seguida dissidentes do partido liberal fundaram um partido republicano. 

Uma outra medida dos liberais tentando desacreditar o processo eleitoral que consideravam 

viciado desde a origem foi não participarem das eleições convocadas em 1869. Porém, 

Moreira colocou que o partido conservador não se manteve coeso. Substituindo o Visconde de 

São Vicente na chefia do ministério em 7 de março de 1871, o Visconde do Rio Branco 

instituiu como prioridade do seu governo a “reforma da legislação sobre o estado servil”. Os 

dissidentes que não concordaram com o rumo do processo politico combateram o visconde até 

sua saída em 1875. Porém não conseguiram vencer. Em 1872, nas eleições da província do 

Rio de Janeiro onde tinham força, no distrito de  Piraí, “os conservadores Cardoso Júnior, 

Xavier de Brito e Cunha Leitão, favoráveis a Rio Branco, tinham sido os vencedores, 

impondo-se ao dissidente Andrade Figueira”231. 

A “vítima” que fizera denúncia sobre os conservadores disse que “declaram os chefes 

conservadores, que o imperador exige do ministério o extermínio dos liberais” e colocou a 

culpa no governo imperial.  Acusou o novo delegado de truculência e que sem nenhuma 

justificativa, varou de balas inúmeras fazendas, finalizando sua carta pedindo justiça ao 

Visconde de Itaboraí. Mas voltando a Perdigão, várias chapas conservadoras foram indicadas 

                                                             
230 MOREIRA, Gustavo Alves Cardoso. Legislação eleitoral e política regional: um estudo sobre o impacto das 

reformas de 1855, 1860 e 1875. Tese para Doutorado. 313 pgs.  Niterói: UFF. Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia. Programa de Pós-graduação em História. 2014. p. 182-184 
231 MOREIRA, Gustavo Alves Cardoso. Legislação eleitoral e política regional: um estudo sobre o impacto das 

reformas de 1855, 1860 e 1875, 2014   p. 184  
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para os distritos, assinadas por “Muitos Conservadores” e “Muitos mineiros”. Em nenhuma 

destas, figurou o nome de Perdigão Malheiros.  Muitas indicações vinham adjetivadas “pelos 

méritos” e “relevantes serviços prestados ao Partido Conservador de Minas Gerais”, mas o 

nome de Perdigão não figurou entre estes. Em novembro, os “Muitos Conservadores” do 1º 

Distrito, elogiou o candidato Coronel Francisco de Paula Ramos Horta: “Como advogado 

residente de Mariana, o digno coronel adquiriu um crédito invejável aos mais hábeis 

jurisconsultos.”232 Dez anos depois, nas eleições de 1878, outro anônimo o “Mineiro com 

botas”233 pediu para os mineiros não votarem naqueles que foram morar na Corte, citando 

entre outros, o nome de Perdigão. Observa-se nestas manifestações e votos obtidos, que 

Perdigão Malheiros apesar de sua dedicação à causa da emancipação, não era o preferido em 

sua província mineira.  Apesar de tudo, na Terceira sessão preparatória da Câmara dos 

Deputados, em 17 de abril de 1869, Perdigão Malheiros recebeu seu diploma de deputado 

geral por Minas, tendo sido eleito pelo 2º Distrito. Seu cunhado que tanto lhe apoiou, mas 

fizera restrições ao seu desejo pela vida parlamentar não viu sua vitória. Falecera em 7 de 

maio de 1868.  

 

2.2. Deputado geral pela província de Minas Gerais 

 

Em 4 de maio de 1869, na décima-sétima sessão preparatória da Câmara dos 

Deputados, foram aprovadas as atas das eleições primárias e secundárias do 2º e 5º distrito de 

Minas e outras, sendo divulgado os candidatos e seus votos. Do segundo distrito, foram nove 

candidatos. Os mais votados foram Dr. João Pinto Moreira (312 votos), Dr. Antônio Augusto 

da Silva Canedo (276 votos) e Dr. Agostinho M. Perdigão Malheiros que ficou em terceiro 

lugar com 195 votos, por uma diferença de trinta e sete votos do médico e juiz de paz e 

criador do Colégio Emulação Sabarense, o Dr. Anastácio Sinfronio de Abreu que obteve 158 

votos. Seguindo o Decreto nº 1.082 de 18 de agosto de 1860, foram reconhecidos para o 2º 

Distrito os representantes da província de Minas Gerais, os deputados Dr. João Pinto Moreira, 

Dr. Antônio Augusto da Silva Canedo e Dr. Agostinho M. P. Malheiros. Pelo 4º Distrito de 

Minas, foi eleito, seu então amigo, Francisco Januário da Gama Cerqueira e mais dois 

correligionários e pelo 5º Distrito, Evaristo Ferreira da Veiga e mais dois correligionários. Em 

19 de abril de 1869, foram sorteadas três comissões compostas de nove membros cada uma, 

                                                             
232Muitos conservadores do Distrito. Minas Gerais 1º Distrito Eleitoral. Jornal do Comércio. RJ. Ano 47.  nº 312 

de 1 nov. 1868 p. 2 (grifo nosso). 
233O mineiro com botas. A eleição de Minas. Jornal do Comércio. RJ. Ano 57. nº 245 de 2 de setembro de 1878 

p. 3. 
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para o exame das eleições. Perdigão Malheiros foi eleito para a segunda comissão, junto com 

Ferreira Lage, Fontes, Canedo, Galvão, Conde de Baependy, Fausto de Aguiar, Casado e 

Candido Torres Filho. Na sessão de 12 de maio de 1869, começam as eleições para as 

comissões da Câmara.  O parlamento imperial teve dois tipos de comissões: permanentes 

cujos membros eram constituídos por votação e temporárias, que abrangia as especiais, e eram 

formadas através de sorteio e votação. Essa dinâmica de formação de comissões teve efeitos 

sobre o desenvolvimento do parlamentar. Os deputados podiam se candidatar ou então eram 

sorteados para integrar uma comissão. As organizadas por sorteio forçavam a convivência 

entre deputados que não necessariamente seguiam a mesma linha ideológica. As comissões 

organizadas através da votação seguiam duas situações. Os deputados se organizavam a partir 

de interesses comuns, podiam fazer requerimento para formar uma comissão, porém se o 

requerimento fosse aceito, outros podiam se candidatar e através do voto, a comissão seria 

formada com outra configuração e aqueles que a requereram nem sempre foram incluídos 

nela, pois o voto definia a organização final da comissão. E as comissões especiais que eram 

transitórias, se organizavam em torno de um tema. A experiência adquirida na Procuradoria 

dos Feitos da Fazenda deve ter deixado Perdigão confortável para desejar integrar a Comissão 

de Orçamento. 

No dia 14 de maio de 1869, Perdigão foi eleito para a primeira Comissão de 

Orçamento com 55 votos, tendo seus pares obtidos os seguintes votos: Antônio José 

Henriques (53 votos) e João Manoel Pereira da Silva (52 votos). Nesta sessão foram eleitas 

quatro comissões de orçamento. No dia 15 de maio de 1869 o Ministro da Fazenda apresentou 

a proposta da lei de orçamento para o exercício de 1870 a 1871. Em 17 de maio de 1869, foi 

eleita a quinta e sexta comissão de orçamento. 

Uma contribuição trazida por Perdigão para o parlamento foi seu método meticuloso 

de trabalho.  Desde o Comentário à Lei 463 de 1847, publicada em 1857 percebe-se o cuidado 

em revisar a legislação e atualizá-las conforme as novas demandas.  E assim atuou como 

membro da 1ª Comissão de Orçamento da 14ª Legislatura da Câmara dos Deputados.Ter sido 

eleito para esta comissão e obtido o maior número de votos, significou prestígio para 

Perdigão, pois segundo José Murilo de Carvalho, o Orçamento imperial era “excelente 

indicador da distribuição de poder. [...] O ritual de discussão do orçamento era seguido com 

rigor e constituía arma poderosa na mão do Legislativo que podia negar ao Executivo os 

meios de governar.”234 Para Carvalho, o orçamento era:  
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Muito mais do que disputa entre Legislativo e Executivo. Refletia o conflito 

entre a burocracia, a máquina do Estado, sempre em busca de maiores 
recursos, e os grupos dominantes na sociedade, aqueles de que se podiam 

extrair estes recursos. Representava o conflito interno de uma elite política 

que hesitava entre as necessidades do governo, que ela dirigia, e os 

interesses dos proprietários que ela devia representar. Traduzia, enfim, o 
conflito entre os vários grupos de proprietários com interesses e demandas 

distintas em relação ao poder público.235 

 
 

A Receita, ainda segundo Carvalho indicava os setores da população de onde extraía 

os recursos e as formas como fazia isso e na Despesa podia-se verificar quais eram as 

prioridades do governo e a quem ele beneficiava. A contrapartida da ação do governo em tirar 

e devolver recursos era a capacidade de resistência ou de pressão dos grupos sociais, 

sobretudo os proprietários de terras e comerciantes. E é nesse jogo de forças que entrou 

Perdigão. Neste âmbito podemos entender porque em 15 de setembro de 1871 quando o 

Visconde do Rio Branco discutiu as propostas do Senador pela Bahia, Barão de Muritiba e os 

de Perdigão, fez objeções em relação a criação de impostos. “Em qualquer destes projetos se 

criam impostos e eu contesto ao Senado o direito de iniciativa sobre impostos”236. 

A primeira comissão de orçamento apresentou revisão do parecer da comissão 

anterior, indicando modificações face às novas circunstancias financeiras. Em 19 de maio, deu 

parecer sobre a proposta do governo sobre a receita do Império para o ano de 1869-70, que se 

achava pendente da decisão da Câmara, e igualmente ao ano de 1870-71. A comissão fez um 

estudo comparativo da proposta em relação aos documentos e balanços apresentados e 

concluiu que não seria conveniente adiar por mais tempo a solução de “questão tão grave e 

melindrosa, como esta, e que urge decidir-se quanto antes para acudir aos apuros do tesouro 

público.” A comissão chamou atenção para os déficits anuais, “espantosos” creditando a 

situação à Guerra do Paraguai. E sugeriu. 

 

 

Convém, portanto, procurar meios e recursos ao tesouro para o 

desembaraçar, tratar enfim de suprimir-lhes os déficits. Bem conhece a 
comissão que enquanto se não der a guerra por terminada se não consegue 

definitivamente estabelecer e reorganizar a nossa situação financeira, porque 

ignorados são ainda os sacrifícios que a continuação da luta nos exigirá237. 
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O Art. 12 do Cap. II referente à Receita geral da proposta orçamentária, continha a 

seguinte redação “O déficit reconhecido nesta lei será preenchido [...] (pertence a iniciativa à 

Câmara dos Srs. Deputados)”238. Diante deste déficit, a comissão colocou como meta elevar a 

receita a mais 12.000:000$000. 

 

 
Foi este o trabalho ingrato a que se entregou a comissão. Não é uma questão 

política que deva dividir os ânimos. É um negocio social e do interesse de 

todos. Devem, pois todos concorrer para se decidir pelo modo menos 

gravoso aos interesses particulares e aos da indústria publica e privada239. 
 

 

Na sessão de 19 de maio, a comissão ofereceu substitutivo ao artigo 12 da proposta 

orçamentária, “Fica o governo autorizado a fazer quaisquer operações de crédito, quer para 

fundar a dívida flutuante, quer para preencher o déficit do atual e do vigente exercício.”240 A 

atitude de cautela e prudência no parecer da proposta orçamentária do governo, e 

especificamente do substitutivo ao artigo 12, tornou-se mais uma oportunidade para o embate 

entre conservadores e liberais. De um lado, uma comissão que representava a política 

conservadora que dominava o governo e por outro, um representante do Partido Liberal, 

Tristão de Alencar Araripe. Fato é que o Brasil enfrentava como a comissão sinalizou uma 

forte crise financeira, debitada em grande parte à guerra do Paraguai. Carvalho analisando as 

Receitas observou que não só no Brasil, mas nos EUA, as guerras tiveram o efeito de 

aumentar grandemente as despesas e a arrecadação.241 A implantação da malha ferroviária era 

outro ponto que tomava cotidianamente as páginas do jornal, assim como a agricultura e a 

mão-de-obra necessária. A extinção do tráfico em 1831 trouxera mudanças significativas, 

tanto para a população escrava quanto para a introdução da mão-de-obra livre importada da 

Europa. Liberal do Ceará, Alencar Araripe na sessão de 5 de junho de 1869 ao fazer suas 

considerações sobre o substitutivo nº 12, chamou atenção para a necessidade de confiança no 

governo e de não se colocar restrições diante da crise. Ele começou dizendo que a autorização 

para o crédito deveria ser mais ampla.  
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Quando se quer abusar, Sr. Presidente, não são as restrições que coíbem, 

porquanto o abuso procede da vontade de querer pratica-lo, e não dos meios 
que se põe à disposição do governo. Se encaro a crise e deparo com um 

governo honesto, não hesito em dar-lhe poderes correspondentes para 

assoberbar a crise242. 

 
 

E pediu que se ampliasse a autorização para o governo contrair empréstimos.  

 

 

Parece-me, pois, que não devemos limitar a autorização que o primeiro 
artigo aditivo da ilustre comissão confere ao governo, restringindo-a a 

simples faculdade de operações de crédito tão somente para fundar a dívida 

flutuante e preencher o déficit do atual e do seguinte exercício; antes julgo 
que devemos outorgar concessão mais ampla no sentido que tenho 

expedido243. 

 

 

Alencar Araripe propôs a ampliação das faculdades concedidas no artigo aditivo, 

“conferindo o poder de contrair um empréstimo nacional para satisfazer os nossos empenhos 

externos”. Com esta medida acreditava que o ministro poderia obter a subida do cambio e 

com isso trazer solução à crise. Para tanto a “operação, Sr. Presidente, deverá ter por base um 

juro mais elevado do que aquele que ordinariamente se tem concedido nas nossas operações 

financeiras.” Disse ele que se o ministro contraísse empréstimo nacional com o juros de 8%, 

acreditava que muitos capitais internos que estavam sendo investidos fora, retornariam ao 

país, e com isso se poderia pagar, senão toda, ao menos grande parte da divida externa. 

Perdigão discordou da proposta de Alencar Araripe, argumentando a existência de papel 

moeda em circulação no montante de mais de 127.000:000$ e mais 56.000:000$ de papel 

inconversível dos bancos; a dívida externa que estava subindo a mais de 13.400,000 libras.  

Em 1866 segundo Hernán Enrique Lara Sáez, durante a crise do Banco do Brasil, o 

então ministro da Fazenda João da Silva Carrão apresentara projeto onde propôs conceder 

“nova emissão de bilhetes confeccionados pelo Tesouro Nacional, obrigando o banco a 

manter o resgate de suas notas em circulação.” Sobre esta proposta Joaquim Nabuco afirmou,  

 

 
Que se o banco houvesse suspendido os descontos e cobrado os títulos 

vencidos de sua carteira teria evitado o aumento de emissão, em 

                                                             
242BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo I. Sessão em 5 de junho de 1869 p. 53. 
243BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo I. Sessão em 5 de junho de 1869p. 54. 



88 
 

contrapartida, teria desencadeado uma onda de falências no comércio e na 

lavoura do Rio de Janeiro, sendo arrastado ao final244. 
 

 

A emissão segundo Sáez, fora uma estratégia para auxiliar o comércio, porém a guerra 

do Paraguai eclodiu, fazendo o governo retirar da circulação capital flutuante para o 

financiamento das tropas, o que inviabilizou os resultados esperados. Havia também a crise 

econômica no continente europeu gerada pela guerra austro-prussiana. Por isso o ministro da 

Agricultura Antônio Francisco de Paula Souza apresentou outro projeto, autorizando o Banco 

do Brasil a realizar uma emissão extraordinária de oito mil contos acima do triplo do fundo 

disponível. Enquanto Carrão combatia novas emissões e buscava reduzir a circulação geral, o 

ministro Souza concedia duas emissões para solucionar os reflexos de uma crise exógena. 

Martinho Álvares da Silva Campos de Minas Gerais foi o primeiro a se opor à proposta de 

Paula Souza. Disse ele que “o fim da conversibilidade das notas bancárias esvaziava o motivo 

para que a emissão de papel – moeda não fosse realizada pelo governo.”245 João José de 

Oliveira Junqueira Junior da Bahia, foi também contrário a proposta de Paula Souza, que 

criticou a falta de sintonia entre os ministros na apresentação de propostas e a emissão que 

definiu como ilegal, para socorrer o Tesouro. Defendeu “o sistema de papel-moeda – emissão 

governamental – apelando ao patriotismo do ministério para que não inundasse o país como 

papel bancário inconversível.”246 Em 5 de junho de 1869, Perdigão se viu no mesmo dilema – 

qual seria a melhor solução para suprir o déficit. 

 

 
Como acudir a esse déficit em orçamento ordinário? A despesa aqui é 

ordinária, a receita é ordinária. Autorizar o governo para operações de 

crédito? Autorizar a emissão de papel-moeda? Ou preferir certo aumento 

equitativo de impostos? E quais? Eis as dificuldades em que se viu a 
comissão para resolver entre estas soluções.247 

 

 

Perdigão alertou para o fato de que se o governo contraísse empréstimo no exterior  

absorveria tudo quanto estava em circulação. E, além disso, o empréstimo seria 

antieconômico na situação em que o Brasil se encontrava e iria ferir os contratos vigentes e 
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resilir desses contratos seria anti-político, pois “as nações fracas como o Brasil tendo credores 

como a Inglaterra tem ai um penhor para serem mais atendidas.”248 

Desde 1865, o Brasil contraíra empréstimo com Londres de 5.000.000 esterlinas, ao 

preço de 74 e juros de 5% amortizável em trinta anos e em 1868, contraiu empréstimo 

nacional de 30.000:000$, com pagamento em ouro249. 

 

 

Tabela 3: ORÇAMENTO ANUAL DO GOVERNO IMPERIAL (1870/71) 
Rubrica Governo L. C. Carreira 

RECEITA 73.056:000$000 95.885:278$061 

DESPESA 83.435:461$304 100.074:292$766 

DEFICIT 10.379:464$304 4.189:824$800 

EMPRÉSTIMO: 1871 Juros 5% 30.428:824$800 

EMPRÉSTIMO NACIONAL (Dívida Interna 1868)  27.919:500$000 

Fonte: Anais da Câmara dos Deputados. Tomo 1. Sessão 19.05.1869. p. 70; CARREIRA, 

Liberado de C. O orçamento do Império desde sua fundação. RJ: Typografia Nacional, 1883. 

 

 

Baseado no relatório do senador Liberato de C. Carreira, fizemos estudo comparativo 

sobre o orçamento do Império (Tabela 3), onde percebemos as diferenças de valores; os 

projetados pelo governo e os valores finais. A receita posteriormente orçada foi maior do que 

a projetada em 1867 e com isso houve um déficit real menor.  Na questão dos juros, apesar da 

proposta de 8% do liberal Alencar Araripe, o governo permaneceu entre 4 e 5% nas operações 

realizadas desde o Primeiro Reinado, vencendo o parecer conservador. O esforço em 

encontrar a melhor solução para o déficit da receita de 1869/70 resultou no Decreto 1750 de 

20 de outubro de 1869250. 

Outra providencia que a comissão tomou, foi sugerir em seu parecer de 19 de maio, a 

abolição do imposto pessoal de 3% sobre os vencimentos dos empregados públicos, 

pensionistas, etc., ficando este imposto a ser cobrado sobre o valor locativo do prédio em que 

habitassem.  A justificativa da comissão foi a de que os empregados públicos e pensionistas 

eram já mal remunerados, uma “classe pobríssima” e que tal cobrança da forma que foi 

                                                             
248BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo I. Sessão em 5 de junho de 1869 p. 61 
249 CARREIRA, Liberato de Castro. O Orçamento do Império desde sua fundação. RJ: Typografia Nacional, 

1883 p.43 
250 BRASIL. Decreto nº 1750 de 20 de outubro de 1869. Determina que a Lei nº 1507 de 26 de Setembro de 

1867 continue em vigor no exercício de 1869 a 1870, com as alterações abaixo declaradas, enquanto não fôr 

promulgada a respectiva Lei de Orçamento.  



90 
 

elaborada era injusta. A preocupação sobre os rendimentos do funcionalismo público é 

recorrente em Perdigão. Em 21 de junho de 1869, apresentou projeto de aumento nos 

vencimentos para juiz municipal e órfãos e também para o ministro do STJ e a aposentadoria 

[...] afirmando que “a magistratura vive quase na miséria e é tempo de acudirmos a uma classe 

que nos deve merecer toda a consideração.” 251 Ele sabia o que dizia já que como filho e 

marido vivenciara as dificuldades que as condições da magistratura colocara.   Mas a proposta 

de aumento de 40% sobre os direitos de consumo, dada pela comissão na sessão de 19 de 

maio, que naquele momento pagavam os gêneros alfandegários de importação, como solução 

para o restabelecimento do equilíbrio orçamentário, não foi bem recebida e foi impugnada na 

sessão de 4 de junho. Outro imposto que a comissão pediu supressão foi o da dízima da 

chancelaria. Perdigão explicou que uma lei de 1835 reduziu seu valor exageradíssimo de 10% 

para 2%, mas com a natureza de imposto de uma contribuição, imposto judiciário. E que 

sempre fora difícil sua cobrança.  Pessoas que não tinham meios de paga-lo, acabavam 

suspendendo o andamento de suas causas judiciárias. E finalizou seu argumento dizendo que 

o tesouro deveria procurar o dinheiro pelos meios justos ou menos inconvenientes.252 Como 

em 1857 em que fez a revisão da Lei 463 de 1847, para sua melhor execução, propôs o 

mesmo em relação ao Decreto nº 230 de 9 de novembro de 1841 e da Lei de 29 de novembro 

do mesmo ano que criou o Juízo privativo dos Feitos da Fazenda Nacional.   

 

2.3. Os debates sobre o elemento servil 

 

Em 5 de junho de 1869, questões sobre o elemento servil começaram lentamente a 

serem postas em debate. Manoel Francisco Correa apresentou três projetos253, ressaltando que 

“com os projetos que vou enviar à mesa não tenho por fim agitar a melindrosa questão do 

elemento servil.” E explicou que seus objetivos eram conhecer a população escrava através de 

matrícula especial, proibir a venda de escravos em leilão ou hasta pública e por último, o 

terceiro projeto mandava extrair anualmente cinco loterias para com seu produto libertarem-se 
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o maior número possível de escravos, preferencialmente do sexo feminino e de menor idade. 

Correa comentou que “o nobre deputado pelo segundo distrito de Minas, que em geral se 

mostra oposto a loterias, não contrariará o destino dado a estas”254. Correa baseou seus 

argumentos no estudo estatístico do parecer do Visconde de Abaeté ao projeto do Visconde de 

S. Vicente em 1867, encomendado pelo imperador em 1866255. Depois de lido o projeto, ele 

fez requerimento pedindo que fosse remetido as comissões de estatística e fazenda para que 

dessem seus pareceres. Na sessão de 12 de junho de 1869256 Perdigão pediu ao presidente a 

submissão e deliberação de “um projeto autorizando o governo a expedir regulamento para 

melhor execução da lei de 1841, que criou o Juízo dos Feitos da Fazenda”. Em 1859 publicara 

o Manual do Procurador dos Feitos da Fazenda, após encetar estudos para melhor exercer a 

função na Procuradoria, pois percebera a necessidade de atualização da legislação e da 

normatização de condutas.  Ao ser eleito deputado, deu continuidade ao melhoramento tanto 

da categoria quanto da legislação que a orientava. Ao expor suas justificativas para o projeto, 

em várias partes obteve apoio dos ouvintes. Além disso, propôs o melhoramento dos 

vencimentos dos ativos e dos aposentados do juízo, propôs dois escreventes e não um para 

agilizar o trabalho. Outro ponto que destacou como “importantíssimo” foi a competência do 

juízo para a desapropriação por utilidade pública geral, que entendia como competência do 

juízo dos feitos, já que a duvida foi gerada pela Lei de 12 de julho de 1845 que tratava a 

desapropriação pelo juízo do cível e não pelo juízo dos feitos da fazenda, vendo com isso a 

necessidade da reforma desta lei. Este projeto foi debatido na sessão de 18 de junho de 1869.  

Joaquim de Souza Reis apesar de reconhecer que as análises de Perdigão “são 

incontestavelmente o fruto de seus estudos”,257 apontou inconvenientes ao projeto apresentado 

por Perdigão. Um destes foi o artigo 1º que se passasse, sobrecarregaria o Executivo que 

ficaria sujeito a qualquer dívida do Estado. Ele observou a carência de detalhes que 

amparassem as medidas. Apontou a simplificação na forma do processo como impedimento 

para a defesa. Sobre o artigo 3º que tratava do transito pela chancelaria, Souza Reis defendeu 

a continuação da chancelaria para o transito das causas civis, mas Domingos de Andrade 

Figueira ressaltou que as causas comerciais já não passavam pela chancelaria e que as civis 
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deveriam ter o mesmo caminho. Após a avaliação de outros pontos, Souza Reis concluiu que 

as considerações sobre o projeto tiveram o objetivo de melhorá-lo de forma “a atender a todas 

as conveniências” e propôs que fosse encaminhado às comissões de justiça civil e fazenda e 

até lá que a discussão ficasse adiada. Perdigão chamou atenção para o fato de que este 

adiamento retardaria a promulgação de uma lei que ele entendia “que se torna da primeira 

necessidade a bem do serviço do juízo dos feitos da fazenda.” Seu objetivo era agilizar o 

serviço do Juízo dos Feitos e valorizar a Procuradoria. Ofereceu argumentos para justificar 

cada artigo, ressaltando que em vários relatórios seus antecessores reclamavam necessidade 

de melhoramento, porém não encontrou apoio. Tanto Souza Reis quanto Jerônimo Martiniano 

Figueira de Mello258 votaram pelo adiamento e o primeiro apresentou requerimento com este 

objetivo, pedindo que fosse remetido às comissões de Justiça Civil e de Fazenda. O 

requerimento foi aprovado. O projeto, segundo Azevedo Castro, “caiu no limbo, donde nunca 

mais saiu”.259 Em 21 de junho de 1869 iniciaram-se os debates sobre o projeto de Manoel 

Francisco Correa, que chamou atenção do presidente para o fato de que Joaquim de Souza 

Reis, deputado pelo segundo distrito da província de Pernambuco, estaria “animado do desejo 

de decretar o ostracismo desse projeto”260. Correa viu a utilidade pública do projeto, mas 

outros tantos não, como João Alfredo Correa de Oliveira.  Perdigão em seu aparte defendeu a 

ideia capital do projeto que era a obtenção da estatística acerca do número de escravos 

existentes no Império, para isso a necessidade da matrícula e sugeriu a criação de comissão 

especial para tratar dos projetos. Também levantou a questão: “Há ou não há utilidade em 

conhecer ou não a população servil do Império?”, chamando atenção para o fato de que esta 

matrícula e a estatística consequente, “interessaria a uma questão em que agora não entro. Há 

necessidade de conhecer a população servil; há utilidade nisto para diversos efeitos.”261 

Correa observou a hesitação dos parlamentares em decretar a conveniência da estatística da 

escravatura. E pediu que o projeto passasse logo na primeira discussão e não esperasse para 

passar pelas três comissões de praxe quando se apresentava propostas. E insistiu na defesa da 

utilidade de seus projetos, principalmente o da estatística, esperando que se convertesse em 

leis as medidas úteis. Para isso, fez uma provocação final, diante do possível adiamento da 
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proposta, pedindo que rejeitassem o projeto, declarando que não era de interesse da Câmara 

no momento. Mas se assim fosse proceder deixou claro que ano a ano reapresentaria o 

projeto, esperando que o tempo fizesse a Câmara modificar sua forma de pensar. Augusto 

Olímpio Gomes de Castro argumentou que os que defendiam o adiamento o faziam para 

melhor exame do projeto e sugeriu que se estabelecesse um imposto sobre os escravos, além 

da taxa que já existia, estendendo aos escravos da lavoura que eram isentos e colocar pena de 

confisco se por qualquer eventualidade não se procedesse a matrícula do escravo. E chamou 

atenção para a necessidade da proposta passar pelas comissões de orçamento e de estatística 

para darem seus pareceres. Gomes de Castro alertou para a necessidade desses pareceres pois 

envolviam a questão do imposto e a questão do elemento servil. Mesmo assim, entendia que 

tais medidas podiam assustar o país, e colocou que “não devemos minar essa propriedade, que 

com pesar confesso, é a fortuna de todos”, votando pelo adiamento. Já Antônio José 

Henriques votou contra o projeto e a favor do adiamento, por considerar o projeto 

inteiramente inútil. Enquanto Henriques achava desnecessário a matrícula geral em todo o 

império, Perdigão a defendeu e votou contra o adiamento, pela utilidade e necessidade que 

encerrava. Quando propôs que “aqueles escravos que não foram dados à matrícula, por 

qualquer motivo, sejam considerados livres”, a essa proposta Gama Cerqueira interpretou 

como “coercitiva”.262 Este pequeno aparte entre Gama Cerqueira e Perdigão sobre esta 

questão, seria um sinal do que estaria porvir no processo eleitoral da 16ª Legislatura? A 

discussão tinha como objetivo reconhecer ou não a utilidade pública e se era constitucional. O 

requerimento foi aprovado e remetido às comissões de estatística e fazenda. 

 

2.4. O primeiro discurso no dia do aniversário 

 

A questão do elemento servil, mais especificamente a venda de escravos em leilão, já 

vinha sendo debatida nas diversas sessões em que estivera presente, porém Perdigão só 

começou a se manifestar na sessão de 23 de junho de 1869 quando se abriram os debates em 

relação a matrícula dos escravos.  E no dia de seu aniversário, em 5 de julho de 1869, 

Perdigão o comemorou no púlpito, fazendo seu primeiro discurso sobre a escravidão, na 

sessão em que se debateu um projeto do Senado sobre a venda de escravos em leilão.263 O 

projeto começou a ser discutido por Figueira de Mello, Andrade Figueira, Cardoso de 
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Menezes e Cruz Machado.  Perdigão ouviu seus colegas de plenário e após pronunciamentos e 

apartes, colhidas as impressões, iniciou sua intervenção. Fazia já três anos, publicara sua obra 

máxima A Escravidão, que fora alvo de elogios e consultas. Iniciou seu discurso, 

aproveitando para falar das injustiças sofridas durante o processo eleitoral, em que fora 

acusado 

 

 

De perturbar a ordem pública, atacar e destruir a propriedade escrava, 
proclamando a propaganda abolicionista, acusações que foram levadas até à 

minha província, e de que serviram os adversários para indisporem a opinião 

contra a minha eleição264. 

 
 

Disse ele que não era seu desejo tocar na questão, porém como “a discussão tem 

tomado uma certa direção”, se viu no dever de não fazer abstenção.  

 

 

Eu não quero, senhores, e o proclamo alto e bom som, a abolição, a 

manumissão inoportuna e não refletida; eu o disse no livro que publiquei (A 
Escravidão no Brasil). Não tratamos aqui atualmente de nenhuma questão de 

abolição; nós tratamos neste projeto somente de medidas para o 

melhoramento da sorte dos escravos, e para de algum modo facilitar-lhes a 
sua alforria265. 

 

 

Perdigão alertou para o fato de que  

 
 

Qualquer providência mal pensada ou simplesmente precipitada, 

extemporânea, pode causar, além de uma incalculável desordem econômica, 

estremecimento nas famílias e na ordem publica, cujas perigosas 
consequências não podem deixar de fazer-se temer.   Essa reforma importa 

uma crise, que cumpre saber e poder preparar, dominar e dirigir para o 

verdadeiro bem moral e material da pátria [...]266. 
 

 

Esse alerta, o fez em relação à oportunidade e justificou a falta desta, com a situação 

que o pais vivenciava: risco de desequilíbrio da ordem pública e a guerra que retirava braços 

da lavoura e grassava as finanças de “modo espantoso e economicamente improdutivo”267.  O 
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debate avançou com a participação de Domingos de Andrade Figueira, Antônio Candido da 

Cruz Machado, Luiz Antônio Vieira da Silva, Francisco Belizário Soares de Souza e 

Innocencio Marques de Araújo Goes. Havia em Perdigão, independente de sua saúde, por 

diversas vezes abalada segundo registros das sessões parlamentares, uma determinação férrea 

em participar e colaborar o máximo possível nas questões colocadas no parlamento. Fossem 

sessões diurnas ou noturnas, era assídua sua participação. Podemos perceber a forma 

cuidadosa como avaliava situações e projetos, de forma que seus pedidos de  agilidade ou 

prudência na execução destes, tivessem fundamento. Foi assim quando apoiou o projeto de 

Manoel F. Correa sobre agilidade e urgência em executa-lo e quando se opôs a prazos para a 

emancipação. Perdigão sugeriu “aguardar ocasião mais azada para o fazer, quando o número 

dos escravos tiver diminuído consideravelmente, e outras circunstancias favoráveis se deem, é 

o mais prudente...” E completou dizendo que:  

 

 
Os inconvenientes do adiamento neste ponto não são da mesma gravidade 

que os da precipitação em resolvê-lo já; tem o corretivo sempre a mão... a 

precipitação não tem corretivo, é a pedra lançada do alto da montanha, e que 

há de seguir o seu curso fatal, causando estragos quiça irreparáveis.268 
 

 

E nesta linha de pensamento, Perdigão comunicou ao presidente que impugnava o 

projeto em parte, adotando as emendas do colega do Rio de Janeiro, Domingos Andrade 

Figueira269 e enviando à mesa, novas emendas, relativas aos artigos 1º e 3º. E mostrou a 

relevância do projeto que para ele trazia três ideias capitais: 1º. Proibição da venda de 

escravos em leilão ou em hasta pública, 2º. Proibição de separar família escrava e filhos 

menores de quinze anos e 3º. Facilitar de algum modo aos escravos nos inventários, em que 

não sejam interessados herdeiros ascendentes ou descendentes, as suas alforrias mediante a 

indenização do seu valor.270 Neste primeiro discurso na Câmara percebe-se que Perdigão via 

relação entre a extinção da escravidão e a situação social e econômica do país. E para isso, a 

prudência tornou-se sua palavra de ordem. Segundo Perdigão.  
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A escravidão destruiu no escravo sua personalidade, destruiu a sua família, 

destruiu a sua propriedade, destruiu todos os seus direitos; poucos lhe 
ficaram resguardados.  É preciso, por conseguinte, que nós vamos tratando 

de restituir ao escravo alguns desses direitos; tanto quanto seja possível; este 

é um dos grandes melhoramentos a fazer, para depois chegarmos a outras 

medidas mais latas.271 
 

 

Afirmou que era preciso dar ao escravo o direito ao seu pecúlio, mais alguns direitos 

civis, “para que, melhorando a sua sorte e condição, ele se prepare e se habilite para o 

resultado final.” Seu posicionamento foi bem recebido pelos colegas parlamentares. Em 

relação a este resultado final, não sabemos quais eram os limites deste resultado, tanto para 

Perdigão quanto para a própria sociedade. Os registros nos apontam para um possível 

entendimento por parte de Perdigão do que seria a integração do negro na vida social, 

enquanto liberto, ingênuo, cidadão. Apesar de definir o escravo como mergulhado na 

brutalidade e ignorância, também viu nele potencialidades para se desenvolver enquanto 

pessoa, através do trabalho livre e escolarização. Mas José Murilo de Carvalho nos apresenta 

um panorama em relação a esta integração do negro enquanto cidadão útil a si e a sociedade. 

Disse ele que em 1925, segundo estudos do deputado Gilberto Amado, “de acordo com os 

dados do censo de 1920, em 30 milhões de habitantes, apenas 24% sabiam ler e escrever. Os 

adultos masculinos alfabetizados, isto é, os que tinham direito de voto, não passariam de 1 

milhão.”272 Levando em conta estudos de Louis Couty e Gilberto Amado, entre 1881 e 1925 o 

cenário político do país era de que “não havia no país povo politicamente organizado, opinião 

pública ativa, eleitorado amplo e esclarecido”273, observações que já tinham sido feitas por 

Perdigão ao apontar a ausência de educação política no governo e parlamentares e população 

em geral. Mas Carvalho foi além destes estudos, colocando que poderia haver “outras 

modalidades de participação, menos formalizadas, externas aos mecanismos legais de 

representação”274. E a possibilidade de existência de “um sentimento, ainda que difuso, de 

identidade nacional [...]”275, que acompanharia a expansão da cidadania sem se confundir com 

ela, como “uma compensação, da cidadania vista como exercício de direitos.”276 Apesar de 

Carvalho colocar vários exemplos de manifestações sociais como indícios de que “a 
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população tinha alguma noção sobre direitos dos cidadãos e deveres do Estado”277, estes 

movimentos eram “reativos e não propositivos. [...] Não havia nesses rebeldes um esboço de 

cidadão, mesmo que em negativo.”278 Diante da naturalização da escravidão, entranhada na 

população livre e escrava, diante da ausência do sentido da cidadania, da noção da igualdade 

de todos perante a lei, que no entendimento de Carvalho impedia de definir cidadão até 

mesmo os senhores, como se integrariam os escravos depois de libertos? Como se daria essa 

integração em um sistema enfeixado em valores e conceitos naturalizados e entranhados em 

relação ao uso do escravo? A prudência e cautela de Perdigão em relação ao processo de 

transformação social que para ele deveria ser lenta, aponta para a compreensão da 

complexidade em que se achava a população escrava e a sociedade em geral. Antônio 

Candido da Cruz Machado disse que a Constituição de 1824 deu aos libertos direitos de 

cidadãos com certas restrições. Perdigão ressaltou que os escravos não recebiam instrução 

seja ela escolar, religiosa ou moral, pois eram proibidos de serem matriculados nas escolas.279 

E em seu discurso, mostrou esta complexidade ao afirmar que “no escravo existe o homem e 

se existe o homem, como havemos de transformá-lo em uma máquina, em um instrumento de 

trabalho, negando-lhe a inteligência que lhe é própria? Constatou que se “não progridem, 

porque os elementos lhes não são conhecidos, pelo contrário são-lhes tolhidos.” Mais adiante 

pontuou que “se o escravo é homem de trabalho, todos nós também o somos”280.  A distinção 

explicou, está no direito civil, por uma ficção da lei que submeteu um ser humano à 

escravidão e não pela natureza.281 Cruz Machado confirmou sua análise, lembrando que “o 

direito criminal o considera pessoa.” Essa visão do escravo como homem com todas as 

potencialidades para a vida civil e social foi recorrente em vários discursos de Perdigão sendo 

mais um ponto de divergência com os demais parlamentares, pois segundo Moreira,  

 
 

A discussão sobre uma igualdade de fato entre homens de cores diferentes 

constituía tabu. Disto teve provas o deputado geral Antônio Pereira 
Rebouças quando se queixou, em abril de 1843, da ausência de 
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representantes da “população mulata”, em nome da qual reivindicava 

direitos fundados no “mérito por patriotismo, civilização, integridade, 
instrução e haveres” de alguns de seus integrantes, do Conselho de Estado. 

Rebouças enfrentou sucessivos apartes e ataques pessoais, além da 

hostilidade do presidente da sessão, que pelo menos duas vezes tentou cortar 

o seu discurso. Rodrigues Torres, ministro da Marinha, censurou-o por 
levantar ideias “que ninguém as tem”282. 

 

 

Segundo Azevedo Castro, Perdigão exemplificou seu asserto com a disposição da Lei 

Comercial, onde o sócio da indústria pode não entrar com o capital, mas entra com o trabalho, 

com a inteligência.  

 

 

O trabalho, economicamente falando é sinônimo de liberdade; não se 
compreende em boa economia senão trabalho livre. O trabalho forçado, 

constrangido, é sempre um trabalho pouco produtivo; é, como se dizia a 

pouco, um trabalho de pura máquina, sem a vantagem das máquinas [...]283. 
 

 

Perdigão chamou atenção para o fato de que a abolição traria benefício a todos, pois 

cada um, mais ou menos tinha escravos em sua família e colocou que seria útil a organização 

das famílias serem de outra forma. Cruz Machado ressaltou que “a província que o elegeu não 

aceitou o conceito errôneo que se publicou sobre V. Ex.: fez-lhe justiça.” Ele defendia a ideia 

de medidas indiretas para a questão da escravidão, já que as diretas eram impossibilitadas 

pelas circunstancias do momento e colocou que em ocasião oportuna ofereceria alguns 

projetos e outras ideias moderadas, já que era na própria definição abolicionista moderado, 

pois era “conservador de coração e de cabeça,” No final de seu discurso, Tristão de Alencar 

Araripe se colocou dizendo que estava motivado a votar no projeto da forma que estava 

elaborado, porém diante das duas emendas colocadas pelos dois colegas, se viu no dever de 

antes da votação, examiná-las. Assim, enviou o requerimento que foi aprovado pedindo que a 

discussão do projeto com as emendas ficasse adiada para o dia seguinte e pediu publicação 

das mesmas no Jornal do Comércio. Seu primeiro discurso (5.07.69) como deputado geral da 

Câmara dos Deputados na 14ª Legislatura traz em si elementos que fundamentam as linhas de 

conduta ideológica de Perdigão Malheiros. Ele expôs seus argumentos de forma clara e 

contundente e com objetividade defendeu seus pontos de vista, fundamentados na legislação 

das quais era fiel estudioso. Fossem corretos ou não, estivessem ou não em sintonia com a 
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maioria, para ele a concordância de seus pareceres estavam nas leis, em sintonia com as 

demandas do país. Com isso, a exposição de suas ideias, de seus projetos, angariou simpatias, 

mas também geraram controvérsias. Várias propostas de projeto de reforma da legislação 

escravista foram sendo oferecidas no parlamento. Perdigão apresentou o seu. Neste projeto, 

previu a escolarização, fundo de emancipação, matrícula, pecúlio e acesso a propriedade. 

Queria a emancipação gradual, ideia que vinha sendo germinada no projeto de Constituição e 

na lei de 20 de outubro de 1823, onde pretendia uma política que preparasse a população 

escravizada para a cidadania, entendendo que esta jamais seria plena, conforme explicações 

conceituais de Carvalho.  Foi prudente na elaboração das medidas, sempre visando 

consequências futuras para a população escravizada.   

 
 

Neste sentido que me honro de ser abolicionista, de ser mesmo 

propagandista, mas tenho dito e repito um sem número de vezes, não quero 
sacrificar o grandioso, o elevado, o nobre desta ideia [...]adotando medidas 

inconvenientes, exageradas que possam dar um resultado desastroso.  Tal é 

minha convicção284. 
 

 

2.5 Os quatro projetos e a exclusão de Perdigão da Comissão Especial 

 

Na sessão de 23 de maio de 1870 Araújo Lima e Perdigão apresentaram seus projetos 

para o elemento servil. E Teixeira Junior apresentou requerimento pedindo eleição de 

Comissão Especial referente ao elemento servil. Sua justificativa era que havia trabalhos 

sobre a matéria, principalmente os estudos feitos pelo governo imperial desde 1867, citados 

na fala do trono “que semelhante matéria continuava a ser objeto de assíduo estudo”285e na 

Câmara, um grupo de colegas estavam em sintonia de pensamento em relação ao elemento 

servil e portanto achavam conveniente apresentar um projeto comum para que se evitasse o 

inconveniente de discussões prolongadas. Com isso, a comissão especial, reunindo todos os 

elementos existentes a respeito dessa questão formularia os projetos. Assinaram o 

requerimento Teixeira Júnior, Pereira da Silva, Ferreira Vianna, J. J. O. Junqueira, A. T. 

Amaral, Joaquim de Souza Reis, João Mendes de Almeida, Candido Torres Filho, J. J. de 

Lima e Silva Sobrinho, M. A. Duarte de Azevedo, A. M. Perdigão Malheiros e Francisco de 
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Paula Toledo.286 Perdigão trouxe à mesa quatro projetos, definidos como base para estudos. 

Explicou que apesar de ter um fio condutor, eles estavam divididos de forma a serem 

independentes para que se um fosse adiado ou prejudicado e se admitisse qualquer outro, não 

haveria prejuízo no conjunto da proposta.287  O projeto nº 1 propunha a reforma da legislação 

penal e processo criminal em relação aos escravos, melhorando suas sortes. O de nº 2 trazia 

seis pensamentos capitais: Modificação da Lei de 15 de setembro de 1869, Resgate em juízo 

ou fora dele, com ou sem indenização, Manumissão forçada legal com ou sem indenização, 

Manumissão forçada em dois casos, a bem da família e a bem de serviços relevantes a 

terceiro, Garantia de pecúlio com direito de propriedade em relação ao pecúlio, livre 

disposição do mesmo, principalmente para sua alforria e do conjugue, descendentes e 

ascendentes. O que era tolerado transformava em direito e o garante e outras providencias a 

bem da liberdade. O projeto nº 3 tratava da revogação do princípio de direito civil que 

mantém a perpetuidade ou hereditariedade da escravidão: o nascimento. Ressaltou neste os 

cuidados com a lavoura, herdeiros e estabelecimentos agrícolas.  E o projeto nº 4 tratava da 

alforria dos escravos da nação e dos escravos das ordens e corporações de mão-morta. 

Segundo ele, o governo tinha alforriado escravos a título oneroso e a nenhum ainda a alforria 

gratuita pois esta dependia da autorização da Assembleia Geral.  E sobre os escravos das 

ordens, estas não poderiam mais adquirir e possuir escravos e aqueles existentes “tomam-se 

certas providencias para se irem libertando em termos moderados, mediante indenização ou 

conforme entenderem.”288 Em 1867, quando em seu livro colocou as bases para um projeto 

Perdigão havia proposto que “cumpriria, outrossim, declarar desde logo livres os escravos da 

Nação e os dos Conventos e Corporações de mão-morta.” E estas deveriam ser sem 

indenização, “porque o Estado tem domínio fundado em todos os bens das corporações de 

mão-morta [...] Não há nisso maior inconveniente; porque não são eles em tão grande 

número.”289 Poderíamos avaliar esta mudança de estratégia como incoerência? As motivações 

colocadas no livro para defender a liberdade imediata dos escravos da nação e das ordens em 

1867 mudaram três anos depois para que achasse necessário que a liberdade fosse moderadas? 

O fato de ter se tornado deputado influenciou sua percepção sobre a matéria? Perdigão em 

1867 e 1870 continuava sendo membro do governo e, portanto tinha acesso a informações. A 
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única coisa que mudara é que agora ele era também membro da Câmara dos Deputados e com 

isso além de jurisconsulto tornara-se legislador. Mas este fato teria influenciado na mudança 

de suas avaliações e posicionamentos? Creio que há elementos, variáveis, conjunturais, que 

muitas vezes se perdem e não deixam registros, e que são responsáveis, delimitam ou 

orientam as decisões e análises que se faz.  Assim, é possível que novos elementos tenham 

surgido para que Perdigão avaliasse que apesar dos escravos da nação serem em menor 

número e estarem distribuídos de forma esparsa, não poderia o governo imperial abrir mão 

deles de forma imediata, ou seja, sem o necessário planejamento. As considerações de 

Perdigão sobre os projetos trazem alguns pontos que merecem atenção. O primeiro é a 

necessidade de um regulamento para normatizar a execução do projeto. Outro foi a 

necessidade de se aceitos serem desenvolvidos em profundidade, estudando suas 

“consequências prováveis”. Ele acreditava que estes quatro projetos seriam providencias que 

trariam  

 

 

Um resultado muito satisfatório, sem termos necessidade de atacar 
diretamente a questão da emancipação, a escravidão, sem retirarmos da 

propriedade de ninguém contra a sua vontade um só escravo, e por 

consequência mantida a ordem social, mantida a organização do trabalho 
como ela se acha, apenas sujeita a essas modificações que hão de ir 

auxiliando a transformação da organização social presente. [...] Estou 

convencido de que no animo de todos nós, como bem disse o Sr. presidente 

do conselho, está a ideia; a dificuldade consiste apenas  no modo prático290. 
 

 

Perdigão avaliou seus projetos como um “modo prático” e que, portanto mereciam “a 

honra de serem julgados objetos de deliberação e [...] trazidos à discussão.” Assim como em 

1867, em 70, Perdigão confessa insuficiência e a dificuldade no modo prático, diante do 

problema da emancipação. O projeto de Araújo Lima se compunha de sete artigos. Apesar de 

sucinto trazia as mesmas demandas apresentadas por Perdigão, excetuando-se a questão da 

matrícula que somente Araújo Lima contemplou nos artigos 4 a 6. 

Em 24 de maio de 1870, foi eleita a comissão especial, requerida por Teixeira Junior. 

Foram recolhidas 82 cédulas. Dos que assinaram o requerimento, somente Teixeira Junior e 

Junqueira integraram a comissão. Perdigão que assinara o requerimento ficou de fora. Diante 

de tantas contribuições já oferecidas desde 1863 foi no mínimo estranho a exclusão de seu 

nome em uma comissão que tinha ele como um dos requerentes. Mesmo que não tivéssemos 
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depoimentos da época o fato em si chamou atenção. Azevedo Castro escreveu sobre o 

episódio,  

 
 

Atendendo não sabemos a considerações de que ordem, a Câmara escolheu 

os deputados Teixeira Junior (65), Rodrigo Silva (62), Andrade Figueira 
(59), Junqueira (54) e Barros Barreto (44). [...] A própria imprensa 

estrangeira comentou essa exclusão em termos bem pouco lisonjeiros para a 

sinceridade das opiniões abolicionistas dos membros eleitos. [...] “Todo o 
assunto foi encaminhado a um comitê de cinco, mas os que foram nomeados 

neste comitê são todos declarados anti-emancipacionistas pelo The Anglo-

Brazilian Times, enquanto o nome do abolicionista ativo, senhor Perdigão 

Malheiro, foi omitido.” (Slavery in Brazil In: AntiSlaveryReporter. Junho 
Vol. 17 nº 12)291. 

 

 

A comissão logo começou a trabalhar e na sessão de 28 de maio do mesmo ano pediu 

ao governo imperial cópia dos projetos submetidos ao Conselho de Estado em 1867 e 1868. 

Como sinalizou Azevedo Castro, Perdigão “não se mostrou ressentido com este injusto 

afastamento de seu nome”, e continuou seu trabalho parlamentar, no IAB, além das outras 

funções na Casa Imperial e no Conselho de Estado e ainda naquele ano publicou Suplemento 

ao Manual do procurador dos feitos da fazenda nacional292. Um mês depois, na sessão de 23 

de junho, Perdigão chamou atenção para os rumos que a política imperial estava seguindo. 

Como apontara Azevedo Castro, não tinha flexibilidade politica. 

 

 

Isso criou um vácuo em torno de sua pessoa, considerado [...] incapaz de 
transações indecorosas, firme em suas convicções, mas não oferecendo tão 

pouco certa ductilidade, que nos partidos constitui verdadeira força [...] 

correto no tom e nas maneiras, a ninguém ofendia, [...] acentuava porém suas 

opiniões com os estudos a que se entregara, dificilmente tolerava 
contradição, convencido que a doutrina, as ideias que sustentava deviam ser 

consideradas as melhores e como tais aceitas sem contestação [...] era  um 

defeito [...] no meio de qualidades [...] atenuava-o o caráter inofensivo, um 
espírito de credulidade tão pronunciado, que frisava uma ingenuidade por 

onde se descortinava inteira a alma incapaz de sentimentos mesquinhos e 

reprovados.  

 
 

Foi assim, de forma assertiva, transparente e sem rodeios que expos o cenário politico 

e não poupou o imperador. Como no IAB quando assumiu a presidência, observou 
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indiferença, apatia e marasmo pelas coisas públicas no Parlamento. Elencou algumas 

possíveis causas: desgosto pelas coisas públicas e falta de confiança; mas é preponderante 

entre todas “a falta de educação política entre nós”293. Segundo ele, isso “provém de que em 

primeiro lugar não há a ilustração geralmente espalhada, derramada, em segundo lugar de ter-

se feito preponderar o interesse pessoal, individual e de ordem secundária sobre os interesses 

gerais294”. 

Neste aspecto, Emília Viotti da Costa definiu a participação dos partidos no 

parlamento como sem “comprometimento ideológico”295. e divididos internamente, o que 

contribuiu para a instabilidade dos gabinetes. Talvez por serem em sua maioria oriundos de 

famílias proprietárias de terras e de escravos ou com conexões com elas através de acordos 

matrimoniais, como apontou Moreira296 os interesses pessoais e regionais vinham na frente 

dos interesses do país. A preponderância do interesse pessoal, segundo Perdigão, levaria ao 

abandono da educação politica e justificou esse resultado à reforma eleitoral de 1855, que 

levou à “politica de campanário.” Ou seja, deixou-se de fazer as eleições por província para 

privilegiar a eleição por localidade o que matou a grande politica. Esse abandono ele explicou 

é o “da educação do povo nos grandes princípios, nos grandes interesses, nas grandes ideias, 

para se entregarem às questões de ordem às vezes muito inferior, e que quase sempre 

contrariam aqueles outros interesses”297. 

 

2.6. Educação política para todos 

 

Além desse cenário político, Perdigão apontou como prejuízo ao espírito público, “a 

extrema concentração” do poder. E novamente se referindo à educação ressalvou que “se 

queremos o livre ensino nas escolas, se queremos a livre instrução, devemos também querer a 

livre educação política.” E denunciou o fato de que:  

 

 

Por toda parte e em tudo se faz sentir essa força centralizadora, com as suas 
consequências, e sem o  poderoso corretivo da opinião, filha só da educação 

politica de um povo. [...] Da extrema concentração também tem provindo 
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algum desequilíbrio nos poderes públicos. [...] O poder executivo [...] tem 

alargado a esfera de sua ação [...] tem-se atribuído faculdades até de 
legislador em certos casos, tem invadido ou procurado comprimir o poder 

judiciário, atacando a sua independência, usando de meios não autorizados 

na nossa Constituição, nem em leis, quer pretendendo intervir em decisões 

dos tribunais, quer ainda mais exercendo pressão sobre seus membros por 
meios violentos, qual a aposentadoria forçada.298 

 

 

Para ele a educação política deveria “ser de todas as classes da sociedade, até do 

próprio governo.” E a que existe entre os políticos não é satisfatória. Em um discurso 

cirúrgico sobre a política interna, apontou a inobservância dos princípios e condutas 

constitucionais que os membros dos três poderes deveriam seguir e nisso não poupou nem 

mesmo o imperador. Assim como observado no IAB, há claramente a visão de um ideal de 

coletividade capaz de realizações e construção de um Estado-nação, mas que se confrontou 

com uma realidade onde só identificou inércia e má vontade para com esse projeto. Na sessão 

de 20 de julho, continuaram os debates e votação sobre o Orçamento da Receita Geral do 

Império. As várias comissões de orçamento apresentaram artigos aditivos que foram 

debatidos e votados. Dos três artigos que a comissão de Perdigão apresentou destaquei ao que 

autorizou o governo.  

 

 
A conferir aos escravos da nação, com cláusula ou sem ela, alforria, que será 

sempre gratuita e livre de quaisquer direitos, emolumentos ou despesas. São 

porem, livres desde já os filhos que nascerem depois da presente lei. [...] 

podendo estabelecê-los em terras do Estado ou devolutas. É proibida a venda 
de tais escravos299. 

 

 

Cruz Machado pediu a palavra para reclamar do volume de artigos apresentados já 

impressos, distribuídos e estudados junto com outras questões, estas sem impressão, 

distribuição e estudo e postas igualmente em discussão, o que parecia uma afronta aos 

membros da casa que desejavam fazer análise minuciosa. E por isso apresentou requerimento 

pedindo que os artigos aditivos só fossem  sujeitos  à discussão depois de impressos e 

distribuídos. E citou em especial o artigo apresentado por Perdigão sobre os escravos da 

nação. Disse que o grave problema da emancipação requeria um estudo profundo e minucioso 

da matéria e de todos os dados disponíveis e isso não seria possível “se pretende por uma 

maneira fugitiva, por uma disposição incidentemente inserida na lei do orçamento dispor da 
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sorte de uma massa considerável, que é propriedade da nação e de usufruto da Coroa?300 E 

dito isto acusou Perdigão de passar a ideia de que o Estado negociava escravos, o que passaria 

uma imagem ruim fora do país. Com isso emitiu requerimento pedindo que o artigo fosse 

“remetido à comissão especial encarregada de estudar o modo da solução de dar á questão da 

emancipação do elemento servil.” Alencar Araripe apoiou o pedido. Perdigão estranhou a 

apresentação do requerimento quando o artigo aditivo apresentado para a discussão da lei do 

orçamento foi destacado antes de ter sido discutido e votado. E considerou “irregular e até 

perigoso pelos abusos e inconvenientes a que se pode dar lugar.”301 E chamou atenção ao 

procedimento para tratar das apresentações: se apoiado, abriria discussão e após esta votação; 

se rejeitado, finalizaria o processo. Se a Câmara aceitasse, adotasse a ideia e julgasse que está 

bem cabida, neste caso o orçamento, não poderia retira-la da lei; se não estivesse cabida, 

deveria ser retirada, constituindo projeto separado. Esse seria o procedimento regular. Com 

isso entendeu que: 

 

 

O requerimento não tem em vista senão oferecer uma exceção dilatória à 
discussão e adoção das ideias que se contém no artigo aditivo. [...] Há muita 

diferença entre o que está incumbido a comissão especial e a matéria do 

aditivo de que se trata302. 
 

 

Cerqueira Pinto não concordou com Perdigão e este então explicou que nos termos em 

que estava o artigo antes deste aditivo, o governo era autorizado a vender escravo da nação 

em hasta publica a dinheiro [...] e não tinha autorização para libertá-lo e gratuitamente. E estes 

fatos contrariavam as colocações de Cruz Machado. Perdigão também explicou que o artigo 

sobre esta autorização já integrava a lei de orçamento de 1843303 e que, portanto não haveria 

razão procedente para excluir da lei o artigo aditivo proposto autorizando o governo a 

alforriar seus escravos, sem fazer questão do dinheiro e sim dos valores cristãos de 

merecimento. A toda esta explicação, Cruz Machado respondeu que não contrariava a ideia, 

mas “apenas noto a improbidade da ocasião.” Perdigão se desdobrou explicando leis e 

decretos existentes sobre a matéria ao que Cruz Machado demonstrou desconhecimento. Ele 
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citou inclusive diversos relatórios dos ministros da Fazenda e em especial o do Marques de 

Abrantes de 1863 que, pedira ao Legislativo, autorização para o governo dar alforria gratuita. 

Tratando de bens nacionais estava cabida na Lei do Orçamento. Araújo Góes responde que 

seria o mesmo que dar liberdade imediata. Perdigão continuou explicando que no caso dos 

escravos da nação que estes estavam reduzidos a 1.176 escravos, espalhados por todo o 

Império e que portanto não geraria impacto na realização das medidas. Costa Pinto sugeriu 

então a revogação da lei de 1843 que autorizava a venda de escravos mas Perdigão explicou 

que revogando a lei, o governo não teria autorização para conceder alforrias nem mesmo por 

preço. E no aditivo ele disse que  

 

 

Há uma disposição que parece ser uma ideia nova, qual é declarar já livres os 
filhos as escravas da nação que nascerem da data da lei em diante; mas isto é 

consequência necessária. Desde que a ideia era autorizar o governo a ir 

libertando os escravos da nação como entendesse, não podia, para haver 
harmonia no pensamento, conservar-se mais a respeito dela o princípio 

mantenedor da escravidão; não era possível; haveria um profundo 

contrassenso. Além de que, esta ideia aplicada aos escravos da nação tem um 

círculo muitíssimo limitado. Nem devem nascidos no Brasil (brasileiros) ser 
escravos da nação!304 

 

 

Para Perdigão seria incoerente que a mulher liberta tivesse um filho mantido na 

condição de escravo.  

Em 19 de agosto de 1870, mais uma vez Perdigão registrou seu mau estado de saúde. 

Segundo Azevedo Castro e Alfredo Valladão305, seu desgosto com a política se acentuava. 

Nesta sessão ele sinalizou a dissonância com o gabinete e o governo. E provavelmente com 

seus pares. 

 

 
Reconheço de intima e profunda convicção a necessidade da reforma em 

discussão [,..] prescindirei absolutamente da questão de confiança que possa 

merecer ou deixar de merecer o gabinete, seja ele qual for [...] eu não tenho 
em vista senão o bem público; e o bem publico [...] exige imperiosamente 

que nós ponhamos de parte essas questões de amor próprio [...] se o que tiver 

de dizer me achar em oposição ao pensamento das nobres comissões e 

mesmo do governo, [...] não tomem, peço, como espírito de hostilidade, se 
não como uma manifestação de que desejo concorrer em boa fé [...] eu digo 

isto porque, filho da província de Minas, ressinto-me da desconfiança natural 

aos filhos desta província e mesmo de outras; tenho suspeitas de que as 
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minhas ideias não são pelo governo aceitas ou pelo menos de bom grado, 

talvez por não poder eu bem atingir o que se tenha em vista306. 
 

 

Perdigão citou o fato de que seus projetos não foram bem recebidos e por isso sentia-

se “forçado a retrair-me, porque sigo a regra de nunca adiantar-me demasiado, e de aceitar a 

posição em que me colocam”307.  E na impossibilidade de contribuir preferia se retirar. Com 

este pensamento consultou colegas sobre se o mandato era renunciável e na resposta negativa, 

viu-se forçado a continuar.308 Ainda nesta tensa sessão, ele explicou o projeto de melhoria 

para os magistrados que até então estava em risco de ser descartado por qualquer motivo, às 

vezes por conta de poderes locais e também abordou a questão da aposentadoria destes, 

chamando atenção para a importância da lei para regulamentar a profissão. Em 20 de 

setembro de 1870 foi organizado o Gabinete de S. Vicente e Perdigão não recebeu convite 

para integrar a equipe e nem do Ministério Rio Branco, constituído em 1871. Foi uma conduta 

que não se justifica em face de sua plena dedicação a causa.  Mas Azevedo Castro ofereceu 

uma explicação. 

 

2.7. Perdigão, uma sombra... 

 

A exclusão de Perdigão teria sido pela possibilidade deste “projetar sombra” ao 

Visconde de S. Vicente309.  Afinal, Perdigão em 1866 escrevera uma monumental obra sobre 

a escravidão, procurando não só sistematizar a legislação existente mas oferecer soluções para 

o país e no primeiro ano como parlamentar, e não esqueçamos da iniciativa de Tavares Bastos 

em ter presenteado com sua obra A Escravidão no Brasil, um dos signatários da Carta da 

Sociedade Francesa e em 1869, além de suas intervenções, oferecera quatro projetos sobre a 

emancipação. Por encomenda do imperador em 1866, o Visconde de S. Vicente elaborara 

cinco projetos sobre a emancipação (ver Quadro 3). Antes de oferecê-lo à D. Pedro II, pedira 

parecer destes projetos à Perdigão que prontamente o analisou, apontando pontos positivos e 

concordantes com suas próprias ideias e os pontos que necessitava revisão e sugeriu que estes 

projetos fossem fundidos em um só e que ele deveria ser lei. Em 1 de fevereiro de 1867, o 
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projeto foi apresentado ao Terceiro Conselho de Estado para que fosse emitido parecer sobre 

os seguintes pontos:1. Convém abolir diretamente a escravidão? No caso de afirmativa: 2. 

Quando deve ter lugar a abolição? 3. Como, com que cautelas e providencias cumpre realizar 

essa medida? Para essa tarefa, foi dado em anexo “um trabalho do Sr. Conselheiro de Estado 

Pimenta Bueno, que lançando muita luz, sobre o objeto de que se trata pode servir de base ao 

estudo recomendado.”310Foram feitas reuniões nos dias 2 e 9 de abril deste ano. Segundo 

Nabuco, o conselho teve duas atitudes diante do projeto. A maioria quisera adiar 

indefinidamente, mas aceitou a reforma devido a pressão do governo.  Foram opositores à 

reforma: Muritiba e Olinda; os que previram perigos e ruína econômica: Itaborahy, Eusébio 

de Queiróz, Visconde de Abaeté e Visconde de Rio Branco. A minoria reformista compunha-

se de S. Vicente, Jequitinhonha, Souza Franco, Salles Torres Homem e Nabuco Araújo. O 

parecer do Visconde de Abaeté, mais especificamente seus dados estatísticos foi ponto de 

conflito entre Perdigão e Paranhos. Os cinco projetos foram sistematizados e reunidos em um 

só por Nabuco de Araújo, que foi o relator. Nabuco registrou que grande parte do projeto foi 

influenciado pela obra de Perdigão Malheiro.311Azevedo Castro escreveu, 

 
 

[...] é exclusivamente sua a ideia da criação de um fundo de emancipação, 

[...], destinado a auxiliar as manumissões.  Pertence-lhe igualmente a da 

indicação das fontes de onde se deveria compor esse fundo; e da 
classificação dos escravos, principiando pela família312. 

 

 

Segundo Azevedo Castro, em 6 de janeiro de 1871 Perdigão se afastou e foi para São 

Paulo.  As longas horas de trabalho pioraram sua saúde frágil. Tinha dor de cabeça que o 

deixava prostrado o dia inteiro, segundo manuscrito da carta do Barão de Nogueira da 

Gama313datada de 7.01.1870, em resposta ao pedido de licença feito em 4 de janeiro de 

1870.Nesta carta, Perdigão pediu afastamento por três ou quatro meses para Petrópolis por 

conta de “incômodos seus e de sua Ilma. Snra, e que ali, ou em qualquer outro lugar 

continuaria à disposição da Casa Imperial e à minha.” Azevedo Castro expos seu estado de 

espírito a partir de seus apontamentos. 

                                                             
310ARAUJO, José Thomaz Nabuco de, 1813-1878 | BUENO, Jose Antônio Pimenta ( Marques de São Vicente), 

1803-1878. Trabalho sobre a extinção da escravatura no Brasil, 1868.  p. 20. 
311NABUCO, Joaquim. Um estadista no Império. Tomo III ( 1866 – 1878 ). RJ: H. Garnier, Livreiro – Editor 

1899. p. 73. 
312CASTRO, José Antônio de Azevedo. Agostinho Marques Perdigão Malheiro, 1883. p. 117. 
313 IHGB, Carta manuscrita de Barão de Nogueira da Gama a Agostinho Marques Perdigão Malheiros datada de 

7 de janeiro de 1870. Em 1875 e em 5 de janeiro de 1878, Perdigão fez o mesmo pedido de licença ao Barão de 

Nogueira da Gama para Petrópolis por questões de saúde. 
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Que a fadiga, as longas horas de trabalho pioraram sua saúde frágil.  Tinha 

dor de cabeça que o deixavam prostrado o dia inteiro. [...] Ainda em São 
Paulo, houve a queda do ministério de S. Vicente e a ascensão do gabinete 

Rio Branco.  Seu nome não figurou entre os novos Secretários de Estado.  

Tinha ideias muito adiantadas, não convinha por isso a sua presença no 

gabinete.  Tal foi a explicação que lhe deram.  Os apontamentos 
autobiográficos, mostram o profundo desgosto pelo injusto conceito que o 

afastava do poder.” Tinha ambição contida nos limites de sua natureza fria, 

pacata, reservada, não buscando colocar-se em evidência [...]314 (grifo 
nosso). 

 

 

2.8. A crise ministerial e a carta do visconde 

  

O ano de 1871 se iniciou com o aprofundamento da crise ministerial. No dia 7 de 

março foi instalado o Gabinete do Visconde de Rio Branco. Em carta datada de 16 de abril de 

1871, o Visconde do Rio Branco, delegava ao Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, a 

tarefa pedida por D. Pedro II, de fazer a estatística de senadores e deputados para saber com 

quem poderia contar na abertura da Assembleia Geral de 3 de maio de 1871.315 

Ao abrir a sessão em 3 de maio, D. Pedro II já sabia com que senadores e deputados 

iria contar para aprovar o seu projeto de governo.  

 

 

Exmo. Colega, Amigo e Senhor. O imperador pediu-me que fizesse a 

estatística dos senadores e deputados com quem contamos ou se pode contar 
para a abertura a 3 de maio. Rogo a V. Excia. que tome a si esse trabalho, 

para o qual é mais habilitado. Não seria possível conseguir do 

Desembargador Peretti que aceitasse a Presidência do Rio Grande do Sul? 
De V. Excia. Afetuoso amigo e obediente servo. V. do Rio Branco. S.C. em 

16 de abril de 1871316. 

 

 

Antes de sua “Fala do Trono”317, o imperador queria se assegurar de que teria apoio 

necessário à aprovação do projeto de governo.  Neste dia 3, D. Pedro II, reconheceu a 

necessidade de reformar a legislação judiciária e reconheceu que “a reforma da legislação 

                                                             
314CASTRO, José Antônio de Azevedo. Agostinho Marques Perdigão Malheiro, 1883. p. 85-87. 
315PARANHOS, José Maria da Silva (Visconde do Rio Branco). Carta Enviada pelo Visconde do Rio Branco 

para o Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira. 16 de abril de 1871. Assunto: Transfere-lhe a 
incumbência, dada pelo Imperador, de fazer a estatística dos deputados "com quem contamos" para a abertura a 

3 de maio de 1871. Repositório Institucional UFPE. Memória por autor. Coleção João 

Alfredo:_Correspondências Recebidas, 1856.  
316PARANHOS, José Maria da Silva (Visconde do Rio Branco). Carta Enviada pelo Visconde do Rio Branco 

para o Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira. 16 de abril de 1871. Repositório Institucional UFPE.  
317BRASIL. Assembléa Geral. Câmara dos Deputados. Pedro I, Imperador do Brasil, 1798-1834 | Pedro II, 1825-

1891. Fallas do Throno desde o anno de 1823 até o anno de 1889, acompanhadas dos respectivos votos de 

graças da Camaratemporaria e de differentes informações e esclarecimentos sobre todas as sessões 

extraordinarias, adiamentos, dissoluções, sessões secretas e fusões com um quadro das epochas e motivos que 

deram lugar a reunião das duas camaras e competente histórico. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889. p. 669 
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sobre o estado servil não continue a ser uma aspiração nacional indefinida e incerta”318. Em 

sua fala, atentou para a necessidade da prudência, necessária para “conciliar o respeito a 

propriedade existente com esse melhoramento social que requerem nossa civilização e até o 

interesse dos proprietários”319 e terminou conclamando os representantes da nação a apeá-lo.  

 

 
Confio que, examinando com o mais decidido empenho os projetos que vos 

serão apresentados, habilitareis o governo para realizar, quanto seja a seu 

alcance, o bem de nossa pátria320. 

 

 

Desde quando convidou o Visconde de S. Vicente a elaborar o projeto do governo 

sobre o estado servil, D. Pedro II deu indícios de que já tinha planejado a forma pela qual se 

processaria a extinção da escravidão. Esta carta foi mais um indicativo de que assim fora e 

somente algumas pessoas tinham ciência disso. Uma delas foi o Visconde do Rio Branco.  

Desde 1867, era da “vontade augusta” que o projeto fosse aprovado. Foi com esta certeza que 

o Imperador D. Pedro II, fez o discurso de abertura da Assembleia Geral Legislativa e depois 

viajou para a Europa. 

 

 

Considerações da maior importância aconselham que a reforma da legislação 
sobre o estado servil não continue a ser uma aspiração nacional indefinida e 

incerta. É tempo de resolver esta questão, e vossa esclarecida prudência 

saberá conciliar o respeito à propriedade existente com esse melhoramento 
social que requerem nossa civilização e até o interesse dos proprietários. [...] 

Confio que, examinando com o mais decidido empenho os projetos que vos 

serão apresentados, habilitareis o governo para realizar, quanto seja a seu 

alcance, o bem de nossa pátria.321 
 

 

Estabeleceu-se um “cabo de força” entre o Executivo e o Legislativo. Era flagrante a 

manobra do governo em concentrar em si todo o processo da reforma do elemento servil e a 

Fala do Trono foi o estopim para o confronto de forças. Os Anais registraram inúmeras falas 

denunciando a intervenção do governo imperial nas decisões da Câmara e do Senado. Uma 

delas foi de José de Alencar. 

                                                             
318BRASIL.. Assembléa Geral. Camara dos Deputados. Pedro I, Imperador do Brasil, 1798-1834 | Pedro II, 

1825-1891. Fallas do Throno desde o anno de 1823 até o anno de 1889 [...]. p. 669. 
319BRASIL.. Assembléa Geral. Camara dos Deputados. Pedro I, Imperador do Brasil, 1798-1834 | Pedro II, 

1825-1891. Fallas do Throno desde o anno de 1823 até o anno de 1889 [...]. p. 669. 
320BRASIL.. Assembléa Geral. Camara dos Deputados. Pedro I, Imperador do Brasil, 1798-1834 | Pedro II, 

1825-1891. Fallas do Throno desde o anno de 1823 até o anno de 1889 [...]. p. 670. 
321BRASIL. Assembléa Geral. Camara dos Deputados. Pedro I, Imperador do Brasil, 1798-1834 | Pedro II, 1825-

1891. Fallas do Throno desde o anno de 1823 até o anno de 1889. p. 669-670. 
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Desde 1867 que o poder conspira, fatigando a relutância dos estadistas 

chamados ao governo, embotando a resistência dos partidos; desde 1867 que 
se prepara, nas sombras, este golpe de Estado, que há de firmar no pais o 

Absolutismo ou antes desmascará-lo322. 

 

 

2.9. A proposta do governo 

 

Na sessão de 12 de maio de 1871, o governo, através do ministério da agricultura, 

apresentou proposta para a emancipação da escravatura, “na qual a sorte das gerações futuras 

e os direitos da propriedade existente são atendidos”323.  A proposta foi composta por dez 

artigos.  De forma sucinta esta proposta estava conformada no tripé igreja-governo-judiciário. 

A igreja ficaria responsável pelos registros dos nascimentos e óbitos, o governo pela 

supervisão das atividades e o juiz de órfão para resolver as questões relativas a liberdade. A 

proposta teve como fio condutor o Artigo 1 que consagrava a liberdade  para os filhos de 

mulher escrava que nascessem a partir da data da lei e seriam considerados ingênuos. Os 

outros artigos e parágrafos regulavam o primeiro, da seguinte forma: obrigações e direitos do 

senhor em relação aos filhos das escravas; cuidados até os 8 anos e indenização ou prestação 

de serviço a partir desta idade até os 21 anos completos. O mesmo ocorrendo para os filhos 

dos filhos se os tivessem durante a prestação de serviço. A escrava, se liberta ou vendida 

poderia levar os filhos menores de 8 anos no primeiro caso e 12 anos no segundo. Prevenção 

aos maus-tratos; as associações, sob supervisão do juiz de órfãos teriam direitos e obrigações 

sobre os ingênuos libertos; criação de fundo de emancipação para que se processasse 

anualmente a libertação de escravos; criação de pecúlio para o escravo, proveniente de seu 

trabalho, economias, doações, legados e heranças. E por este meio teria direito a alforria; 

proteção à família escrava, sendo proibida a separação por quaisquer motivo, da família 

escrava com filhos menores de 12 anos. Os escravos da nação seriam libertos, dados em 

usufruto a coroa, das ordens regulares, das heranças vagas, os que salvaram a vida dos 

senhores, os abandonados, aqueles que se estabelecerem como livres com consentimento do 

senhor. Durante cinco anos, os libertos seriam supervisionados pelo governo e este teria de 

proceder a matrícula especial de todos os escravos existentes no Império. Se no prazo de 1 

ano não fosse feita esta matrícula, seriam considerados livres.  Após a leitura da proposta, ela 

foi remetida à comissão de justiça civil, visto já ter passado pela comissão especial em1870. 

                                                             
322BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo III. Sessão em 13 de julho de 1871. p. 136. 
323BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo I. Sessão em 12 de maio de 1871. p. 43-45. 
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Candido Mendes fez requerimento pedindo uma comissão especial de cinco membros eleita 

pela câmara para tratar da proposta do elemento servil, mas por não ter havido número legal o 

requerimento ficou para votação na sessão do dia seguinte, porém mais uma vez o presidente 

declarou que não haveria sessão por falta de número legal. Na sessão de 15 de maio, 

finalmente o requerimento foi votado. A comissão ficou formada pelos seguintes deputados: 

Luiz Antônio Pereira Franco, Joaquim Pinto de Campos, Raymundo Ferreira de Araújo Lima, 

João Mendes de Almeida e Ângelo Thomaz do Amaral. Perdigão Malheiros ficou fora de uma 

comissão, de cujo tema se especializara. Na sessão do dia seguinte, a comissão formada por 

João José de Oliveira Junqueira, Candido Mendes de Almeida e Tristão de Alencar Araripe, 

apresentou projeto de resposta a Fala do Trono para que fosse votada. Dentre outras 

demandas, a Câmara afiançou estar em sintonia com o governo em agilizar a questão do 

elemento servil e colocou que a emancipação lenta e gradual, “será uma medida de alta 

prudência e humanidade”324. Era unânime a percepção da difícil situação que o país se 

encontrava. A diferença estava em como cada um individual ou partidariamente tratava a 

questão. Patriotismo, prudência, cautela, interesses, são palavras corriqueiras trazidas à 

plenária em cada discurso. O fato de o governo tomar a iniciativa de agilizar o processo da 

emancipação, trouxe inquietude. Muitos viram nesta iniciativa uma precipitação diante da 

situação política e econômica do país, além de desconsiderar o papel constitucional da 

Câmara dos Deputados.  

A comissão composta por João José de Oliveira Junqueira, Cândido Mendes de 

Almeida e Tristão de Alencar Araripe foi responsável pela resposta à Fala do Trono 

apresentada em 16 de maio de 1871. Novamente vemos o nome de Junqueira que em 24 de 

maio de 1870 fora um dos que assinara o requerimento pedindo comissão especial sobre o 

elemento servil e fora o único junto com Teixeira Junior a ser votado para compô-la. A 

resposta da comissão 

 

 

A câmara dos deputados, senhor, está convencida de que a reforma da 
legislação sobre o estado servil não pode continuar a ser uma aspiração 

nacional indefinida e incerta [...] brasileiros, que, procurando conservar a 

atual propriedade servil como elemento indispensável de trabalho, querem, 
contudo, que para as gerações vindouras desponte uma aurora de 

regeneração. A emancipação lenta e gradualmente efetuada será uma medida 

de alta prudência e humanidade. A Câmara dos Deputados aguarda as outras 
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Legislatura. Tomo I. Sessão em 16 de maio de 1871. p. 54. 
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propostas do governo, conforme Vossa Majestade Imperial se dignou 

anunciar-lhe325. 
 

 

Paulino José Soares de Souza avaliou como precipitada a proposta do governo, 

dizendo que o gabinete se colocou de forma antecipada à frente da questão. Cobrou os estudos 

que a Coroa propalá-la em 1867-68. E entre outras considerações alertou para o fato de que  

 
 

Se as medidas que se tomarem ou pretenderem tomar para resolver o 

dificílimo problema da emancipação forem precipitadas, se não vierem  
precedidas de meios indiretos e preparatórios, se não se conformarem com a 

opinião da grande parte dos brasileiros, receio muito que elas sejam seguidas 

de grandes desastres, e quem sabe se de tremendas catástrofes326! 

 
 

Neste alerta não houve diferença de pensamento e de análise em relação à Perdigão. 

Como este Paulino de Souza chamou atenção para a necessidade do uso dos dados estatísticos 

e a observação da vontade nacional.  Citou também a guerra, como fator que exigia a 

emancipação gradual, para dar tempo ao país de recuperar-se dos danos causados por ela, 

mostrando que não havia no momento como apressar as medidas emancipatórias. Disse ele 

que: 

 

 

Se o voto de graças é a aprovação do programa do governo, se nesse 

programa entra a solução direta, imediata da questão, é claro que a 
aprovação do voto de graças importa a declaração de que a câmara adota as 

ideias do gabinete. Quais são essas ideias? As da proposta. E, pois 

aprovando o voto de graças, a câmara terá aderido neste ponto em termos 
gerais é verdade, mas muito positivamente, ao pensamento ministerial327. 

 

 

E se referindo à comissão, Paulino de Souza disse que esta aderiu as ideias do governo 

e questionou o fato do governo ter desprezado o projeto da comissão especial sem discuti-lo, 

apresentando outra proposta em nome do imperador “como que lançando a espada de Brenno 

na balança.” Dito isso colocou que iria combater muitas ideias da proposta e por isso não 

aprovaria a resposta à Fala do Trono e por fim, ofereceu uma emenda ao projeto, que era a de 

proceder o processo da emancipação de forma “gradual e lentamente com resguardo de 

                                                             
325BRASIL. Assembléa Geral. Camara dos Deputados. Pedro I, Imperador do Brasil, 1798-1834 | Pedro II, 1825-

1891. Fallas do Throno desde o anno de 1823 até o anno de 1889. p. 674. 
326BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo I. Sessão em 29 de maio de 1871. p. 104. 
327BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo I. Sessão em 29 de maio de 1871. p. 105. 
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direitos que se criaram à sombra da lei”328. Com as medidas cautelosas e prudentes, esperava 

que tudo ocorresse sem problemas. A ideia era  “necessidade de pôr termo a esperanças vagas 

e a apreensões que a incerteza tem feito nascer.” E concluiu dizendo que a emenda não 

significava hostilidade ao gabinete mas “o meio de deslocar do terreno politico uma questão 

social, de resguardar a nossa consciência e evitar que a responsabilidade de algum grande erro 

recaia sobre nós”329. 

 
 

A decretação de qualquer providencia [...] não pode contudo operar-se senão 

gradual e lentamente com resguardo de direitos que se criarão a sombra da 
lei, tem sido até hoje por ela protegidos e merecem o maior respeito do 

legislador [...] realizada por meio de medidas cautelosas e prudentes, sem 

abalo social, sem contingências para a segurança publica, sem prejuízo da 
riqueza nacional e particular330. 

 

 

Paranhos defendeu a resposta à Fala do Trono que “diz apenas que a câmara entende 

que esta matéria é digna de consideração, e que a proposta do poder executivo não será 

condenada sem debate.” E pediu à Paulino de Souza que abandonasse a ideia de fazer a 

câmara condenar a proposta do governo sem debatê-la.  João Manuel Pereira da Silva colocou 

que quem votasse pela resposta a fala do trono, votaria pela proposta do poder executivo, 

porém o Visconde do Rio Branco deixou claro que dava plena liberdade para cada um votar 

segundo a sua consciência. Mas Pereira da Silva interpretou essa postura como fuga da 

questão e o visconde o confrontou perguntando se desejava deliberar já sobre a proposta e se 

sua fala significaria acreditar que o governo quisesse impor a proposta. Pereira da Silva não 

recuou e retrucou perguntando por que o presidente Rio Branco não aceitava a emenda. 

Visconde de Rio Branco explicou que não se oferecia emenda sem necessidade e que a 

câmara tinha plena liberdade nos debates que ocorreriam. Por isso, encarou como inútil a 

emenda e a interpretou como trazendo em si uma questão politica, uma desconfiança e 

hostilidade ao gabinete e pediu para que a câmara decidisse a questão, já que o gabinete fora 

acusado de precipitação e imprudência em apresentar uma proposta de emancipação. A 

discussão tornou-se acirrada, pois o Visconde do Rio Branco defendeu a iniciativa do 

executivo de formular ele a proposta e que era de direito faze-lo. Andrade Figueira definiu 
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Legislatura. Tomo I. Sessão em 29 de maio de 1871. p. 105. 
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esta iniciativa como descortesia para com a Câmara. E Pereira da Silva complementou 

dizendo que “no estado atual a câmara não vale nada; o governo é tudo.”331 E Andrade 

Figueira complementou que “a câmara não está inibida de rejeitar a proposta.” O presidente 

do Gabinete, Visconde de Rio Branco rebateu estas colocações afirmando que o gabinete 

cedeu não só à Câmara e Senado, mas à força invisível, mais poderosa, a da opinião pública, 

considerando exageradas as apreensões colocadas em relação à reforma. Vários outros 

deputados foram entrando no debate, acirrando os ânimos.  Foram várias as sessões em que os 

debates foram acalorados e provocativos. Apesar de assídua frequência, percebemos o 

silencio de Perdigão. Alencar Araripe definiu como incongruente e anti-politico o 

procedimento dos defensores da emenda oferecida ao projeto de resposta a fala do trono e a 

interpretou como tendo por objetivo deslocar a questão do seu verdadeiro ponto e coloca-la no 

terreno político332. A crise no ministério se espraiara pelos jornais. Em junho de 1871 o 

periódico, Semana Ilustrada, foi um dos que mostrou esse momento. Rodrigo Silva, em 

sessão de 29 de maio disse que era impossível continuar a discussão, diante do dito do 

Visconde do Rio Branco que acusou a Câmara de falta de confiança no Gabinete e considerou 

o pedido de emenda333 à resposta da Fala do Trono um ato de hostilidade334. Após tantos 

embates, Junqueira, relator da comissão de resposta à Fala do Trono, apresentou justificativas. 

Achou descabida e sem razão os questionamentos sobre a resposta à Fala do Trono e que o 

termo “atual propriedade servil” não tem procedência, nem fundamento plausível, já que 

foram palavras adotadas quando a câmara elegeu a comissão. O debate à proposta de resposta 

a fala do trono se estendeu no dia seguinte, sem qualquer aparte de Perdigão Malheiro e sem 

uma decisão sobre a emenda proposta por Paulino de Souza.  

Perdigão não foi o primeiro e nem o último a se valer do púlpito para expressar as 

injustiças sofridas por adversários e mesmo, correligionários.  Assim também ocorreu com 

Sayão Lobato na sessão de 31 de maio de 71.  Aproveitou a oportunidade para responder a 

fala do Trono de 1867 quando foi acusado de incoerência ao rejeitar os debates sobre o 

elemento servil.  Justificou sua posição naquele momento pelas circunstancias do país: guerra, 

problemas orçamentários e crise bancária que se estendeu a lavoura. Nestas circunstancias, 

Lobato avaliou como imprudência e precipitação a necessidade de proscrever o elemento 
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servil e que seu protesto estava em consonância com os liberais que tinham assento na casa. 

Mas que passados quatro anos, reconhecia que a situação mudara e requeria urgência no trato 

do elemento servil. E com isso perguntara: “onde está a incoerência com o que então proferi? 

Onde a contradição?” 335 O ministro da justiça respondeu que por ser liberal, não aceitou que 

a proposta fosse apresentada por um ministério conservador e, portanto não poderia ter apoio 

do partido liberal. E finalizou sua interpelação a Lobato, citando o voto de Euzébio de 

Queiroz, que defendera o nascimento de ventre livre com a prestação de serviço do liberto até 

21 anos336, para indenizar as despesas de criação. E com os anos, o número reduzido de 

escravos favoreceria a extinção da escravidão.  

Domingos Andrade Figueira, iniciou debate com o ministro da justiça, até que o 

Visconde do Rio Branco contrapôs as colocações de Andrade Figueira. Ao respondê-lo, 

Paranhos citou Perdigão, instigando-o a se pronunciar, mas ele resistiu à provocação. 

Paranhos queria que fosse aceita a resposta da fala do Trono que era idêntica a do Senado e 

que não entendia porque a Câmara não aceitava essa resposta337. Paranhos citou o trabalho de 

Perdigão sobre a ilegalidade da propriedade constituída sobre o escravo, ao que este 

respondeu que foi trabalhado no âmbito do Direito absoluto. Paranhos insistiu no confronto. 

 

 
Quem enuncia e sustenta teses como esta no Brasil, não é, não pode ser 

adversário da proposta do governo. Eu tenho aqui os seus projetos, e o ilustre 

deputado há de chegar por força a um acordo conosco, porque nesses 
projetos estabelece que, depois da lei, nascerão livres os filhos das escravas: 

constitui o pecúlio do escravo, e lhe dá o direito de alforria mediante 

indenização ao senhor338. 

 
 

Continuando a provocação, Paranhos diante do que considerava intolerância e 

exagerados receios dos parlamentares, novamente se refere a Perdigão, lembrando que fora 

acusado de conflagrar o país, destruir a lavoura e destruir a propriedade constituída sobre os 

escravos, com este trabalho339. E questiona-os do porque “não seguem o conselho do ilustre 
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orador do Instituto da Ordem dos Advogados?” Perdigão respondeu que haveria “de explicar 

tudo isso a seu tempo. Quanto ao fim, estou de acordo; quanto aos meios da proposta, 

discordo”340. Diante da firmeza de Perdigão, o visconde o acusa de condenar a proposta sem 

exame e sem debate e sentencia “se ele votar pela emenda, não haverá juiz imparcial no Brasil 

que o absolva.” E essa fala recebeu “apoiados”. Como bem podemos observar pelo 

desencadeamento dos debates, esta sessão no geral foi permeada de acusações de falta de 

lealdade, paciência e intolerância. De um lado o Visconde de Rio Branco e de outro os 

parlamentares e entre esses, Andrade Figueira que confrontou o presidente do conselho e 

Perdigão Malheiros, que foi fustigado por este. Na fala de Andrade Figueira podemos 

perceber a imposição do processo da emancipação, quando ele disse que o governo não pedira 

conselho para apresentarem a proposta e “atiraram aqui essa bomba sem ouvirem a ninguém.” 

E Paulino de Souza logo após mostrou o papel da Câmara e do governo, “Nós não temos 

dever de pedir conselhos para apresentar ideias, e o governo deve consultar as câmaras.” A 

Câmara dos Deputados mostrou-se o grande palco onde se desenvolveram as relações de força 

entre os partidos Conservador e Liberal. Neste debate, mais uma vez veio à tona o jogo de 

forças entre os liberais e conservadores.  Andrade Figueira, segundo Rio Branco, demonstrara 

que a ideia da emancipação era dos liberais e que “seu partido nunca a inscreveria em sua 

bandeira.” E completou dizendo que “o partido conservador é de resistência, o liberal é de 

iniciativa.” Diante destas afirmações, Rio Branco perguntou se a missão dada por Andrade 

Figueira seria aceita pelos partidos. E discorreu sobre as iniciativas do partido Conservador e 

finalizou suas considerações esperando que a proposta do governo fosse considerada pela 

câmara.  

 

 

Eu não posso crer um só momento que a maioria desta câmara de o passo 

precipitado que lhe foi aconselhado pelos nobres deputados, o de levantar 
uma questão de gabinete sem motivo conhecido; não posso crer que declare 

desde já que uma proposta, fruto de opiniões tão respeitáveis é uma das 

soluções conhecidas para o problema de que trata, seja desprezada in limine, 
como querem os nobres deputados, e que o seja sem que o país conheça 

quais as ideias que os nobres deputados querem substituir a essa proposta341. 

 
 

Mesmo diante da constante provocação do Visconde de Rio Branco, Perdigão se 

manteve reticente e aparentemente distante da discussão. A sessão de 31 de maio de 1871 foi 
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marcada mais uma vez pelo embate entre Perdigão e Visconde de Rio Branco, que o acusou 

de condenar a proposta do governo sem exame e sem debate. E conclamou o Brasil a que não 

se deixasse levar pelo pânico que Perdigão estaria incutindo nos proprietários agrícolas e que 

estes não se deixassem ceder a pressão, e com isso pediu confiança nos poderes do Estado. 

Rio Branco disse que “as circunstancias são tranquilas” e mais uma vez acusou Perdigão e 

demais deputados de quererem o caos.  Questionou também o fato de Perdigão ter dito que 

seguia a politica de 16 de julho do gabinete do Visconde de Itaboray que não inserira a ideia 

da emancipação nas Falas do Trono de 1869 / 70 e justificou esta decisão de Itaboray, pois 

naquele momento “não tinha ainda uma solução formada, nem era oportuno suscitar este 

debate, porque a guerra durava, ou apenas acabava de cessar; mas [...] de certo cogitou e 

muito neste assunto e a prova está nos fatos ulteriores que o ilustre deputado passou em 

silencio.”342 E assim continuou o visconde a apresentar argumentos contrários as colocações 

de Perdigão, e ao perguntar por que os deputados estariam contra o governo o visconde disse 

“para que nos dizem desde já, antes de toda discussão, que não há acordo possível, que os 

votos estão contados e o ministério fique sabendo que não tem outra saída senão a de 

entregar-lhes o poder?”343 lançando uma jogada de mestre ao inverter a ordem da 

desconfiança. Perdigão não sabia do telegrama de 16 de abril de 1871, porém ele, José de 

Alencar e outros, pelos discursos e comportamento do imperador e de seu grupo liderado pelo 

Visconde do Rio Branco, desconfiavam que acordos tinham sido feito.  

 

2.10. A acusação de incoerência 

 

Perdigão se pronunciou sobre o tema na sessão de 10 de junho de 1871, fazendo um 

resumo sobre os debates que ocorreram observando que houve divergências em relação a 

oportunidade e as medidas propostas. Observou que o gabinete ministerial de sete de março 

teve pouco tempo para apresentar com a profundidade requerida a proposta do poder 

executivo em doze de maio como ocorreu. Mas se o fez foi por julgar-se preparado.  

 
 

Desde que o governo apresentou aquele projeto sob a forma de uma proposta 

do poder executivo, é porque julgou-se assaz habilitado, com plano formado, 
ideias assentadas, [...] Eu suponho que o governo, para chegar aquele 

resultado, ou fez estudos próprios ou achou estudos feitos, trabalho 
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preparado, ou, enfim, materiais, porque sem eles eu não compreendo com se 

possa fazer obra em semelhante assunto. Alguns trabalhos são conhecidos, 
[...] outros, porém, há que eu ignoro. [...] os trabalhos do Conselho de Estado 

em relação a este objeto não foram publicados; embora alguns estejam 

impressos, porque aqui foram lidos trechos pelos nobres presidente do 

conselho e ministro da justiça, o foram como negocio todo camarário, 
particular e reservado; outros trabalhos há, segundo me consta, que nem 

impressos foram. [...] havia informações e pareceres dos presidentes de 

província344. 
 

 

Em sua fala, Perdigão, sutilmente ao aventar a hipótese do governo ter achado estudos 

feitos ou trabalho preparado pode ter se referido ao de sua autoria, anteriormente oferecido ou 

mesmo ao parecer que fez ao projeto de S. Vicente que lhe pedira que examinasse antes de 

entrega-lo ao imperador. Concluiu Perdigão de que haveria uma grande massa de informações 

preciosas para se elaborar consciencioso estudo e não de momento, pois havia necessidade de 

evitar ofensa à propriedade e a falta de segurança, sobretudo na classe agrícola. Contrapôs o 

Visconde de Rio Branco, que usou trechos da fala do falecido Conselheiro Euzébio de 

Queiróz e de Visconde de Itaborahy, que ficaram truncadas em seus significados e foram 

usadas de forma conveniente. Dando por certo a existência desses materiais dos quais se 

serviram o Conselho de Estado, e dos debates em que houve as divergências, enfim todo o 

processo ocorrido na elaboração de tal proposta, Perdigão apresentou requerimento pedindo 

estas informações e condicionando o debate da Câmara sobre a proposta, à consulta destes 

materiais. E afirmou que diante da ausência destas informações constatava-se que não 

houvera igualdade, ficando toda vantagem para o governo. Por isso havia necessidade de se 

obter tais informações. Reiterou sua posição, dizendo que não era seu desejo protelar ou adiar 

a discussão, assim como não desejava medidas inconvenientes ou exageradas. Continuou 

Perdigão dizendo que não se podia mais tratar a emancipação no terreno da filosofia ou da 

caridade, pois assim era desvirtuada e que a simples apresentação da proposta já produzira 

profundo abalo na sociedade. A relação, senhor-escravo, ficaria abalada com consequente 

desobediência imediata do escravo, quebrando violentamente a força moral do senhor. 

Finalmente apresentou o requerimento com pedido dos documentos. Este é o primeiro 

momento em que é qualificado de incoerente. E quem o fez, foi Theodoro Machado Freire 

Pereira da Silva, ministro da agricultura. Dizendo não se opor ao requerimento de Perdigão, 

lembrou a sua obra A Escravidão no Brasil e que nela: 
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Quando indicava como solução prudente a libertação do ventre e a 

ingenuidade dos nascituros, além de outras medidas mais acentuadas que as 
da proposta; eu poderia ponderar, como ia dizendo, que o ilustre deputado é 

o menos competente para vir hoje a esta câmara levantar toda aquela 

possibilidade de terrores que eu considero em parte chimericos e em todo o 

caso exagerados, procurando persuadir que o pais está seriamente dominado 
por eles, o que não é exato, porque pelo contrário o que o pais quer é a 

solução da questão servil. [...] reservo-me a demonstrar a conformidade em 

que o nobre deputado está com a proposta do governo, e que não tem o 
direito de criar aquele terror pânico345. 

 

 

Domingos Andrade Figueira, saiu em defesa de Perdigão expondo a intenção do 

Ministro da Agricultura em desqualificá-lo. 

 

 
As considerações com que o honrado ministro da Agricultura, autor da 

proposta, procurou impugnar a justificação do requerimento do nobre 

deputado por Minas Gerais, não podem passar desapercebidas, antes estão 

exigindo pronta retificação e resposta. S. Ex. não só arguio de contraditório 
aquele nobre deputado, como ainda aludio a pontos do debate solene que há 

pouco aqui encerrou-se sobre o voto de graças346. 

 
 

Mas Perdigão respondeu “isso é um argumento a que se não deve dar importância, 

porque se há incoerência e contradição é mais da parte do nobre ministro”347. Andrade 

Figueira continuou a defesa de Perdigão, citando que os trabalhos do conselho não eram 

conhecidos e ficavam em segredo e que não se podia mais aceitar este monopólio. E finalizou 

dizendo que teria de aditar o requerimento de Perdigão, pois estava faltando detalhar o pedido 

e os materiais ao período relativo a 1867 e 1868348. Andrade Figueira ressalvou a pertinência 

do requerimento feito por Perdigão, pois tendo integrado a comissão especial teve acesso ao 

material de 1867/68, porém estes ainda não eram conhecidos do país e que o presidente do 

Conselho Visconde do Rio Branco recomendara maior segredo. Para Andrade Figueira era um 

erro este tipo de conduta do governo e a Câmara não poderia tomar nenhuma decisão sem ter 

tido acesso aos tais documentos e apontava para a necessidade do governo autorizar este 

acesso. Além disso, chamou atenção para o fato de que a apresentação da proposta deveria vir 

juntamente com este material o que não ocorreu, apesar do ministro da agricultura afirmar que 
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se empenhava em esclarecer tudo, dispensando também o trabalho da comissão especial e 

apresentando proposta elaborada pelo grupo do governo liderado pelo Visconde do Rio 

Branco.349 Andrade Figueira denunciou 

 

 
Não teria explicação o fato verdadeiramente singular de por mera vangloria e 

prepotência do poder substituirdes a obra da iniciativa parlamentar que a 

natureza do assunto pedia pela obra da vossa própria iniciativa que ele 
repelia350. 

 

 

Continuando a defesa de Perdigão, Andrade Figueira ressaltou que foi ele quem 

empreendeu estudos especiais sobre a questão e por isso seria “o mais competente para 

apreciar a extensão destes estudos, assim como para acusar a falta de dados que se sente e se 

deplora [...] a falta completa de esclarecimentos.” Sobre os trabalhos do Conselho de Estado, 

Andrade Figueira acusou o fato de que eram sempre indicados como fonte principal “se não 

exclusiva” das informações para a proposta do governo, “entretanto eles são secretos, não são 

conhecidos do país.” Um mistério que nem a Câmara desvendou. Tendo tido acesso a estes 

matérias, Andrade Figueira disse que os ministros em seus pareceres do Conselho de Estado, 

apontavam a ausência de dados estatísticos e econômicos, sobretudo em relação ao sexo e 

idade, informações sobre a lavoura, sobre estabelecimentos de socorros públicos, etc e esta 

ausência de dados teriam levado  aos juízos os mais disparatados a respeitos das questões.351 

Sua fala nos leva supor que tanto a comissão especial quanto a Câmara dos Deputados 

serviram apenas de instrumento para dar legalidade ao processo, para que não se corroborasse 

que era o governo quem detinha os termos da proposta, com o que entendia como 

oportunidade e meios para executá-la. Pelo regimento toda proposta tinha de passar por três 

discussões para então ser aprovada ou não. E assim ocorreu, porém os inúmeros pedidos de 

encerramentos das sessões mostram que não havia intenção real para que a proposta fosse 

debatida. E Perdigão em diversos momentos sinalizou isso. Em 28 de agosto de 1871 a 

Câmara finalizou a terceira discussão sobre a proposta do governo e as emendas oferecidas 

receberam redação final e o termo ingênuo foi retirado do Art. 1352. E no dia seguinte Paulino 

de Souza apresentou requerimento, tendo sido aprovado, pedindo que fossem remetidas ao 
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Senado junto com a proposta do governo, as representações dirigidas à Assembleia Geral 

contra a mesma proposta. Segundo Miguel Paulo José Maria da Silva Paranhos do Rio 

Branco, neto do Visconde do Rio Branco o ministro da Agricultura resumiu muito bem a 

posição dos opositores que colocaram tantos obstáculos, previram tantas dificuldades e 

perigos, que “por fim iludem-se e ao país, recorrendo aos meios protelatórios, que em 

resultado só servirão para a conservação do status quo”353. 

Em 30 de junho de 1871, a Comissão Especial nomeada pela Câmara para estudar o 

projeto do poder executivo sobre o estado servil, apresentou seu parecer com emendas à 

proposta.  Em 10 de Julho de 1871, Perdigão fez sua defesa contra as críticas que lhe eram 

atribuídas, eis a quem querem taxar de escravagista! Tisnar com semelhante stigma! [...] não 

estou incoerente [...] Quanto à idéia – fim – que é a extinção da escravidão, estamos todos de 

acordo. Quanto aos meios [...]354. 

Em seu discurso de 12 de julho de 1871, Perdigão começou por não aprovar a 

apresentação da proposta do governo, por achar momento inoportuno. Contrariando a 

avaliação de Rio Branco de que as circunstancias eram tranquilas, deu como primeira 

justificativa o estado político do país e em segunda as questões econômicas e de segurança355. 

Discorreu sobre a situação econômica e da lavoura que sofrera abalo por conta da crise de 

1864, agravada pelas guerras do Paraguai e franco-prussiana e levantou algumas questões.   

 

 

Qual era, e qual é ainda o estado financeiro e econômico do país? Qual é o 

estado da nossa agricultura, do nosso comércio e da nossa indústria? Qual o 
estado da segurança pública e individual? Eu vos digo. Aceito e hei de 

argumentar somente com os dados oficiais356. 

 
 

Estas perguntas eram pertinentes aos conhecimentos e experiência que possuía na 

esfera da procuradoria dos Feitos da Fazenda. No seu Manual do Procurador dos Feitos da 

Fazenda publicado em 1859, Perdigão esclareceu as várias incumbências do Procurador dos 

Feitos, entre elas, “intervir como representante e advogado da Fazenda no Juizo dos Feitos, 

em todas as causas em que for ela parte como autora, ré, assistente ou oponente.”357 Assim 
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sendo “intervir em todos os processos, nesse juízo, em que for a Fazenda diretamente 

interessada.” Essa intervenção incluía cobrança de multas e indenizações a bem das 

repartições públicas e capitania do porto, cobrança com tratamento de colonos pertencentes a 

empresas particulares no Hospital Marítimo Santa Isabel (posteriormente o Ministério do 

Império determinou tratamento gratuito), cobrança da importância de impressão por conta de 

particular na Typografia Nacional, cobrança do salário de africanos livres, etc. Por este ponto 

de vista, considero que os interesses da província de Minas Gerais vinham em segundo lugar. 

Perdigão levantara a questão sobre quais teriam sido as fontes de estudo para que S. 

Vicente elaborasse o projeto de governo e depois os debates havidos no Conselho de Estado. 

Não satisfeito com a resposta do Visconde de Rio Branco de que a opinião pública teria sido o 

motivo poderoso para apresentar a proposta, ele repetiu a pergunta argumentando que já havia 

um projeto elaborado pela comissão especial da Câmara elaborado em 1870 e que não foi 

considerado.358 Em junho havia requerido todo o material consultado pelo governo assim 

como informações do estrangeiro sobre a matéria e disse que ele havia sido satisfeito 

unicamente nos seguintes termos. 

 
 

Do ministério de estrangeiros veio cópia das leis da Nova Granada, dos 

projetos da emancipação definitiva para as colônias de Portugal e Hespanha, 

os quais estão hoje prejudicados pelas leis de 1869 e 1870; nada mais, 
porque nada mais constava na secretaria.  Do ministério da agricultura  não 

vieram senão os trabalhos do conselho de estado de 1867 e 1868, que já 

foram distribuídos. Está, portanto, tirado a limpo que o governo não teve 
outras informações, outros dados, estudos novos em que se baseasse; e além 

daqueles, só alguns estudos anteriores, publicados em folhetos, ou coisa 

semelhante, e relatórios; mas de estudos especiais, dados estatísticos, 
informações e outros elementos, nada; o que me leva a concluir que os não 

há. [...] Os projetos que apresentei aí estão; podem-se comparar com a 

proposta do governo. Não fizeram impressão alguma. Ninguém fez caso; 

nem a própria câmara, que os mandou à comissão. O discurso com que os 
fundamentei, explica-os perfeitamente; e ainda ei de tocar nisto, porque ai é 

que está a tal chamada incoerência359. 

 
 

Com esta explanação, Perdigão deixou visível para todos a apropriação indevida de 

seus projetos, a negativa de dar-lhe co-autoria e por fim a visível exclusão do processo que se 

desenrolava em todas as instancias: governo, senado e câmara. Depois apresentou o 

substitutivo para a proposta do governo.  Seu substitutivo era dividido em quatro partes. 
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O primeiro, [...] tende [...] à reforma da legislação penal e do processo 

criminal em relação aos escravos, melhorando a sorte dos mesmos [...]O de 
número dois contém reformas de direito civil; há nele seis pensamentos 

capitais: O  primeiro é do art. 1, que importa a modificação da Lei de 

15/9/1869, acomodando-a às circunstâncias atuais e conforme as emendas 

que aqui foram apresentadas o ano passado. O art. 2 providencia a respeito 
do direito daquele que resgatar em juízo ou fora dele a liberdade de algum 

escravo, indenizando-se, se quiser pelos serviços do mesmo escravo, 

mediante certas condições e toma outras providências  para que estes direitos 
e obrigações sejam efetivamente cumpridos e respeitados [...] O art. 3 

consigne [...] da manumissão forçada legal, quer com indenização, quer sem 

ela.Art. 4 faculta a manumissão forçada em dois casos: em bem da família, 

em bem de serviços relevantes a terceiros.Art. 5 trata de garantir o pecúlio 
do escravo, confere-lhe portanto o direito de propriedade em relação ao seu 

pecúlio,  perante a livre disposição do mesmo em bem de sua manumissão, 

da do conjugue, descendentes e ascendentes.  Até aqui o pecúlio era apenas 
tolerado: aquilo que era tolerância o projeto transforma em direito e garante-

o.  Consigna também a ideia de sucessão permitida aos escravos na linha 

reta, descendentes ou ascendentes, são direitos civis de propriedade que se 
alargam em bem dos escravos. Art. 6 consigna várias disposições em bem da 

liberdade, e decreta certas questões graves, que até aqui eram duvidosas e 

que estavam e estão essencialmente dependentes da interpretação autêntica; 

estas questões ficam todas resolvidas e torna outras providências a bem da 
liberdade.O de número três consigna também em tese a revogação do iníquo 

princípio do direito civil, pelo qual se mantém a título de perpetuidade ou de 

hereditariedade a escravidão [...]360. 
 

 

Na votação, o ministério obteve sessenta e um votos contra trinta e cinco para o 

substitutivo de Malheiros.361 

 

2.11. Norte e Sul: políticas distintas para realidades distintas 

 

Perdigão analisou a proposta tendo por  base o número de escravos no norte e no sul e 

as consequências e riscos advindos destas estatísticas. Ele calculou em 1.000.000 de escravos 

no sul e 600.000 no norte362. Esses números batem com os dados estatísticos do 

Recenseamento de 1872. No Norte foram levantados 522.305 escravos, representando 9,42% 

da população total de livres e escravos e no Sul foram levantados 988.501 escravos no total, 

representando 29,09% da população total do sul, o que é uma diferença bem expressiva. No 
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censo de 1872, verificou-se que as províncias com maior número de escravos eram a Bahia no 

Norte e Rio de Janeiro e Minas Gerais no Sul. E a menor população de escravos estava no 

Amazonas (979 escravos) no Norte, seguido de Mato Grosso (6.667 escravos) no Sul. Nas 

províncias com menor densidade de escravos, as mudanças não importariam grandes riscos, 

segundo Perdigão. O problema estava naquelas com maior concentração de escravos e que 

demandaria maiores recursos e planejamento para que não houvesse problemas com a ordem 

pública e as pessoas libertas pudessem ter garantidos moradia, trabalho e educação. Ele 

atentou para o fato de que a imprensa não estava indiferente e estava se pronunciando 

desfavorável à proposta devido à ocasião de sua apresentação assim como os termos e o modo 

em que se apresentava. Até na imprensa liberal estava sendo combatida. Lembrou o 

requerimento feito para o envio à Câmara dos estudos, informações e dados estatísticos em 

que basearam a proposta do governo e dos trabalhos do Conselho de Estado. E concluiu 

dizendo que o governo não obtivera outras informações, dados, estudos novos em que se 

baseasse. Diante do questionamento do ministro da Marinha que lhe perguntou os 

fundamentos nos quais se baseou para “propor coisa mais adiantada” ele  foi enfático 

 
 

Os projetos que apresentei aí estão; podem-se comparar com a proposta do 

governo. Não fizeram impressão alguma. Ninguém fez caso; nem a própria 

Câmara, que os mandou à comissão. O discurso com que os fundamentei, 
explica-o perfeitamente; e ainda hei de tocar nisto, porque aí é que está a tal 

chamada incoerência363. 

 
 

Chamou atenção para o fato de que vários ministros eram contra a ideia do ventre livre 

e citou o Ministro do Império que quando deputado em 1869 apresentara projeto onde 

“consignava ideia contrária à da proposta atual, o nascimento livre.” Assim também o 

Ministro da Marinha que em artigo aditivo ao orçamento não falou sobre a ideia e sim em 

resgate, em medidas indiretas e “em 21 de julho de 1870 positivamente pugnava pelas 

medidas indiretas.” O ministro da Marinha explicou que “o ano passado eu era menos 

adiantado do que V. Ex.” Perdigão quis mostrar “qual era o pensamento dos nobres ministros 

antes da proposta.” Mas como dissera em maio, “quanto ao fim, todos nos achamos de acordo; 

a divergência é quanto aos meios, e à sua oportunidade. Os nobres ministros estão hoje muito 

mais adiantados do que nós, do que eu”364. Mais adiante ele inicia sua defesa contra o que 
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considerou como grave acusação de incoerência, desde o voto de graças quando não 

conseguiu defender-se por ter sido encerrada a discussão. Inicia sua defesa marcando as 

diferenças “imensas” entre “trabalho de gabinete, de estudo e de doutrina, para aquilo que se 

deve fazer como representante da nação, como legislador ou como poder”365. Argumentou 

que apresentara alguns projetos, mas:  

 

 

Como elementos de estudo somente; mas com tal cautela e tal prudência, que 
a ideia capital ou fundamental da proposta do governo eu a consignei em um 

projeto separado, e declarei que esta questão era gravíssima, e por isso eu a 

apresentava em projeto distinto (a que dei no número 3), a fim de que, se a 

Câmara entendesse que não o devia admitir, nem mesmo à discussão, o 
fizesse; tinha outros que também ofereci (nºs. 2 e 4); podendo até, como era 

e é seu direito, não admitir um só deles, adiá-los ou rejeitá-los.366 

 
 

Após expor suas justificativas, Perdigão afirmou que não havia em seus 

posicionamentos incoerência e “nem pode haver, se hoje me afastar até da ideia fundamental 

da proposta. Tenho motivos ponderosos para fazê-lo”367, Ele ofereceu todos os estudos, 

medidas preparatórias, indiretas, diretas, imediata, etc., de forma que assim como foi seu 

livro, fornecesse elementos para estudos, reflexões e debates de forma a resultar em 

estratégias eficientes para a questão do elemento servil. Percebe-se na resposta de Perdigão, 

que apesar de ter se sentido profundamente ofendido com a pecha de incoerência procurou 

não dar importância ao fato, já que deveria estar ciente, de que outros correligionários que se 

posicionaram contrários ao governo estavam sendo pressionados e achacados da mesma 

forma. Sobre o fato do Ministro da Agricultura ter apresentado a proposta do ventre livre, 

Perdigão disse que até o Senado questionara sua competência para apresenta-lo já que este 

não era relativo à agricultura mas ao direito civil pois se referia à propriedade, estado, família, 

etc, pertencendo ao ministério da Justiça e que o presidente do conselho dissera que se fosse 

questão de propriedade deveria pertencer ao poder judiciário. E se assim fosse, escusada seria 
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a proposta.368 Sobre os parlamentares, Perdigão disse que a Câmara parecia estar 

comprometida pelo voto de confiança ao gabinete de 16 de julho de 1870 (Visconde de 

Itaboraí), demonstrando que aprovava a sua política e que a Câmara atual ou alguns dos 

membros poderiam ficar em dúvida se teriam poderes para fazer a reforma já que as ideias 

foram gestadas naquele período. Sobre a oportunidade da proposta, Perdigão expos a 

experiência abolicionista em vários países e a de Portugal como exemplo que deveria ser 

seguido pois lá a emancipação foi sendo preparada gradualmente através das medidas 

preparatórias iniciadas desde 1836. Vinte anos depois é que foi consignada a lei do ventre 

livre, dois anos após fixou-se prazo de vinte anos para a libertação e em 1869 foi decretada a 

emancipação imediata. Ressalvou que o ventre livre foi decretado nas colônias onde havia 

apenas 140.000 escravos. No Brasil, segundo ele, as “medidas mais avançadas” só se 

poderiam executar quando a população escrava estivesse muito reduzida e não no número em 

que se encontrava – entre 1.500.000 a 2.000.000 milhões de escravos.  Dos meios para a 

execução da proposta, Perdigão estabeleceu “em tese que não podemos resolver esta questão 

por nenhum princípio absoluto”, por trazer “gravíssimos inconvenientes.” Um desses 

princípios seria a emancipação imediata, o que representaria justiça absoluta. Outro princípio 

era o ventre livre que resultaria em injustiça relativa e que “razões ponderosas” o fazia 

divergir da proposta. Chamou atenção para o risco destas medidas “provocar conflagração 

geral, e quem sabe se pretensões do estrangeiro? [...] Paro, aqui”. Apresentou três soluções 

para a questão. A primeira seria a emancipação imediata que não tinha condições de ser 

realizada naquela conjuntura; a segunda seria a emancipação diferida, que é dar prazo para a 

extinção. Apesar de fazendeiros aderirem a ideia, ela equivale à emancipação imediata e então 

o escravo não consegue esperar o fim do prazo, “sôfrego pela sua liberdade.” Além disso 

havia o problema da disputa partidária pela autoria da reforma, que seria dos liberais. Silveira 

Martins ex-presidente da província do Rio Grande do Sul, dissera que  

 

 

“Os conservadores não podem fazer esta reforma, a ideia não é sua, é do 
partido liberal; e se os conservadores a fizerem como 10, nós pediremos 

como 100, se marcarem um prazo de 10 anos, nós pediremos que seja desde 

já.” Eis a aspiração do partido liberal, que vai sempre na vanguarda.369 
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Assim exposto ele mostrou a necessidade de excluir as duas primeiras soluções: 

emancipação imediata e diferida.  O terceiro sistema seria o da emancipação sucessiva ou 

gradual. Este se prestaria a diversas combinações segundo as necessidades e atenderia as 

circunstancias financeiras, econômicas e politicas do país, da lavoura, do comércio, da 

indústria e da segurança. Levaria em conta a distribuição da população livre e servil, os dados 

estatísticos de forma a que cada localidade procedesse a emancipação de acordo com sua 

conjuntura. Perdigão mostrou em números as diferentes conjunturas das províncias (Tabela 

4), que orientariam as medidas a tomar de forma a evitar grandes danos. Segundo ele, no 

“Ceará, que tem 30.000, e cuja principal indústria quase não depende deles” (escravos), o que 

era diferente em relação ao Rio de Janeiro.370 

 

 

Tabela 4: PLANTEL DE ESCRAVOS 
Província Escravos 

Rio de Janeiro 400.000 

Minas Gerais 300.000 

Bahia 260.000 

Pernambuco 200.000 

Ceará 30.000 

Amazonas 581 

Fonte: MALHEIROS, A. M. P. Discurso dos Deputados. Anais do Parlamento Brasileiro. 

Terceiro ano da décima quarta legislatura. Tomo III. Sessão em 12 de julho de 1871. p. 121-

122. 

 

 

Pela Tabela 4, podemos supor que a política e estratégias que seriam aplicadas, por 

exemplo, no Rio de Janeiro com maior número de escravos foi diferente da aplicada no 

Amazonas com o menor número. Outra preocupação era com a produção agrícola. Era preciso 

fazer a transição de forma a não estancar as fontes de produção. O risco de insurreições 

deveria ser considerado e com isso era necessário saber como a população servil estava 

distribuída de forma a que havendo estas insurreições não se propagassem pelas demais 

províncias. O esforço pelo progresso da jurisprudência no Direito era outra providencia a ser 

tomada. Ao longo do discurso, Perdigão foi expondo do diagnóstico às consequências 

possíveis das medidas a serem tomadas em relação ao elemento servil. Capanema ilustrou 
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talvez a pouca visão dos parlamentares sobre a matéria dizendo “É uma reforma de 

consequências incalculáveis.”371 Levando adiante seu roteiro, ele expôs a questão da opinião 

pública. Em 1863 a imprensa recebera bem seu discurso do IAB, apesar de apresentar 

reservas. E só em 1866, o governo pronunciou-se pela primeira vez sobre a matéria. Mas as 

ideias já iam sendo propaladas. Associações foram organizadas, lojas maçônicas, irmandades, 

ordens religiosas, etc. E as libertações foram ocorrendo lentamente. Apresentou o fator de 4,2 

a 5% de compensação entre nascimento de um lado, os óbitos e alforrias de outro, em favor da 

extinção da escravidão. Este índice e cálculos Perdigão tirou do parecer do Visconde de 

Abaeté sobre a proposta do governo em 1867372. 

O parecer do Visconde de Abaeté sobre estes projetos foi fundamentado na estatística, 

tanto aquelas realizadas, segundo ele, precariamente no Brasil, quanto às realizadas em outros 

países. Ele explicou que pelos dados estatísticos estudados, concluiu-se que por toda a parte 

onde havia escravidão, observou-se o desequilíbrio entre nascimentos e óbitos, fazendo com 

que a população escrava tendesse a desaparecer.373 Observando a similaridade entre Brasil e 

alguns países, no clima, na mesma natureza de trabalho e na desproporção entre homens e 

mulheres, presumiu que o mesmo poderia ocorrer no Brasil. Somando os números dos 

recenseamentos de 1820 e de 1842 a 1851 o visconde chegou a uma estimativa de 2.448.615 

de escravos e seguindo o método estatístico de Fullock e Boudinnas Antilhas inglesas em 

1860, na população escrava no Brasil, ele chegou a duas hipóteses: para um total de 2.448.615 

indivíduos, a diminuição anual era de 6.938 e para um total de 3.166.666 indivíduos, a 

diminuição anual era de 8.972. Pela média do excedente dos óbitos sobre os nascimentos de 

7.955, Abaeté concluiu que a escravidão só seria extinta somente depois de três séculos e 

meio; mas tomando por base a mortalidade da população escrava de ambos os sexos, a 

escravidão seria extinta no final de trinta e seis anos. Depois destes estudos estatísticos, 

Abaeté deu seu voto para cada um dos projetos: 

Projeto 1: Concorda na aplicação imediata do artigo 1, “assim que as circunstancias o 

permitirem”. Eliminação do artigo 9º primeiro por não ver nele utilidade prática e antever 
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“perigos e perturbações” em “proclamar-se tão antecipadamente, a abolição da escravidão” 

como está na proposta – 31 de dezembro de 1899 e em segundo lugar por ter a expectativa de 

que ao se adotar sem demora a  

 

 
Disposição do artigo 1º do projeto, a escravidão, conforme os argumentos 

que produzi, estará de fato extinta no Brasil no fim do ano de 1899, não só 

pela crescente mortalidade da população escrava sem compensação de 
nascimentos escravos, mas também por outras causas, como o grande 

número de alforrias, [...]374. 

 
 

Segundo Joaquim Nabuco,  

 

 

Os cinco projetos formavam um sistema de emancipação filantrópico, 
insensível, tutelar; durante trinta anos o escravo ficava sob as vistas 

protetoras do Estado por meio de suas Juntas [...] O sistema é combinado 

para proteger e sustentar o poder do senhor, exercido em conformidade com 

a religião e as leis; é uma tentativa para melhorar a condição dos escravos, e 
não para eliminar a escravidão [...] era tornar a escravidão patriarcal, 

regulamentando-a, antes do que aboli-la; somente no fim do século ele a 

removeria, mediante a mais equitativa desapropriação375. 
 

 

Sobre o parecer do Visconde de Abaeté, o Visconde de Jequitinhonha o avaliou como 

“um perfeito preâmbulo para qualquer opinião que se tenha de enunciar sobre esta matéria. 

Abunda esse trabalho em considerações preliminares e dados estatísticos de suma 

importância.”376 E confessa “sem vexame”, que a partir deste parecer, “modificou a sua 

opinião, não quanto ao fim, mas quanto à fixação do tempo e dos meios.” E assim colocou ele 

que “escolha-se dentre as medidas diretas a que parece mais praticável, mas faça-se isso com 

decisão [...] Faça-se agora o que é possível, e não se levantem nem se matem esperanças de 

completo melhoramento quanto ao futuro. ”377 Perdigão Malheiros fez leitura deste trabalho e 

analisou todos os pareceres, não só o do Visconde de Abaeté.  Seu voto não seguiu a mesma 

direção do visconde em relação ao projeto 1, artigo primeiro que trata do ventre livre. Disse 

ele 

 

                                                             
374ARAUJO, José Thomaz Nabuco de, 1813-1878 | BUENO, Jose Antônio Pimenta ( Marques de São Vicente), 

1803-1878. Trabalho sobre a extinção da escravatura no Brasil, 1868  p. 27-28 
375 NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império. Tomo III, 1899   p. 40-41 
376ARAUJO, José Thomaz Nabuco de, 1813-1878 | BUENO, Jose Antônio Pimenta ( Marques de São Vicente), 

1803-1878. Trabalho sobre a extinção da escravatura no Brasil, 1868  p. 30 
377 ARAUJO, José Thomaz Nabuco de, 1813-1878 | BUENO, Jose Antônio Pimenta ( Marques de São Vicente), 

1803-1878. Trabalho sobre a extinção da escravatura no Brasil, 1868  p. 31-32 



131 
 

Senhores, eu já tenho dito alguma coisa a respeito do nascimento livre, ideia 

fundamental do projeto. Creio que tenho dado bem a entender as razões por 
que me repugna sancioná-la com o meu voto atualmente, apesar de ser ideia 

que está em um dos projetos que aqui ofereci no ano passado, e aventei no 

meu discurso de 1863, e na obra que posteriormente publiquei; ideia que não 

abandonei, mas, ao contrário, mantenho, aguardando a sua oportunidade. 
Uma das razões que me levou a isto, é a que deu uni distinto conselheiro de 

estado, o Sr. Visconde de Abaeté, cujo parecer peço aos nobres deputados 

que tenham a bondade de ler. O Sr. Visconde de Abaeté expos 
prudentemente que preferia as medidas mais fáceis ás mais difíceis, isto é, 

que vamos do conhecido e do que é mais simples para aquilo que é mais 

difícil e ainda não é conhecido. E' o processo natural no desenvolvimento da 

humanidade. A respeito do nascimento livre, tem-se levantado a resistência, 
a reação patente, até certo ponto fundada, em vista de ponderosos motivos, 

produzidos em todas as representações, na discussão peta imprensa e já nesta 

casa. E' ideia grandiosa, bela, justa, mas que encontra ainda oposição, 
relutância em ser aceita por força da lei.378 (grifo nosso). 

 

 

2.12. Desconfiança no governo e a mudança de voto 

 

É possível que ao convidar a Câmara à leitura deste documento, Perdigão teve o 

objetivo de mostrar o caminho que o projeto do ventre livre trilharia e cuja conclusão mostrou 

o Visconde de Abaeté ao pedir a eliminação do artigo 9º da proposta. Reforço esta linha de 

raciocínio com os questionamentos que levantou em seu discurso de 12 de Julho de 1871.  

Perdigão perguntou ao governo sobre a execução da lei, pois seu objetivo era que a reforma 

fosse realizada “por maneira que a lei não vá encontrar na execução a má vontade”379. Era 

saber das garantias de que as crianças seriam realmente bem tratadas. Nele, deixou claro sua 

desconfiança no governo imperial e não em relação à ideia do nascimento livre. 

 

 
Entendo que não podemos, nem devemos, nesta questão sobretudo, impor 

com um voto as nossas opiniões individuais. Devemos ver cuidadosamente 

se essas idas são aceitas (apoiados), se estão na opinião principalmente 
daqueles que têm de executa-las. Estou faltando conforme a minha 

consciência. Os executores têm de ser os senhores. Pergunte: pôde a lei 

impor a caridade e humanidade indispensáveis na criação e educação 

desses inocentes? Se me poderem provar que a lei pôde impor, então 
dou-me por vencido. Se me poderem provar que esta ideia está na opinião, 

dou-lhe o meu voto. Para mim não está, desde que vejo essa repugnância, 

essa resistência de que falei, e que há de ser a maior dificuldade na 

                                                             
378MALHEIRO, Agostinho M. Perdigão. Discurso proferido na sessão da Câmara Temporária de 12 de Julho 

de 1871 sobre a proposta do governo para reforma do estado servil. Rio de Janeiro: Typografia Imp. e Const. de 

J. Villeneuve & C., 1871 p. 46 
379 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo III. Sessão em 12 de Julho de 1871. p. 123 
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execução; embora intervenha a autoridade, ela não pôde impor a caridade 

e a humanidade. ”380 (grifo nosso). 
 

 

E assim como o Visconde de Jequitinhonha mudou seu voto, Perdigão também o fez.  

Este parecer foi citado no jornal A Reforma381, em artigo não assinado na coluna Resenha da 

Semana e que Jansen do Paço creditou a Christiano Ottoni.382Ele fez críticas aos debates que 

se iniciavam na Câmara Temporária sobre o ventre livre. O autor apontou as discrepâncias do 

projeto e da comissão especial do governo e lhe fez duras críticas.  Ottoni iniciou seu artigo 

chamando atenção para o número expressivo de representações de negociantes, fazendeiros, 

proprietários e capitalistas contra a medida, “que segundo disse o ministério, constitui hoje a 

política da coroa.” E iniciou sua critica sobre a comissão especial e o parecer por ela 

elaborado, mostrando que até o 19º capítulo, o parecer não diz “uma só palavra sobre a base 

da proposta, liberdade dos que nascerem com serviço forçado até 21 anos.” Para Ottoni:  

 

 

O sistema que menos abalo causa, o que melhor concilia todos os interesses, 
nem foi mencionado: falo da manumissão gradual e progressiva por meio de 

um fundo de emancipação, sem fixação prévia de um prazo fatal. E pois o 

parecer, embora ocupe 12 colunas do jornal, manqueja de um olho383. 

 
 

Perdigão disse que a proposta sobre a liberdade do ventre “como está regulada no 

projeto do governo, é contra a religião, a humanidade, a pátria, os escravos e os particulares.” 

E complementou dizendo que ao “propor a libertação dos ventres, sem nenhuma providência 

sisuda em favor da escravatura existente, é incorrer em todos os anátemas, que a comissão 

complacente e beatificamente coligiu no seu arrazoado”. E completou “são somente os 

nascituros, os que “devem ter no código sacrossanto: reabilitação do escravo e liberdade 

humana?””; fundo de emancipação, tão importante meio de alcançar a liberdade, não tem 

destaque na proposta, segundo Ottoni. Outra questão que abordou foi a indenização para criar 

                                                             
380MALHEIRO, Agostinho M. Perdigão. Discurso proferido na sessão da Câmara Temporária de 12 de Julho 

de 1871 sobre a proposta do governo para reforma do estado servil, 1871 p. 46-47 (grifo nosso). 
381Emancipação – A Resenha da Semana. Jornal A Reforma: órgão democrático. Ano III. Edição 156 de 13 de 

julho de 1871 Parte não editorial. p. 2-3. Este jornal começou a circular no Rio de Janeiro no dia 12 de maio de 
1869 e sua última edição data de 31 de janeiro de 1879. Seus redatores eram Francisco Octaviano, Rodrigo 

Otávio, Joaquim Serra, Afonso Celso de Assis Figueiredo, Cesário Alvim, Frederico Rego e Lafayette Rodrigues 

Pereira. Entre os colaboradores encontram-se os nomes de Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, 

Joaquim Nabuco, José de Patrocínio entre outros. (informações compiladas de Daniela M. da Silveira no texto 

Gênero e escravidão em Bernardo Guimarães). Antes do RJ, o jornal A Reforma, de perfil liberal foi fundado no 

Rio Grande do Sul em 1865, por Gaspar da Silveira Martins. 
382MALHEIRO, Agostinho M. Perdigão. Discurso proferido na sessão da Câmara Temporária de 12 de Julho 

de 1871 sobre a proposta do governo para reforma do estado servil, 1871p. 45 
383 Emancipação – A Resenha da Semana. Jornal A Reforma: órgão democrático. Ano III. Nº 156 de 13 de julho 

de 1871 p. 2 
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os filhos das escravas. Ottoni considerou o valor irrisório. E por fim o que chamou de 

“escravidão de fato” dos nascituros, que geraria conflitos entre filhos livres e pais cativos, 

além de lançar na sociedade depois dos 21 anos, “proletários perigosíssimos.”384 O articulista 

observou que havia relação entre preço baixo de escravo e mortandade das “crias” nas 

fazendas. Nas palestras com fazendeiros, disse, se ouvia normalmente que ao comprar um 

negro a 300$, o seu custo era retornado em 1 ano com a produção de café, por isso não valia a 

pena “aturar as crias que só depois de 16 anos darão igual serviço.” Por conta disso, as 

escravas gestantes e as que amamentava não eram dispensadas da enxada, com o objetivo de 

fazer com que a gravidez não vingasse e se ocorresse, a dificuldade colocada no cuidado com 

os nascidos, os levavam às doenças e a morte. Citando estudos do Visconde de Abaeté, “se 

dos expostos da corte só vingavam 9 a 10%, dos nascidos na escravidão não escapavam 

certamente mais de 5%”385. Apesar da alta dos preços e dos estragos da cólera, o autor duvida 

que a proporção excedesse a 30%. 

 

 

Destrua-se o interesse, e volveremos à mortalidade nas crianças de 95%. É 
realmente um meio eficaz de libertar as gerações futuras condena-las a uma 

morte certa. Batizados, vão para o céu!... a mais de um abolicionista já ouvi 

– Antes mortos do que cativos... O que lhes oferece o projeto do governo? À 
pátria a desorganização do trabalho, a queda da produção, a pobreza e a 

ruína. Aos escravos este sarcasmo pungente: a liberdade para vossos futuros 

filhos; para os atuais e para vós o inferno de Dante!  Aos particulares a 

missão impossível de educar os filhos livres aos peitos das mães escravas e 
ao lado dos irmãos cativos!”386. 

 

 

Nas justificativas para seu voto contrário apresentou esses 5% como estatística que 

provava a “extinção natural da escravidão”. 

 

                                                             
384MENDONÇA, Sonia. A industrialização brasileira. São Paulo: Moderna, 1995. (Coleção Polêmica), p. 24-

26.Mendonça escreveu sobre as condições dos proletários pós abolição: superexploração do trabalho dentro das 

fábricas, repressão policial e ideológica fora da fábrica, visão do operário como marginal e agitador em 

potencial, ignorante que dependia da benevolência do patrão, concentração operária em bairros e vilas com 

controle de entrada e saída em horários fixados e com policiamento dos costumes e lazer vigiado. 
385 Jornal A Reforma: órgão democrático. Edição 156 de 13 de julho de 1871 Parte não editorial: Emancipação – 
a resenha da semana. p.3. 
386 Emancipação – A Resenha da Semana. Jornal A Reforma: órgão democrático. Ano III. Edição 156 de 13 de 

julho de 1871 Parte não editorial: Emancipação – a resenha da semana. p. 2-3 Este jornal começou a circular no 

Rio de Janeiro no dia 12 de maio de 1869 e sua última edição data de 31 de janeiro de 1879. Defendia o 

programa liberal, sintetizado no lema "ou a reforma ou a revolução", no qual eram propostas as reformas 

eleitoral e judiciária; a abolição do recrutamento militar e da Guarda Nacional e o fim da escravidão.Seus 

redatores eram Francisco Octaviano, Rodrigo Otávio, Joaquim Serra, Afonso Celso de Assis Figueiredo, Cesário 

Alvim, Frederico Rego e Lafayette Rodrigues Pereira. Entre os colaboradores encontram-se os nomes de 

Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, Joaquim Nabuco, José de Patrocínio entre outros. 

(informações compiladas de Daniela M. da Silveira no texto Gênero e escravidão em Bernardo Guimarães) 
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Pela estatística levantada no ano passado, em relação a esta Corte, onde as 

condições são mais favoráveis à escravidão, vê-se que no decênio até 1870, 
tinham morrido mais de 20.000 escravos; nasceram pouco mais de 14.000, 

libertaram-se mais de 13.000; de sorte que feita a compensação entre o 

nascimento de um lado, os óbitos e alforrias de outro, teremos em favor da 

extinção da escravidão 4,2%.  Se elevarmos esta proporção a 5%, conforme 
um cálculo feito; e que li em um artigo Resenha da Semana, que se publica 

aos domingos, e que é um trabalho digno de ler-se.387. 

 
 

Na sessão de 13 de julho José de Alencar fez duras críticas ao governo. Perguntando 

quem estaria defendendo a proposta, respondeu que era a condescendência e a incoerência. 

Estas seriam as aliadas do gabinete de 7 de março. A condescendência seria os amigos do 

governo e que pensando em manter a solidariedade do partido, estragam seu presente e 

aniquilam seu futuro.”388 A incoerência ficou a cargo dos que apoiaram a imposição do 

silencio em 1870 a uma proposta muito menos adiantada do que a do governo. E se referindo 

a Perdigão disse que esta incoerência diferia daquela que tanto insistia o ministro da 

agricultura.  

 

 
Não é a incoerência do publicista que, revestido da missão grave do 

legislador, recua ante a responsabilidade de traduzir em fatos as suas 

elucubrações; difere muito daquela que se procura achar no procedimento do 

nobre deputado por Minas. Esta, senhores, é a incoerência do legislador; é a 
retratação do voto, dado o ano passado389. 

 

 

E indo na mesma linha estratégica de Perdigão, argumentou que haveria outros tipos 

de alforria que trariam menos prejuízo, que seriam úteis e proveitosas para o país e as quais  o 

governo deveria dar preferência no lugar da alforria pelo ventre. E elencou-as: alforria do 

voto, cativo do governo, alforria da justiça, cativa do arbítrio, alforria do cidadão, cativo da 

guarda nacional e “finalmente senhores, a alforria do país, cativo do absolutismo, cativo da 

prepotência do governo pessoal”390. Citando os trabalhos do Conselho de  Estado, definiu o 

processo como “revoltante” pois: 

 

 

                                                             
387MALHEIRO, Agostinho M. Perdigão. Discurso proferido na sessão da Câmara Temporária de 12 de Julho 

de 1871 sobre a proposta do governo para reforma do estado servil, 1871. p. 44 – 45.  
388 BRASIL Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo III. Sessão em 13 de Julho de 1871. p. 134. 
389 BRASIL Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo III. Sessão em 13 de Julho de 1871. p. 134. 
390 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo III. Sessão em 13 de Julho de 1871. p. 134. 
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O gabinete com tamanha repugnância remeteu a esta augusta câmara e só 

depois de requerido e instado, esses trabalhos eram comunicados aos 
membros da junta central abolicionista e citados na conferencia que houve 

em Paris a 26 de agosto de 1867, como consta das atas de suas sessões. [...] 

Assim dava-se conta ao estrangeiro primeiro do que ao parlamento brasileiro 

dos esforços empregados para realização da ideia que de lá fora 
encomendada!391 

 

 

O Visconde do Rio Branco ainda tentou se defender dizendo que foram logo remetidos 

quando a Câmara os requisitou, mas Andrade Figueira declarou que todo esse trabalho era 

segredo para o país, mas não o era para os filantropos europeus. Por sua vez José de Alencar, 

em sintonia com o pensamento de Perdigão sobre a mudança de sistema social e econômico, 

falou sobre os objetivos do grupo do qual fazia parte. 

 
 

Eis o que nós queremos. É a redenção do corpo e da alma; é a reabilitação da 

criatura racional; é a liberdade como o símbolo da civilização, e não como 
um facho de extermínio. Queremos fazer homens livres, membros úteis da 

sociedade, cidadãos inteligentes, e não hordas selvagens atiradas de repente 

no seio de um povo culto. Entre estas duas causas não há quem hesite: a 

nossa é benéfica, a vossa é fatal; a nossa é santa e cristã, a vossa é cruel e 
iníqua392. 

 

 

Avaliou o parecer da comissão especial como “presunção veemente do espírito 

conspirador de que está animado o governo” e disse que este seria uma prova de que o 

governo queria provocar a desordem para justificar a extinção da escravidão por ato ditatorial, 

desconsiderando a ruína da propriedade, miséria pública e descalabro da sociedade.393 Na 

sessão de 14 de julho de 1871 na Câmara dos Deputados, o Visconde do Rio Branco rebateu 

as propostas de Perdigão Malheiro, usando a estatística que este apresentou na sessão de 12 de 

julho.  

 

 
Eu vou mostrar ao ilustre deputado que tenho razão no que estou afirmando. 

Vou expor o seu pensamento com toda a exatidão. Segundo a estatística 

que possuímos, e este é o fato mais geral, conquanto as exceções sejam em 

grande número, há em nossa população escrava, um excesso nos óbitos em 
relação aos nascimentos; os nascimentos não compensam os óbitos. Esta 

diferença é de 2 e 5/10 para o autor do artigo a que me refiro e a que se 

referiu o ilustre deputado. As manumissões, a estarmos pelo recenseamento 
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publicado no relatório do ano passado, são também de 2 e 5/10. Temos, pois, 

um desfalque anual na população escrava de 5%. Eis aqui o plano da resenha 
que o nobre deputado pareceu aceitar; e então com este desfalque de 5% 

parte pela lei fatal da morte, e parte pelas manumissões dadas pela 

filantropia particular e oficial, disse-nos o nobre deputado que em vinte anos 

poderia ficar extinta a escravidão no Brasil. Mas senhores este cálculo é 
inteiramente inexato: a álgebra protesta contra ele.394 (grifo nosso). 

 

 

Percebe-se o tom autoritário no discurso do Visconde de Rio Branco, que gerou um 

aparte no plenário “não tem o direito de impor”. A provocação por parte do Visconde de Rio 

Branco e a seriedade com que Perdigão rebateu as missivas ofensivas, marcou todo o debate. 

O jornal A Reforma: órgão democrático criticou o projeto, a posição autoritária e a falta de 

transparência do governo em não publicizar os pareceres. E ainda denunciou que os 

conselheiros votaram em coação seguindo a “opinião feita do imperador”. O visconde para 

justificar o posicionamento do governo, citou o Visconde de Abaeté, Visconde de Itaborahy e 

Eusébio de Queiroz como sendo a favor da proposta. Porém, os dois primeiros ainda atuantes, 

protestaram quanto ao uso de seus pareceres de forma fragmentada, levando a uma 

interpretação equivocada de seus posicionamentos.  Eusébio de Queiroz, falecido em 1868 

não teve esta chance. O articulista do jornal mostrou que a ideia era nobre, mas “não se havia 

estudado a sua praticabilidade: quantos terão de nascer? Podemos garantir-lhes a vida e a 

educação? Guiá-los até a maioridade; para que sejam cidadãos úteis à pátria?” Diz o autor que 

Perdigão Malheiro apontou os hospícios de maternidade (casas de partos) e os 

estabelecimentos de educação. Mas o autor reafirmou que a ideia da libertação do ventre, “é 

atroz” porque os condenam a morte certa ou ao cativeiro de fato até a maioridade. Também 

chamou atenção para o fato de que as ressalvas ao projeto do governo foram omitidas para 

que este passasse.  

 
 

Quantas ressalvas, quantos protestos que a comissão omitiu para fazer 

avultar as autoridades citadas. Seja exemplo o Sr. Visconde de Abaeté. 

Disse: “As medidas diretas que ofereçam menor número de inconvenientes 
são: libertação dos escravos da nação; libertação dos escravos do convento; 

libertação dos filhos que de certa época em diante nascerem de ventre 

escravo. Estas medidas não devem apresentar-se simultaneamente e, mas em 
separado e na ordem em que vão enumeradas.” E, no entanto o parecer cita o 

ilustre visconde como favorável ao projeto do governo.395(grifo nosso). 

 

                                                             
394PARANHOS, José Maria da Silva (Visconde do Rio Branco - 1819-1880). Proposta do governo sobre a 

reforma do estado servil. RJ: Typ. Imp. e Const. De J. Villeneuve, 1871 p. 28. 
395Emancipação – A Resenha da Semana. Jornal A Reforma: órgão democrático. Edição 156 de 13 de julho de 
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O Visconde de Itaboraí seguia a mesma ideia de Abaeté e pediu prazo para medidas 

preparatórias e de segurança. E a mesma opinião tinha Euzébio de Queirós, que indicara entre 

as medidas preliminares, o engajamento da tropa estrangeira, composta de homens brancos 

para garantia da segurança.396Influenciado pelo parecer de Abaeté, Perdigão mostrou por 

dados estatísticos a possibilidade da escravatura se extinguir naturalmente. No decênio de 

1870 morreram 29.000 escravos, nasceram pouco mais de 14.000 e libertaram-se mais de 

13.000. Feita a compensação entre nascimento de um lado e óbitos e alforrias de outro, 

obteve-se 4,2% a favor da extinção da escravidão. Elevando este número a 5% teria-se uma 

base em favor da extinção natural da escravidão.397 Essa estatística levaria em conta a ideia de 

tempo, que em 1867 Perdigão não aceitava, pois não daria resultado devido ao princípio 

perpetuador da escravidão que era o nascimento. No Cap. VII de seu livro onde colocou 

“Bases para um projeto”, ele aventou a conveniência de abolir o nascimento.  

 

 
E cumpre [...] declarar que são livres todos os que nascerem de certa data em 

diante. [...] Desde que não se pode adotar a emancipação imediata, não há 

outro meio. [...] Esta emancipação do ventre [...] deve ser a pedra angular da 

reforma398. 
 

 

Na sessão de maio de 1870, em sua primeira legislatura como deputado, ele 

apresentara quatro projetos onde o terceiro versava sobre o ventre livre, mas em julho do 

mesmo ano ao tratar da emancipação dos escravos da nação, viu a viabilidade de ao libertar a 

escrava da nação, libertar também seu ventre para evitar que ao nascer seu filho não se 

tornasse escravo. Para ele mãe e filhos livres tinha sentido de acordo com alguns critérios. O 

principal deles era a quantidade de escravos da nação.  Por estarem em menor numero e 

dispersos pelo país, o grau de impacto seria muito menor. Nesta perspectiva percebemos 

permanentes estudos de viabilidade dos modelos de emancipação. Foi assim que em 1871, na 

sessão de 12 de julho, Perdigão apresentou nova percepção sobre a medida de se libertar o 

filho da escrava no ventre. Segundo ele, o parecer do Visconde de Abaeté lhe trouxe outros 

elementos que o fez repensar sobre esta medida.  Na questão da promessa de títulos de renda 

de 600$ ao proprietário em relação aos cuidados com os ingênuos até 8 anos, ele considerou 

que no futuro se mostraria ilusória ou onerosa aos cofres públicos. E em relação à servidão 
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397 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo III. Sessão em 12 de Julho de 1871. p. 122. 
398 MALHEIROS, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867 p. 218. 
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criada pela proposta: o nascimento livre é da data da lei, criaria um regime de quase 

escravidão por mais de 50 anos, considerando que a mulher que nascer um dia antes da lei 

continuaria escrava e seus filhos teriam que seguir este destino. Perdigão concluiu seu 

discurso. 

 

 
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 

revolução399. 
 

 

Christiano B. Ottoni em 15 de julho de 1871 em seu parecer  sobre a emancipação dos 

escravos, afirmou que nunca se pronunciara contra a ideia em si. 

 

 

Minha censura recaía unicamente na precipitação com que em tão grave 
matéria, não estudada, não debatida, não iniciada entre nós, o Governo 

Imperial assumira perante o estrangeiro compromissos solenes.400 (grifo 

nosso). 
 

 

Levanto a questão de que Ottoni em sua fala pode ter se referido à carta da Sociedade 

Francesa e à resposta dada a esta carta firmando compromisso em tratar da questão da 

escravidão, assim que as “penosas circunstâncias” permitissem. 

Sobre a política da Coroa, observou que “os debates relativos à emancipação oferece a 

cada momento novas demonstrações da inconveniência da intervenção direta e iniciativa do 

Imperador.”401 E disse que:  

 

 

Ninguém o deve estranhar depois que o Sr. Visconde de Itaborahy, 
presidente do Conselho de Ministros, disse no levado que Sua Majestade 

Imperial reina, governa e administra. Esta palavra foi proferida em aparte e 

nunca depois desenvolvida ou comentada por S. Ex. É palavra digna de sério 
estudo402. 

 

 

Em 1870, Itaborahy declarara que o governo aceitava libertar os escravos da nação. 

Até então o ministério tinha a Câmara unânime, porém essa libertação não ocorreu. Os 
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ministros rejeitaram o projeto da Comissão Especial. Ottoni denunciou “que não se quer a 

iniciativa da Câmara, sim a do Monarca, para que se continue a dizer na Europa que é Sua 

Majestade Imperial o único brasileiro inimigo da escravidão!”403 E mostrou que a imprensa 

observou a mesma conduta - “paira sobre todos os estudos um prejulgamento, uma coação 

moral e política que tolhe e constrange o livre exame, e que bem pode viciar a solução.”404Ele 

denunciou o gabinete do  Visconde do Rio Branco que usou a  imprensa em especial o Jornal 

do Comércio para defender os interesses do governo imperial em matérias pagas escritas por 

seu amigo e colaborador João Mendes de Almeida que usava o pseudônimo de A Guarda 

Constitucional, definindo esta estratégia do ministério como “coisa de grotesco” e 

denunciando o fato de que o dinheiro para as publicações saia dos “fundos secretos”. Sobre os 

dissidentes, Ottoni falou da “coação que tolhe o livre exame” e dos artigos do ministério 

dirigidos aos dissidentes que certamente constituíram ameaça velada. 

 

 
Se querem permanecer conservadores, não é continuando a excitar os maus 

instintos revolucionários e o desrespeito à Coroa. Ainda mesmo que o 

Imperante tenha opinião definitiva a respeito da questão, no sentido da 

solução proposta, entende-se sempre que a tem por conselho e sob a 
responsabilidade de seus ministros. E demais, o Imperante não é um 

autômato; sua missão é sumamente elevada; apreciando a opinião feita no 

país, forma e profere um juízo, e realmente nesse juízo é que consiste a 
política imparcial da Coroa.405 (grifo nosso). 

 

 

Ottoni deixou claro que a questão da emancipação tinha sido estudada e debatida no 

Conselho de Estado por iniciativa do imperador em segredo e que o projeto daí resultante fora 

apresentado às Câmaras pelo ministério atual, ou seja, do gabinete do Visconde do Rio 

Branco e baseado na ideia da libertação dos nascidos desde a data da lei. Porém denunciou 

que esses pareceres do conselho se conservavam em “rigoroso segredo”, o que foi apontado 

também no jornal A Reforma “questão social de tanto alcance não é para ser resolvida entre 

os reposteiros de palácio, e imposta a solução ao país, por mais santo que seja o princípio.”406 

Ottoni denunciou que apesar do segredo, o material foi impresso e distribuído à alguns 

deputados “mais do peito”, como ocorreu com Teixeira júnior que os recebeu com 

recomendação de maior reserva. Por fim, disse ele que a questão da oportunidade ficou 

prejudicada, ficando resolvido o modo, liberdade dos ventres. Na análise que fez da Comissão 

                                                             
403 OTTONI, Christiano B. A emancipação dos escravos, 1871. p. 10.  
404 OTTONI, Christiano B. A emancipação dos escravos, 1871. p. 11 
405 OTTONI, Christiano B. A emancipação dos escravos, 1871. p. 13. 
406 OTTONI, Christiano B. A emancipação dos escravos, 1871. p. 13.  
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Especial, Ottoni criticou o fato desta ter descartado a necessidade da estatística da população 

escrava, justificando a decisão na medida que só seriam libertados os que fossem nascer. Para 

Ottoni, desconsideraram a necessidade de se saber se os órfãos seriam tratados e cuidados, se 

haveria abuso nos registros dos nascimentos, se haveria asilo para os que fossem 

abandonados, e outras cuja medidas exigiam a estatística. E ele cita as avaliações aproximadas 

da população escrava citadas na obra de Perdigão e em outros documentos.407 Quanto a 

diferença entre liberto e ingênuo, Ottoni criticou a distinção entre o liberto da lei vigente e o 

ingênuo da lei projetada. O liberto tinha direitos restritos. Apesar de poderem possuir estudos 

e qualificação para exercer a política, era proibido por lei. O ingênuo igualmente nascido de 

escrava após a lei teria todos os direitos garantidos. Porém este ingênuo, sujeito ao cativeiro 

até 21 anos, não teria acesso à formação escolar e nem qualificação, porém após os 21 anos de 

serviços forçados estaria livre e poderia pleitear a carreira política, o que para ele era um 

grave erro. Observando que nas reuniões fossem dos fazendeiros e negociantes ou no presente 

escrito só se tratava da medida capital da proposta e disse que a razão foi dada pelos ministros 

a todos os deputados. O Gabinete transige sobre todas as disposições do projeto, com exceção 

da liberdade dos ventres, porque é o que ficou assentado, antes da viagem do imperador408. 

Com essa decisão, “nenhum capricho, nenhuma dissidência política obsta ao estudo 

imparcial.”409 E para Ottoni, a política de Coroa, formulada antes da viagem do imperador410 

colocou “manifestadamente os depositários de poderes em coação moral”411. Com essa 

certeza, finalizou seu parecer dizendo que nunca aderira à política do segundo reinado por já 

ter perdido esperança de transição possível entre a Democracia e o Princípio Monárquico. 

Também Capanema na sessão do dia 17, contrariando o argumento do Visconde de Rio 

Branco de que a opinião pública foi a força poderosa que motivou a proposta do executivo, 

acusou o governo de não escutá-la. E disse ao visconde que “o país não quer, não pode querer  

a reforma do elemento servil pelo modo porque o governo a quer”412. E disse:  

 

 

Coerente consigo mesmo, deve S. Ex. dirigir-se a Sua Alteza Imperial 
Regente, e expondo a situação embaraçosa em que se acha, solicitar a 

dissolução desta câmara, ou pedir sua exoneração, cedendo lugar a quem 

                                                             
407 OTTONI, Christiano B. A emancipação dos escravos, 1871 p. 27.  
408 OTTONI, Christiano B. A emancipação dos escravos, 1871 p. 103.  
409 OTTONI, Christiano B. A emancipação dos escravos, 1871 p. 103. 
410PINTO, Alfredo Moreira. A viagem imperial e o Ventre Livre. RJ: Typografia de J. Lobo Vianna, 1871 
411 OTTONI, Christiano B. A emancipação dos escravos, 1871 p. 27.  
412 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo III. Sessão em 17 de Julho de 1871. p. 167 
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consulte melhor os interesses do pais, e não faça questão de vida ou morte 

nesta magna questão, que é de vida ou morte para o país.413 
 

 

Confirmando esta percepção, Alfredo Moreira Pinto, um dos signatários do Manifesto 

Republicano de 1870 publicou em 1871 o folheto, A viagem imperial e o Ventre Livre414, 

onde acusou o imperador de ““ impor ao Parlamento" o projeto de libertação do ventre 

escravo, enquanto "fugia miseravelmente" para o Velho Mundo” após deixar tudo acertado 

com o Visconde do Rio Branco. O objetivo era não ter sua imagem associada ao projeto que 

ele pessoalmente liderara. 

Entre os que apoiaram Capanema estavam Monteiro de Castro e José de Alencar e por 

outro lado Luiz Carlos da Fonseca e Alencar Araripe defenderam a proposta. Luiz Carlos em 

seu discurso no dia 18 fez críticas aos dissidentes e disse que o governo seguiu a opinião 

pública415  afirmando que tinha independência de pensamento e que ele “em correspondência 

constante com a minha província, em quase todos os seus pontos”416 não recebera desta 

nenhuma carta que reclamasse da proposta. Em 20 de julho, Andrade Figueira retrucou 

Araújo Lima que definira a proposta como “grande reforma”, dizendo que o governo se 

julgara sábio e onipotente para dispensar a iniciativa  parlamentar. “Invertendo as posições e 

assumindo o papel que lhe não cabia, o governo com a sua proposta contrariou as tendências 

da opinião no sentido da emancipação,” e isso teria um efeito imediato. 

 
 

Aqueles que não aceitam a proposta deixarão de praticar as manumissões 

para não fornecerem ao governo argumentos em favor da proposta que 

combatem. [...] Se o gabinete instituísse um semelhante exame, não 
apresentaria de certo a imprudente e provocadora propaganda de 12 de 

maio417. 

 

 

A partir de 22 de julho iniciaram-se as votações dos artigos e por proposta de João 

Mendes de Almeida, o Art. 1º foi votado nominalmente sendo aprovado por 62 a favor e 37 

votos contra. O mês de julho terminou com o visconde de Rio Branco, repelindo as acusações 

da oposição a respeito dos encerramentos das discussões, argumentando que era uma medida 

                                                             
413 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo III. Sessão em 17 de Julho de 1871. p. 175. 
414PINTO, Alfredo Moreira. A viagem imperial e o Ventre Livre, 1871. 
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416 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo III. Sessão em 18 de Julho de 1871. p. 191. 
417 BRASIL.. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta 

legislatura. Tomo III. Sessão em 20 de Julho de 1871. p. 212. 
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autorizada pelo regimento da Câmara. A sucessão de pedidos de encerramento e votações e 

rápida aprovação dos artigos, aumentou a irritação da oposição, como colocou Belizário 

“desde o primeiro dia da discussão deste projeto, ficou evidente o propósito do governo de 

conseguir sua adoção, ou pela violência ou pela insídia.”418Em 9 de agosto de 1871, Perdigão 

chamou atenção para o fato de que na sessão de 12 de julho tentara:  

 

 

Arredar de mim esta pecha de incoerência [...] mantive todas as minhas 
ideias e doutrinas em toda sua plenitude [...] e disse “a questão, para mim, da 

aplicação desta ou daquela medida é apenas de oportunidade”, e nisto resumi 

toda a minha defesa. Mas parece que não tive a felicidade de convencer a 

todos, pelo menos, o nobre Sr. Ministro da Agricultura, e também o ilustrado 
Sr. presidente do Conselho, assim como alguns nobres colegas, insistirão419. 

 

 

2.13. As emendas de Perdigão Malheiros 

  

Em 1870, Aureliano Cândido Tavares Bastos citou o projeto de Perdigão em seu livro 

A Província420. Em 18 de agosto de 1871421, iniciou-se a 3ª discussão da proposta do poder 

executivo sobre o elemento servil. Perdigão apresentou emendas à proposta do governo.  

Art. 1º. Matricular todos os escravos existentes no Império. Com isso esperava-se 

diminuir as fraudes na execução da lei, no trato com os escravos e na organização da 

libertação gradual, atingindo a totalidade da população escravizada. 

Art. 2º. Fundo de emancipação com recursos próprios para garantir a libertação anual de 

escravos mediante a cota proposta. A modalidade escolhida foi a preferência: casados e 

com filhos, os que já tivessem alguma instrução e ofício, escravas entre 15 a 35 anos em 

idade reprodutiva, garantindo assim que os filhos nasceriam livres, outras escravas entre 

35 a 45 anos, menores de 15 anos e os nascidos após a presente lei. 

Art. 3º. Composição do Fundo de emancipação: taxa dos escravos, imposto geral sobre 

transmissão de propriedade dos escravos, produto dos 2% de direitos sobre a exportação 

                                                             
418 RIO BRANCO, Miguel Paulo José Maria da Silva Paranhos do. Centenário da Lei do Ventre Livre, 1976 p. 
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419 Brasil. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo IV. Sessão em 9 de agosto de 1871. p. 95. 
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421 MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Substitutivo com emendas a Proposta do poder executivo. Sessão em 

18 de agosto de 1871. Segunda Parte da Ordem do dia: Elemento servil. 3ª Discussão.  BRASIL. Anais do 

Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta Legislatura. RJ: Typografia 
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transcrição do artigo Crônica Parlamentar assinado A Guarda Constitucional de João Mendes de Almeida. 
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de gêneros nacionais, dinheiro de defuntos e ausentes, produto de bilhetes de loterias, 

cotas no orçamento geral, produto de seis loterias anuais, produto de beneficência, 

doações e legados. 

Art. 4º. Alforria por alienações judiciais. Perdigão colocou no § 1º a proteção ao escravo, 

garantindo seu direito à alforria: a Lei 1695 de 15 de setembro de 1869 que proibiu a 

venda de escravos em pregão e exposição pública e confirmou esta proteção no texto “o 

disposto nestes parágrafos não prejudica o direito conferido neste artigo a bem da 

liberdade.” No caso da alforria por alienação judicial, não haveria confronto com a 

autoridade do proprietário e nem desrespeito ao direito de propriedade, como seria no caso 

da alforria forçada. 

Art. 6º. O conjugue livre poderá requerer a liberdade do conjugue escravo, ao descendente 

livre a mãe ou o pai legítimo e vice-versa, precedendo avaliação e exibição imediata da 

importância. Essa é uma iniciativa nova introduzida por Perdigão. 

Art. 7º. Por favor à liberdade, Perdigão colocou vários dispositivos: colação sobre filhos 

das escravas doadas, autorização para usufrutuário libertar filhos das escravas em 

usufruto, nascidos no tempo deste usufruto, cabendo no caso do fideicomissso e outros de 

propriedade limitada ou resolúvel, liberdade aos filhos de mulher libertada sob condição, 

derrogada a Ordenação Livro 4º Título 63 que trata da revogação da alforria por 

ingratidão, proibição de separação de casal e filhos de seus pais em caso de alienação ou 

transmissão de escravos, ampliando art. 2º da Lei 1695 de 15.09.1869; isenção de 

quaisquer direitos, emolumentos ou despesas as alforrias e respectivos títulos, bem como 

as doações, legados, arrematações,... Nas ações de liberdade, o processo será sumário e o 

juiz apelará ex-ofício da sentença desfavorável a ela. 

Art. 8º. O governo é autorizado a conferir alforria, sempre gratuita, aos escravos da nação 

com cláusula ou sem cláusula. 

Art. 9º. O governo dará conta anualmente à Assembleia Geral do progresso da 

emancipação, recenseamento da população servil, movimento estatístico, procedimento 

dos libertados, e de tudo quanto se refira a este assunto, quer em si, quer em suas 

consequências. Este artigo contemplava a estatística como meio de se conhecer a 

população escrava e o monitoramento do comportamento social dos libertos, de forma a 

garantir a ordem pública. 

No substitutivo ao projeto do governo Perdigão propôs o fundo de emancipação, 

porém recebeu duras críticas ao retirar o direito dos escravos ao pecúlio. O Art. 9º foi alvo 
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de crítica por parte de João Mendes de Almeida, na Crônica Constitucional que assinava 

como Guarda Constitucional.  

 
 

Este aditivo é a chave de ouro das emendas do distinto Sr. Perdigão 

Malheiro, e define assaz o espírito que o animou na elaboração delas. Muito 
espalhafato no papel, e nada real! É um completo engodo da questão. O 

governo deverá montar uma repartição especial, que, por intermédio de 

agentes espalhados em todo o país, obtenha os esclarecimentos 
indispensáveis a tão gigante relatório: daí, ainda a despesa enorme de sua 

impressão, e a necessidade de uma polícia ativa, capaz mesmo de 

ubiquidade, para acompanhar cada um dos libertados e tomar nota de seu 

procedimento! [...] Espécie de lei dos suspeitos, o aditivo de distineto Sr. 
Perdigão Malheiro, coloca o libertado sob rigorosa fiscalização policial, na 

vida civil, até mesmo na vida doméstica! [...] é o olhar desconfiado da 

mesma policia, segundo lei especial e restrita somente a uma classe de 
indivíduos!422 

 

 

O que Almeida alardeou como uma medida descabida insinuando que o governo não 

tinha estrutura para essa tarefa, já fora realizada há vinte e seis anos antes.  Em 1845 José 

Carlos Pereira de Almeida Torres, Conselheiro de Estado, Ministro e Secretario de Estado dos 

negócios do Império assinou decreto423 pedindo a mesma providência em relação aos índios 

para os presidentes de província. Não havia novidade na proposta de Perdigão, que seguira a 

lógica do governo de controle dos índios e agora dos libertos.  E a justificativa foi a mesma: 

garantir a tranquilidade pública e a segurança individual. Para que houvesse garantia da 

libertação anual dos escravos, Perdigão instituiu a obrigatoriedade da matrícula de todos os 

escravos existentes no Império, com todos os seus dados e nestes três, algumas informações 

se sobressaem: profissão, aptidão para o trabalho e filiação.  O Art. 1º forçava o proprietário a 

registrar seus escravos e caso não fizesse estes poderiam ser considerados livres. Perdigão 

esperava que esta medida garantisse a liberdade dos escravos respeitando as garantias 

constitucionais sobre propriedade dos senhores. As alforrias seriam concedidas através do 

fundo de emancipação, composto da reunião de recursos de variadas origens: taxa de escravos 

a partir dos 12 anos, imposto geral sobre transmissão de propriedade dos escravos, produto 

dos 2% de direitos sobre a exportação de gêneros nacionais, do dinheiro de defuntos e 

                                                             
422A Guarda Constitucional. Gazetilha. Jornal do Comércio. RJ. Ano 50.nº  231 de 21 ago. 1871 – p. 1 
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para isso tem concorrido; e apontando as providencias que convenha ser adaptadas. Câmara dos Deputados, 1845 
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ausentes, do produto de bilhetes de loteria e outros advindos da Fazenda, das cotas 

consignadas no orçamento geral e nas províncias, do produto de seis loterias anuais isentas de 

impostos e da décima parte do produto das que forem concedidas para correrem na capital do 

Império, do produto de beneficência, doações e legados para emancipação e das multas 

impostas por virtude da presente lei. Todos estes dispositivos já existiam no Império: 

1. Taxa de escravos: o Decreto nº 4.129, de 28 de março de 1868, mandava proceder 

a matrícula geral dos escravos e dava a regulamentação para a arrecadação da taxa 

a ser paga anualmente. 

 

 
O valor que o fisco cobrava dos proprietários variava conforme a localidade. 

Em 1867, a taxa anual era de 10 mil-réis por escravo na cidade do Rio, 8 

mil-réis nas capitais das províncias e 4 mil-réis nas vilas e povoações. Para 

coibir a sonegação, a Coroa criou a matrícula geral dos escravos. Os 
proprietários que não faziam o registro ficavam sujeitos a uma multa de 200 

mil-réis424. 

 
 

2. Imposto geral sobre transmissão de propriedade dos escravos: o Decreto       nº 

4355 de 17 de abril de 1869, estipulou no Art. 1º sobre taxa de heranças e legados, 

o valor de meia siza sobre os escravos. E na Lei orçamentária nº 2024 de 1 de 

dezembro de 1873 que fixou receitas e despesas para o ano de 1874-1875, 

começou a ser cobrado taxa de um conto de reis anuais de cada pessoa que 

comercializasse escravos, comprando-os para revender.  E ainda outra que taxou a 

saída de escravos de Minas Gerais, no valor de 200 réis. 

3. 2% de direitos sobre a exportação de gêneros nacionais: a exportação se realizava 

entre províncias e para o exterior. Perdigão baseou-se na Lei 1507 de 26 de 

setembro de 1867 que promoveu uma modernização do sistema tributário. Foram 

medidas fiscais para obtenção de recursos para a Guerra do Paraguai. Perdigão 

propôs a continuidade da cobrança de imposto sobre os gêneros, agora para o 

Fundo de Emancipação. Disse ele na sessão de 26.08.1871:  

 

 

Se tem de continuar a pesar sobre a lavoura, [...] melhor é que venha reforçar 
o fundo de emancipação; aproveita a uma outra campanha, [...] mas pacífica 

e civilizadora, não belicosa e exterminadora, como foi aquela. [...] Nem os 

lavradores se recusarão a pagar tal imposto para tal fim425. 

                                                             
424WESTIN, Ricardo. Senado Notícias: Institucional. Orçamento taxava dono de escravo e previa salário para 

Pedro II. Agência Senado, 02/12/2016  
425BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 
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4. Bilhetes de loteria: o Decreto 357 de 27 de abril de 1844 normatizou as regras para 

a realização das loterias. 

Interessante observar que muito da proposta de Perdigão apresentada em 18 de agosto 

de 1871, fora defendida por C. B. Ottoni em 15 de julho de 1871, quando deixou claro que 

apenas tecia comentários e que não tinha pretensão de transformá-los em projeto. Ottoni 

procurou nos relatórios das comissões especiais de 1870 e 71, nos pareceres do Conselho de 

Estado, na obra de Perdigão Malheiros e nos artigos de jornais, inconvenientes e objeções ao 

Fundo de emancipação. Só encontrou duas objeções: grande número de escravos colocados 

em liberdade anualmente, sem preparo para a sociedade. A saída foi colocar o critério da 

preferencia. A segunda objeção foi na escassez dos recursos pecuniários; para aumentá-los 

deu a ideia de criar outros tributos. Mas a comissão não se interessou em orçar o Fundo de 

emancipação. 

Em várias oportunidades, Perdigão justificou sua negativa a alforria forçada e 

formação de pecúlio. O Artigo 4º da proposta colocava que: 

 

 

É permitida ao escravo a formação de um pecúlio como o que lhe provier de 

doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, 
obtiver do seu trabalho e economias. O governo providenciará nos 

regulamentos sobre a colocação e segurança do mesmo pecúlio426. 

 

 
Na sessão de 26 de agosto de 1871, na Câmara dos Deputados, ele expôs sua análise 

sobre o Artigo 4º da proposta do poder executivo, começando por citar a experiência dos 

romanos 

 

 
Entre os Romanos, o pecúlio deu lugar ao tormento constante dos cidadãos, 

dos tribunais, e até dos próprios escravos; foi uma luta permanente. [...] O 

direito absoluto ao resgate, conferi-lo ao escravo para libertar-se contra 

vontade do senhor, quer por seu pecúlio, quer por liberalidade de outrem, 
quer por serviços. Ora, pelo nosso direito atual, ninguém pode libertar o 

escravo alheio contra a vontade de seu dono, [...] Isto que pode trazer grande 

desordem, desorganização mesmo do trabalho. [...] Entre os romanos, nas 
relações do senhor com o escravo, haviam eles reconhecido duas fontes de 

direito para o senhor, o dominium e a postestas. [...] Mas o escravo é 

também homem; daí vem o direito, o poder sobre o escravo (potestas), 

como o poder do marido, sobre a mulher, o poder do pai sobre o filho. É 
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esse poder  (potestas) garantido na lei, que constitui a força moral do 

marido sobre a mulher, do pai sobre o filho. Tirai ao pai este direito sobre 
o filho, tirai ao marido este direito sobre a mulher, proclamai a emancipação 

da mulher e dos filhos, onde irão parar as relações de família, a ordem social 

e todas as suas consequências? Assim também, quanto ao escravo, tirai aos 

senhor violenta e bruscamente esse poder como fez o projeto e eu vos 
pergunto – qual será a força moral do senhor sobre o escravo? A que se 

reduzirão as relações entre um e outro? Onde o respeito, a obediência, a 

sujeição, elementos morais que mais eficazmente mantem essas 
relações?427 (grifo nosso). 

 

 

Uma primeira leitura, baseada em valores atuais, poderia indicar uma relação de 

domínio e o é, porém é fundamental fazer a leitura sob os fundamentos daquele momento 

histórico. Em recente palestra no IHGB do Rio de Janeiro, o presidente Arno Wehling falou 

que as normas na monarquia do século XVIII eram determinações emanadas de quem tinha 

poder. Do ponto de vista real era o Rei, a Câmara de uma cidade, um órgão. Na sociedade 

caracteristicamente cristã, quem exercia o poder era Deus, através do Bispo, o pai de família, 

o Senhor de terra. E este poder era condicionado a uma ordem cósmica e natural, pré-existente 

ao poder. Era uma ordem atemporal, passada através da educação familiar e religiosa cuja 

permanência se verificou no século XIX em relação à autoridade do pai e do Senhor da Terra 

e que estruturou a organização social de então. O discurso de Perdigão revelou o 

conhecimento jurídico, mas também os costumes e os valores familiares e sociais vigentes da 

época.   

Ainda em 18 de agosto, Francisco Bonifácio de Abreu, Barão de Villa da Barra 

confrontou João José de Oliveira Junqueira Junior e questionou dois pontos da proposta do 

governo: o ventre livre e a obrigação do senhor de criar o fruto deste ventre. Para ele se a 

iniciativa fosse do senhor em dar a liberdade do ventre à sua escrava e educar sua cria, a força 

moral e harmonia se manteriam na fazenda. Se a iniciativa fosse do governo que torna a cria 

em ingênuo significando que o senhor nunca teve direito à ele, e teria ainda a obrigação de 

cria-lo,  nem ele e nem a escrava deveriam gratidão ao senhor. O governo ainda rebaixaria 

este ingênuo deixando-o escravo até os 21 anos e depois “sem me ter preparado, lança-me na 

sociedade como cidadão livre, com todas as prerrogativas e direitos!”428 Para Villa da Barra as 

duas medidas afrouxariam os laços da força moral do senhor. Outra questão que ele levantou 

foi o título de 600$ que quando o ingênuo morresse antes dos oito anos, o senhor não 
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receberia o valor total, o que considerava uma injustiça. Outro problema abordado foi o das 

escravas que tinham muitos filhos. Villa da Barra impugnou a proposta por acha-la injusta. A 

solução  seria o governo pagar aos senhores as despesas feitas com a criação e tratamento dos 

ingênuos que não tivessem 8 anos e que libertassem as mães que tem muitos filhos. A 

comissão em resposta apresentou uma emenda em que incluía na alforria da escrava o valor 

da criação e tratamento de cada menor e Villa da Barra disse que Junqueira acrescentou à 

emenda que se a escrava não pudesse pagar ela deixaria o filho permanecer no seu antigo 

estado. A essa proposição Villa da Barra chamou atenção da Câmara para o fato de que:  

 

 
A proposta não quer que se separem os menores das mães para não dilacerar 

o coração materno; mas se para desviar o golpe de uma argumentação 

incisiva for preciso deixar o filho, a escrava mãe não terá coração, poderá 

deixá-lo com indiferença! Que modo singular de defender a proposta!429 
 

 

 E acrescentou “Com duas defesas mais destas a proposta do governo está condenada!” 

Villa da Barra continuou sua exposição dizendo que os filhos das escravas poderiam ser 

libertos, ingênuos não. Criticou o uso do conceito de direito natural que faria ingênuo o filho e 

deixaria a escrava mãe desse ingênuo contra o mesmo direito natural. Villa da Barra foi 

concluindo seu discurso, criticando a proposta em quase todos os seus pontos: título de 600$ 

que em verdade seria somente de 300$, indenização pela criação dos ingênuos filhos de 

escravas, mas que excluía a criação dos ingênuos filhos das ingênuas, por cujos serviços os 

senhores tivessem optado, dificuldade na libertação de escravas com muitos filhos, cuja 

solução na impossibilidade de indenização dos filhos seriam deixa-los na escravidão, 

sobrecarga anual do tesouro pelo tratamento dos indivíduos como incapacidade física ou 

moral por cujos serviços o senhor não poderia optar, ingênuos deixados na escravidão até os 

21 anos e depois os integração à sociedade sem nenhum preparo. Estas medidas segundo ele 

iriam causar grandes danos ao país. 

A questão servil criou tal tensão, que afetou relações de amizade, que se mostraram 

abaladas a partir dos embates, fossem pelos jornais ou no parlamento.  Ilustra este momento a 

fala do Monsenhor Joaquim Pinto de Campos, na sessão de 19 de agosto de 1871 que 

constatou  

 
A luta não é já com adversários sistemáticos, é com amigos, com quem 

sempre vivi na mais estreita aliança, de quem sempre recebi as mais distintas 
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provas de benevolência, e a quem procurei sempre corresponder com a mais 

leal reciprocidade. Isto posto, Sr. Presidente, repito que a minha posição é a 
mais critica e dolorosa, e tanto mais critica e dolorosa quanto a par das 

considerações e respeitos, que sou ainda forçado a manter com estes amigos 

de ontem, pululam em meu coração as mais profundas queixas, não queixas 

de inimigo, mas de amigo, que tem sido, de modo desusado, por eles 
ofendido, já na imprensa, já na tribuna430. 

 

 

Na sua fala, Pinto de Campos chamou atenção para o fato de que Perdigão observara a 

influencia estrangeira na elaboração do parecer da comissão e confirma isto dizendo “não uma 

só mão estrangeira, mas muitas mãos estrangeiras e brasileiras colaboraram no parecer da 

comissão!” e que a comissão teria em muito copiado partes de seu projeto.431 Elogiando a 

obra A Escravidão, citou trechos que ilustram seu posicionamento dizendo que: 

 
 

O meu nobre colega foi quem mais ensinou à comissão o caminho que devia 

seguir; foi quem lhe disse que nesta discussão não se podia prescindir da luz 
da filosofia, da religião, da moral e da humanidade, princípios que, segundo 

leio no seu belo livro, Jorge Canning não cessava de repetir no parlamento 

britânico, para que não fossem esquecidos432. 

 
 

 Na sessão de 26 de agosto de 1871, em mais um debate sobre o elemento servil, 

iniciou seu discurso, com certa ironia em relação a Araújo Lima, que avançando na oratória só 

lhe deixara poucos minutos para falar, o que fez com que os deputados presentes reclamassem 

diante do adiantado da hora; porém Perdigão argumentou que:  

 

 
A questão é por demais grave para ser assim tratada. Nem eu estou aqui 

fazendo politica, na acepção mesquinha e vulgar do termo; nem a minha 

idade e a minha posição social, que não devo a governo algum (apoiados), 
autorizam quem quer que seja a proceder para comigo como se acaba de 

fazer (apoiados)433. 

 

 

Sua fala revelou plena consciência da posição que tinha na câmara e na sociedade.  E 

quando afirmou que sua posição social não se devia a governo algum, se referiu à sua 

condição de fidalgo, nobre por nascimento e não por mercê real.  Em seu discurso, Perdigão 
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analisou o processo de reforma, da Lei do Ventre Livre, acusando de que está “quase de todo 

estragada” ao que Andrade Figueira confirmou “pelo menos já está desmoralizada.” 

Denunciou o atropelamento das discussões,  

 

 
Com sucessivos encerramentos e outros meios violentos, e até de tortura, de 

surpresa; de tal modo se tem mesmo desviado a discussão do seu verdadeiro 

terreno, abandonando-se (já não digo as emendas que ofereci, porque estas 
estão postas à margem) a própria proposta do governo para divagarem os 

seus defensores sobre questões abstratas, [...]434. 

 
 

Mais adiante Perdigão foi claro sobre seu posicionamento. 

 

 

Serei franco senhores. Desde que se apresentou aqui esta fatal proposta, 
resolvi resistir-lhe tanto quanto estivesse nas minhas forças, e por todos os 

modos [...] porque prevendo, quanto me é dado, as consequências funestas 

desta reforma, pelo modo como se pretende fazê-la, faltaria à minha 

consciência como homem, como cristão e como deputado; se concorresse 
com o meu voto, e mesmo com a minha presença para que esta proposta 

fosse lei. (apoiados).435(grifo nosso). 

 
 

Perdigão ainda disse que desde a primeira sessão em 1869 votou sempre contra os 

encerramentos, pois achava importante a discussão, a luta das ideias e o encerramento era a 

morte moral. E mais adiante ele reafirmou que se a proposta do governo “não fosse 

profundamente modificada, não poderia dar-lhe o meu voto; e o fiz público pelo jornal do 

Comércio, logo no começo, desde que formei o meu juízo”. Mais adiante ele avaliou a 

reforma judiciária (elemento servil) como:  

 
 

Um complexo de disposições tais, verdadeiro monstro horaciano ou antes 

uma tal moxinifada, que tende a enredar tudo, e a sacrificar a ordem, a 
verdadeira liberdade, a precipitar a sociedade no plano inclinado em que já 

está; dela hão de provir as suas fatais consequências, como hão de 

necessariamente dar-se as da projetada reforma servil, se passar como ela se 

acha na proposta do governo.436 (grifo nosso). 
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Perdigão Malheiros lembrou que já em 1850 em seu trabalho histórico “Indice 

cronológico dos fatos...” ele manifestara-se contrário à escravidão desejando “o Brasil 

povoado de centenas de milhões de homens, porém livres todos”. E afirmou que suas ideias 

abolicionistas moderadas não eram de recente data.  Sobre a proposta do governo para o 

elemento servil, apresentado em 12 de maio de 1871, pelo ministro da agricultura, Perdigão 

citou a avaliação dada pelo Anti-SlaverySociety’sReporter de 1 de julho de 1871. 

 
 

No dia 12 de maio o ministro da agricultura apresentou à câmara dos 

deputados a proposta relativa ao elemento servil. É excessivamente 
complicada, contraditória, e será de difícil se não de impossível execução.  

Para o geral dos escravos existentes confirma o cativeiro até a morte. Para os 

que nascerem depois que a proposta for lei, dá-lhes liberdade depois de 21, e 
quem sabe se de 30 anos de cativeiro [...] A proposta nenhuma providencia 

contém relativa a educação dos nasciturnos. É a inspiração da injustiça e 

do meio: é uma má solução.437 (grifo nosso). 

 
 

Ele complementou esta avaliação dizendo que “a vaidade, a desmarcada ambição do 

gabinete atual encarnada na pessoa do seu presidente, são a causa de tantos desacertos. A 

perspectiva deslumbrante de renome e gloria têm perturbado o poder, e não permite que veja a 

triste verdade e realidade!”438 Perdigão provavelmente não conseguiu perceber que em 

verdade tornara-se um peão em jogo já marcado pelo governo. Devidamente eleito não podia 

ser descartado. Sendo fidalgo da Casa Real e integrando o círculo de confiança da família 

real, pela Duquesa de Bragança e Imperatriz Tereza Cristina, ainda tinha o respeito e a 

credibilidade assegurados, porém naquele momento, na questão da emancipação, sua voz, 

seus pareceres não tinham força diante da decisão irrevogável do imperador. Defendera com 

seus conhecimentos jurídicos e cercara de cuidados o processo de emancipação. Estava 

consciente de que se propusera a colaborar na extinção de um sistema escravista entranhado 

na estrutura social, política e econômica do país há mais ou menos trezentos anos e 

considerava que esta reforma traria mudanças estruturais para a sociedade, como sinalizara 

José Bonifácio e Visconde de Jequitinhonha. Mas enquanto isso, sem seu conhecimento, o 

imperador já tinha em mãos senadores e deputados com os quais contaria na abertura da 

Assembleia Geral em 3 de maio de 1871. Citando a Bíblia, já que era católico, Perdigão, 

chamou atenção para o fato de que:  
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Deus não fizera o mundo no mesmo instante; consumiu seis dias, e no 

sétimo foi preciso descansar; [...] O governo, senhores, quer ser mais que 
Deus, porque pretende que esta sua proposta seja a última palavra, quando 

eu entendo que é apenas o fiat lux; nem ao menos se digna de imitar aquele 

Deus, [...] é assim que nós vemos no desenvolvimento da natureza uma certa 

lentidão, um certo processo; nada se faz de chofre. O diamante mesmo não 
se forma senão por um processo lento, e assim outros minerais; a planta por 

exemplo, desde que germina até ser perfeita árvore frondosa e frutífera, 

passa por um processo lento; e assim também os animais. Como quer o 
governo inverter esta ordem? [...] Como, pois, pretende o governo, 

prescindindo desta marcha natural, progressiva, estabelecida e criada por 

Deus, que o desenvolvimento da sociedade se faça de um jato? A civilização 

de um povo é muitas vezes um trabalho mais que secular. A própria abolição 
da escravidão não é um trabalho secular?439 

 

 

Mais uma vez, agora usando o conhecimento bíblico, Perdigão tentara demonstrar o 

processo de mudança social que era lento e que exigia preparação. 

Na sessão de 26 de agosto de 1871, Perdigão fez a defesa de seu substitutivo e uma 

“apreciação mais detalhada da proposta do governo”440. Contrapôs o que chamou de 

“complexo de medidas absolutas” do governo com “medidas preparatórias, auxiliares e 

paralelas”441 e definiu algumas: segurança pública e individual, melhoramento da 

administração da justiça, disseminação da instrução e educação moral e religiosa, “a fim de 

ilustrar o povo, dar-lhe consciência de si e dos seus direitos, levantá-lo, reformar os costumes, 

desenvolver a civilização, elementos morais da maior importância e eficácia para certas 

reformas, e sobretudo para uma reforma da ordem da que ora nos ocupa toda a atenção”, 

auxiliar a introdução de braços livres, garantir a família, [...], facilitar na classe escrava a 

instrução ao menos primária e a educação moral e religiosa. Esta classe vai ser libertada; é 

intuitivamente indispensável dar-lhe essa instrução, que até pela Constituição é gratuita e 

garantida a todos442. Em sua defesa do substitutivo e análise da proposta do governo, Perdigão 

fez a seguinte crítica: 

 

 
Senhores, esta proposta faz o que é muito usual fazer-se entre nós; o que dá 

com uma mão, tira com a outra; ao passo que diz que o nascituro é livre, diz: 

- nada, tu não és tal livre, has de servir ao senhor de tua mãe até 21 anos, se 

ele quiser, queiras ou não, e has de servi-lo gratuitamente! Não fica nisto; 
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pelo art. 2º pretende o governo eximir-se aos cuidados, as despesas, e ás 

obrigações quanto as crianças que lhe forem entregues pelo senhores ou ele 
tirar aos mesmos e a suas mães, entregando-as a associações que se possam 

fundar, dando o mesmo direito a essas associações, constituindo esta pobre 

gente serva das associações, obrigando-a a servi-las forçada e gratuitamente 

até aos 21 anos! É um meio ou expediente odioso e cruel o de eximir-se o 
governo as promessas feitas!443 

 

 

As crianças libertas condicionalmente em 1866 estavam em 1871 com as idades: 

Amélia com 21 anos, Virgínia com 20 anos, Paulo e Hermenegildo com 19 anos e Rosalina 

com 7 anos. Ainda não foram encontradas as Cartas de Liberdade de Marco José, José (de) 

Matos, Julieta e Hermenegildo. 

Amélia deve ter sido a primeira a obter sua liberdade plena. Virgínia com 20 anos a 

obteria em 1872 e Paulo e Hermenegildo ambos com 19 anos em 1873. A única que deve ter 

permanecido junto à família Perdigão Malheiros foi Rosalina que estava com 7 anos. O único 

escravo que pude estimar o ano de nascimento foi José Matos, nascido em 1821, considerando 

os dados do processo judiciário encontrado por Challoub. É provável que Perdigão tenha 

herdado essa escravaria de seu pai. Dados posteriores poderão confirmar esta hipótese. 

Ao votar veementemente contra a prestação de serviço até os 21 anos, os seus ex-

escravos adultos (Roza, Sabino, Sabina, Maria José e Maria) estavam no término do período 

de cinco anos de serviços prestados após a alforria em 1866. E as crianças ainda permaneciam 

mantidas com a família Perdigão Malheiros na prestação de serviço condicionado até os 21 

anos. Poderíamos apontar incoerência em sua conduta. Mas a análise documental aponta a 

possibilidade de outro caminho.  Em seus discursos, Perdigão exaltou a educação e 

qualificação como único caminho seguro para a cidadania plena da população escravizada. E 

a defesa da emancipação gradual elencava esta perspectiva. E acreditando nisso o aplicou nas 

filhas de suas escravas libertas.  

 

 
Desejando a boa educação das pequenas, fizemos recolhe-las a um 

estabelecimento, constituindo-lhes nós um dote (agradeço aos Exmos. 

Conselheiros Zacarias de Góis Vasconcelos e F. J. Pacheco Junior a sua 

valiosa e cristã coadjuvação neste nosso intento)444. 
 

 

Cinco anos transcorreram entre o ano em que Perdigão Malheiros concedeu as Cartas 

de Liberdade a sua escravaria (adultos e crianças), e 1871 quando decidiu votar contra o 
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governo. As Cartas de Liberdade condicionadas, que poderiam indicar incoerência diante de 

sua recusa possuem indícios que apontam a possibilidade de Perdigão e sua esposa, terem 

feito na prática, o que em diversas ocasiões sinalizou: o de preparar as pessoas que viviam na 

escravidão, no caso, sua escravaria, para a cidadania. Assim ele sinalizou em seu discurso de 

26 de agosto de 1871: “Meu empenho é que os senhores tomassem voluntariamente a si por 

caridade essas crianças, tratassem delas, as educassem e estabelecessem para fazê-las bons 

cidadãos, úteis a si, a todos e à nação”445. As alforrias concedidas à sua escravaria em julho, 

agosto e setembro de 1866, requerem análise mais aprofundada que possa revelar os possíveis 

motivos pelos quais concedeu as cartas de liberdade com as condições a elas atribuídas. O 

cruzamento de dados das matrículas destas crianças em estabelecimentos de ensino, 

documento sobre os dotes, nos poderá indicar este caminho. Observam-se em seus discursos, 

indícios de compromisso com a educação e futuro da população na condição de escravidão. 

Um destes indícios pode ser encontrado em seu discurso de 12 de julho de 1871. 

 

 

[...] eu não sou emancipador dos escravos alheios. Comecei por libertar os 
meus (apoiados), tenho-os em minha companhia. Fiz batizar livres todas as 

crianças, e as faço educar. Libertei todos os do sexo feminino.  Alguns que 

ainda tenho são do sexo masculino, a quem estou dando a devida educação, 
tanta quanta se pode dar a um escravo nestes pais, a fim de que, quando lhes 

conceda a liberdade em idade conveniente (como é minha intenção), eles 

possam achar em si recursos para viverem, e serem úteis a si, a seus 

semelhantes e à sociedade446. 
 

 

Podemos tentar construir uma ponte entre as atividades de Perdigão Malheiros; seu 

estudo sobre a legislação escravista, suas iniciativas no IAB e parlamento no sentido de 

contribuir para a extinção da escravidão, porém considerando que para alcançá-la era 

fundamental a integração social de indivíduos que avaliava como pessoas capazes de serem 

cidadãos. E para isso, ele via como único caminho a educação. E este seria um longo processo 

e que exigiria inúmeras etapas.  

Tavares Bastos em seu livro A província dedicou um capítulo à instrução pública. 

Disse ele: 

 
 

                                                             
445 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo IV Sessão em 26 de agosto de 1871. p. 298. 
446MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. Discurso proferido na sessão da Câmara Temporária de 12 de 

julho de 1871 sobre a proposta do governo para reforma do estado servil. In: BRASIL. Anais do Parlamento 

Brasileiro Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. Segunda discussão. RJ: Typografia 

Imp. e Const. de J. Villeneuve & Cia., 1871. p. 23. 
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Todos os esforços no sentido de combater a ignorância e a rudeza do povo, 

estacam diante da questão financeira; porquanto é preciso convir nisto: - não 
há sistema de instrução eficaz sem dispêndio de muito dinheiro. Para 

corresponder às exigências de um regimen político baseado no sufrágio 

quase universal, um ramo somente dos interesses locais, a instrução popular, 

careceria absorver toda a soma da atual receita de cada província do Império 
[...] A indiferença pela instrução é um dos sinais da escravidão. A oligarquia 

dos proprietários, ou os seus representantes nas assembleias e no poder, não 

tomam interesse algum, em países tais, pelo ensino popular. [...] emancipar e 
instruir é a forma dupla do mesmo pensamento político. O que haveis de 

oferecer a esses degradados que vão surgir da senzala para a liberdade? O 

batismo da instrução. O que reservareis para suster as forças produtoras 

esmorecidas pela emancipação? O ensino, esse agente invisível, que, 
centumplicando a energia do braço humano, é sem dúvida a mais poderosa 

das máquinas de trabalho447. 

 
 

Assim, Tavares Bastos, sinalizou tanto a necessidade da educação para a efetiva 

integração do liberto à sociedade quanto às dificuldades para sua implantação. Também 

sinalizou o desinteresse dos proprietários e seus representantes por este caminho.  

A leitura dos Anais mostraram que as intervenções de Perdigão deixavam pouco 

espaço para argumentos, como se pode observar na sua intervenção na sessão da Câmara dos 

Deputados de 10 de junho de 1871. 

 

2.14. A votação da lei do Ventre Livre 

 

No Senado, em 27 de setembro, foi lido o decreto da Assembleia Geral, regulando o 

estado servil448.  No dia seguinte, o governo apresentou a Lei nº 2040 / 71, que declarava em 

seus artigos, 

 

 
Art. 1.º - Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data 

desta lei serão considerados de condição livre. 

§ 1.º - Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a autoridade dos 
senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a 

idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o 

senhor da mãe terá opção, ou de receber do Estado a indenização de 

600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos 
completos. No primeiro caso, o Governo receberá o menor e lhe dará 

destino, em conformidade da presente lei.  

§ 6.º - Cessa a prestação dos serviços dos filhos das escravas antes do prazo 
marcado no § 1°. se por sentença do juízo criminal reconhecer-se que os 

senhores das mães os maltratam, infligindo-lhes castigos excessivos. 

                                                             
447BASTOS, Aureliano Cândido Tavares. A província, 1975. p. 151 e 160. 
448 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo V. Sessão em27 de setembro de 1871. p. 287-288.  
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Art. 2.º - O governo poderá entregar a associações, por êle autorizadas, os 

filhos das escravas, nascidos desde a data desta lei, que sejam cedidos ou 
abandonados pelos senhores delas, ou tirados do poder destes em virtude do 

Art. 1.º- § 6º. 

§ 1.º - As ditas associações terão direito aos serviços gratuitos dos menores 

até a idade de 21 anos completos, e poderão alugar êsses serviços, mas serão 
obrigadas:  

1.º A criar e tratar os mesmos menores;  

2.º A constituir para cada um deles um pecúlio, consistente na quota que 
para este fim for reservada nos respectivos estatutos; -  

3.º A procurar-lhes, findo o tempo de serviço, apropriada colocação. 

§ 2.º - A disposição deste artigo é aplicável às Casas dos Expostos, e às 

pessoas a quem os juízes de órfãos encarregarem da educação dos ditos 
menores, na falta de associações ou estabelecimentos criados para tal fim. 

§ 4.º - Fica salvo ao Governo o direito de mandar recolher os referidos 

menores aos estabelecimentos públicos, transferindo-se neste caso para o 
Estado as obrigações que o § 1.º impõe às associações autorizadas. 

Art. 3.º - Serão anualmente libertados em cada província do Império tantos 

escravos quantos corresponderem à quota anualmente disponível do fundo 
destinado para a emancipação [...] 

Art. 4.º - É permitido ao escravo a formação de um pecúlio com o que lhe 

provier de doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do 

senhor, obtiver do seu trabalho e economias. O governo providenciará nos 
regulamentos sobre a colocação e segurança do mesmo pecúlio. 

§ 1.º - Por morte do escravo, a metade do seu pecúlio pertencerá ao cônjuge 

sobrevivente, se o houver, e a outra metade se transmitirá aos seus herdeiros, 
na forma da lei civil. Na falta de herdeiros o pecúlio será adjudicado ao 

fundo de emancipação, de que trata o art. 3.º [...] 

§ 4.º - O escravo que pertencer a condôminos e for libertado por um destes, 
terá direito a sua alforria indenizando os outros senhores da quota do valor 

que lhes pertencer. Esta indenização poderá ser paga com serviços prestados 

por prazo não maior de sete anos... 

§ 7.º - Em qualquer caso de alienação ou transmissão de escravos, é 
proibido, sob pena de nulidade, separar os cônjuges e os filhos menores de 

doze anos do pai ou da mãe. 

§ 8.º - Se a divisão de bens entre herdeiros ou sócios não comportar a 
reunião de uma família, e nenhum deles preferir conservá-lo sob seu 

domínio, mediante reposição da quota, ou parte dos outros interessados, será 

a mesma família vendida e o seu produto rateado...  

Art. 6.º - Serão declarados libertos: 
§ 1.º - Os escravos pertencentes à nação, dando-lhes o governo a ocupação 

que julgar conveniente. 

§ 2.º - Os escravos dados em usufruto à Coroa. 
§ 3.º - Os escravos das heranças vagas. 

§ 4.º - Os escravos abandonados por seus senhores. Se estes os abandonarem 

por inválidos, serão obrigados a alimentá-los, salvo o caso de penúria, sendo 
os alimentos taxados pelo juiz de órfãos.  

§ 5.º - Em geral, os escravos libertados em virtude desta lei ficam durante 5 

anos sob a inspeção do governo. Eles são obrigados a contratar seus serviços 

sob pena de serem constrangidos, se viverem vadios, a trabalhar nos 
estabelecimentos públicos. Cessará, porém, o constrangimento do trabalho, 

sempre que o liberto exigir contrato de serviço. 

Art. 8.º - O Governo mandará proceder à matrícula especial de todos os 
escravos existentes do Império, com declaração do nome, sexo, estado, 

aptidão para o trabalho e filiação de cada um, se for conhecida. 
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§ 1.º - O prazo em que deve começar e encerrar-se a matrícula será 

anunciado com a maior antecedência possível por meio de editais repetidos, 
nos quais será inserta a disposição do parágrafo seguinte. 

§ 2.º - Os escravos que, por culpa ou omissão dos interessados não forem 

dados à matrícula, até um ano depois do encerramento desta, serão por este 

fato considerados libertos. 
§ 4.º - Serão também matriculados em livro distinto os filhos da mulher 

escrava, que por esta lei ficam livres. Incorrerão os senhores omissos, por 

negligência, na multa de 100$000 a 200$000, repetidas tantas vezes quantos 
forem os indivíduos omitidos, e por fraude nas penas do ari. 179 do código 

criminal.  

§ 5.º - Os párocos serão obrigados a ter livros especiais para o registro do 

nascimento e óbitos dos filhos de escravas, nascidos desde a data desta lei. 
Cada omissão sujeitará os párocos à multa de 100$000. 

Art. 9.º - O Governo em seus regulamentos poderá impor multas até 

100$000 e penas de prisão simples até um mês. 
Art. 10º - Ficam revogadas as disposições em contrário. Manda, portanto, a 

todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei 

pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como 
nela se contém. O Secretário de Estado de Negócios da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 28 de setembro de 1871, 50.º da 

Independência e do Império 
Princesa Imperial Regente - Teodoro Machado Freire Pereira da Silva449. 

 

 

Pedro Pereira da Silva Guimarães em 1850, na elaboração do projeto de lei do ventre 

livre, teve como parâmetro as experiências dos países vizinhos. Assim ocorreu com outros 

que vieram depois dele, como Perdigão Malheiros.  Ao analisar os vários projetos oferecidos 

poderemos ver pontos convergentes e as diferenças entre um se fazem por conta dos 

detalhamentos que complementam a ideia central da emancipação. 

A diferença entre Perdigão Malheiros e todos os que contribuíram para dar solução ao 

processo de emancipação e extinção da escravidão, incluindo Silva Guimarães, é o nível de 

aprofundamento na análise do problema, que a obra A Escravidão no Brasil: ensaio 

histórico, jurídico e social deu. Vejamos a Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
449 Lei do Ventre Livre. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP. Disponível em:  www.Direitoshumno 

s.usp.br. Acervo › Documentos Históricos Brasileiros. Acesso em: 17 de jun. 2016. 
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Tabela 5 – SINÓPTICO DO PROJETO DE LEI DO VENTRE LIVRE  
1º) Dep. Pedro P. da Silva 

Guimarães. 

Para Projeto de Lei 

2º) 1866: Agostinho M. 

Perdigão Malheiros. 

Base para um projeto de 

Lei. 

3º) 1867: Projeto do 

senador José A. 

Pimenta Bueno 

Visconde de São 

Vicente. 

4º) 1871: Theodoro M. F. 

Pereira da Silva. 

Projeto do governo. 

 

VENTRE LIVRE: Art. 1º. 

Todos os nascidos de ventre 

escravo ao Brasil serão 

considerados livres da data 

da presente lei em diante 

(1850, 1852) 

VENTRE LIVRE: 1º Se 

os senhores de escravos no 

quiserem podiam extinguir 

a escravidão [...]. Bastaria 

que declarassem por si 

livres todos os que 

nascessem, fazendo-os 
batizar [...] a exemplo [...] 

tomada pela ordem dos 

Beneditinos [...] Declarar 

que são livres todos os que 

nascessem de certa data em 

diante. 

VENTRE LIVRE: Nº 1: 

Art. 1º. Os filhos de 

mulher escrava, que 

nascessem depois da 

publicação desta lei, 

senão considerados de 

condição livre. 
 

 

 

VENTRE LIVRE: Art. 1º 

Os filhos de mulher 

escrava, que nascessem no 

Império desde a data desta 

lei, serão considerados de 

condição livre e havidos 

por ingênuos. 
 

 

 

ALFORRIA FORÇADA: 

Art. 2º. Os senhores de 

escravos ficam obrigados a 

libertar escravos, toda vez 

que estes pela sua alforria 

derem uma quantia igual a 

aquele por que foram 
comprados, doados ou 

havidos por qualquer outro 

título. (1850). 

ALFORRIA GRATUITA 

E ONEROSA: Se os 

Senhores de escravos no 

Brasil quisessem podiam 

extinguir a escravidão [...]. 

Bastaria que 2º 

Facilitassem as alforrias, a 
título gratuito e oneroso, 

preferindo as famílias e o 

sexo feminino.  

Nº 1.: Art. 9º A 

escravidão ficará 

inteiramente abolida para 

sempre em todo Império 

do Brasil no dia 31 de 

dezembro de 1899. 

ALFORRIA GRATUITA 

E ONEROSA: Art. 4º § 6. 

As alforrias quer gratuitas 

quer a título oneroso, serão 

isentas de quaisquer 

direitos, emolumentos ou 

despesas.  
 

 

 

 PECÚLIO: Aquilo que 
adquirir legitimamente para 

si por benefício do senhor, 

ou [...] por seu trabalho, 

indústria, benefício de 

terceiro, ou ainda 

fortuitamente, e remir-se 

por esse meio. 

PECÚLIO: nº 2: Art. 8º 
O escravo que por seu 

próprio pecúlio que 

poderá possuir ou por 

esmola ou, por favor, de 

outrem gratuito, ou 

contrato de prestação de 

serviços, que não 

excederão de 7 anos, 

obtiver meios de pagar 

seu valor, poderá recorrer 

ao presidente de junta ou 

ao curador ou a um dos 
delegados dela para que 

obtenha de seu senhor 

por meio amigável a 

fixação de preço de sua 

redenção. 

PECÚLIO: Art. 4º. O 
escravo tem direito ao 

pecúlio proveniente de seu 

trabalho, economias, 

doações, legados e 

heranças. 

ALIENAÇÃO: Art. 3º. Os 

senhores de escravos, que 

forem casados, não poderão 

vender ou alienar por 

qualquer um dos conjugues 

sem o outro sob pena da 

nulidade da alienação (1850. 
Art. 6º. 1852).   

 

 

 

   

ALIENAÇÃO: proibir a 

separação dos conjugues e 

dos filhos ao menos 

infantes, quer dizer 

menores de 7 anos [...] 

Facilitar a promover os 

casamentos, começo e base 
da família, elemento 

fundamental da sociedade. 

No caso de venda ou 

alienação forçada, poder o 

escravo ou alguém por ele 

remi-lo pelo preço da 

ALIENAÇÃO: nº 2. Art. 

6º. É proibido aos 

senhores de escravos 

alienarem por qualquer 

título ou modo um 

conjugue escravo em 

separado de outro 
escravo. Só será isso 

permitido em caso 

excepcional, mediante 

assentimento por escrito 

da junta.  

ALIENAÇÃO: Art. 4º. § 

7. Em qualquer caso de 

alienação ou transmissão de 

escravo é proibido sob pena 

de nulidade separar os 

conjugues e os filhos 

menores de 12 anos do pai 
ou mãe.  
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avaliação. 

FILHOS MENORES DAS 

ESCRAVAS: Art. 3º. Todo 

aquele que criar desde o 

nascimento até a idade de 7 

anos qualquer dos nascidos 

do art. 1º, o terá por outro 

tanto tempo para o servir, e 

só então aos 14 anos, ficará 

emancipado para bem seguir 

a vida que lhe parecer. 
(1852). 

FILHOS MENORES 

DAS ESCRAVAS: Art. 5º 

Nas alimentações ou 

transmissão de propriedade 

da mulher escrava, os filhos 

de que trata esta lei, que 

estiverem servindo os 

senhores e que não 

excederem de 7 anos 

acompanharão sempre sua 
mãe.  

FILHOS MENORES 

DAS ESCRAVAS: nº 1.: 

Art. 6º. Se a mulher 

escrava obtiver sua 

liberdade, os filhos, que 

forem menores de 7 anos 

e que estiverem servindo 

aos ex-senhores dela, lhe 

serão entregues logo que 

solicitar, sem 
dependência de 

indenização. Os maiores 

dependerão desta. 

FILHOS MENORES 

DAS ESCRAVAS: Art. 1º. 

§ 4. Se a mulher escrava 

obtiver liberdade, os filhos 

menores de 8 anos que 

estejam em poder do senhor 

dela por virtude do § 1. lhe 

serão entregues 

independentemente de 

indenização de exceto se 
preferir deixá-los e o senhor 

anuir e ficar com eles.      

 EDUCAÇÃO: Que 

educação devem receber 

estas crias, que aos 21 anos, 

por ex., tem de entrar no 

gozo de seus direitos? 

Aquela que for compatível 

com as suas habitações e 

disposições naturais [...] O 

essencial é que, além de 

educação moral e religiosa, 
tomem uma profissão, [...] 

aprenda um ofício 

mecânico, uma profissão, 

de que possa tirar recurso 

para se manter e á família, 

se tiver [...] não fazê-lo 

exclusivamente doutores e 

literados, mas, sobretudo 

pessoas morigeradas [...] 

cidadãos prestantes [...]. 

Quanto à obrigação dos 
serviços, conviria declarara 

extinta, com indenização 

ou sem ela em certos casos 

[...]. Permitir que 

frequentem escolas ao 

menos de instrução 

primária.    

EDUCAÇÃO: Nº 1.: 

Art. 2º. Se dentro de 4 

meses do seu nascimento 

alguma pessoa de 

reconhecida propriedade, 

ou alguma associação 

autorizada pelo governo, 

quiser criar e educar 

alguns desses filhos e sua 

mãe, se for solteira ou 
mãe e pai, se forem 

casados, nisso 

concordarem, proceder-

se-ia-a nos termos 

seguintes requerer a 

entrega junto a Junta 

Municipal Protetora da 

Emancipação. 

Atr. 3º. Os ditos filhos 

ficam obrigados a servir 

gratuitamente, sendo 
homens até a idade de 20 

anos e sendo mulheres 

até a idade de 16 anos os 

senhores de suas mães. 

 

 

 

    MATRÍCULA: 

Providencia de grande 

alcance, seria a matricula 

ou registro geral de todos 

os escravos [...] medida 

indispensável se marcar dia 

certo para a emancipação 
[...] Esse registro dará o 

recenseamento exato da 

população escrava [...] o 

que deve concorrer 

poderosamente para se 

melhor providenciar de 

futuro [...] Os não 

matriculados dentro de 5 

anos v. g. da data da lei, 

serão reputados livres. 

MATRÍCULA: nº 3.: 

Art. 1º. Todos os 

escravos [...] serão d’ora 

em diante matriculados 

na coletoria das 

respectivas paróquias ou 

municípios em livro 
especial – Registro ou 

matrícula rural dos 

escravos e será 

escriturado e revisto 

anualmente nos termos 

dos regulamentos do 

governo   

 

 

MATRÍCULA: Art. 8º. O 

governo mandará proceder 

à matrícula especial de 

todos os escravos existentes 

no Império. 
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 FUNDO  DE   EMANCI_ 

PAÇÃO: Criação de um 

fundo de emancipação, 

destinado a auxiliar as 

manumissões, a criação e 

educação, o 

estabelecimento dos 

libertos, etc.  

 

FUNDO  DE   EMAN_ 

CIPAQÇÃO: nº2.: Art. 

5º § 4. Liberdade 

anualmente o número de 

escravos para a Junta 

Central designar-lhes 

fundos. 

FUNDO   DE   EMANCI_ 

PAÇÃO: Art. 3º. Serão 

anualmente libertados em 

cada província do Império 

tantos escravos quantos 

corresponderem a cota 

anualmente disponível do 

fundo destinado para 

emancipação.  

 RECURSO DO FUNDO 

DE EMANCIPAÇÃO: 

Impostos sobre os escravos, 

meia siza, décima de 

herança e legados em 

escravos, direitos de 

habitação para havê-los, 

insinuação de doações em 
escravos, multas criminais, 

correcionais e disciplinares 

relativas a escravos e 

libertos, produtos de 

loterias para isso, produto 

da venda de escravos, 

prêmios de loterias não 

reclamados.   

Nº 2: Art. 19º. FUNDOS 

DE RE_ DENÇÃO 

DOS ES_ CRAVOS 

COMPÕE-SE: Imposto 

da matrícula rural dos 

escravos, multas 

estabelecidas [...] até o 

valor de 200$000, dos 
gratuitos ou legados 

deixados a favor da 

redenção, da cota dos 

jornais com que os 

libertos devem concorrer, 

da taxa geral dos 

escravos, impostos 

substitutivo da meia siza 

deles, produtos das 

loterias.  

Art. 3º. § 1. O FUNDO DE 

EMANCIPAÇÃO COM_ 

PÕE-SE: Taxa de 

escravos, impostos gerais 

sobre transmissão de 

propriedade dos escravos, 

produtos de seis loterias 

anuais, multas, cotas 
marcadas no orçamento 

geral e nos províncias e 

municipais, subscrição, 

doações e legados.  

 

 
 

CRITÉRIOS DO FUNDO 

DE EMANCIPAÇÃO 

POR PRIORIDADE: 

Família, feminino entre 15 

e 30 anos, filhos menores 

que acompanhem a mãe, 

etc. 

 

 

CRITÉRIOS DO 

FUNDO DE EMAN_ 

CIPAÇÃO POR PRI_ 

ORIDADE: Preferindo 

os escravos que tiveram 

ofício e boa conduta e as 

escravas moças de bom 

procedimento aptas para 

o serviço doméstico. Elas 

procurarão alugá-los e 

colocá-los sob proteção 

de pessoas de probidade e 

percebendo jornais 
razoáveis. Nos primeiros 

três anos da libertação, 

estes libertos concorrerão 

com a décima parte de 

seus jornais em benefício 

do cofre da redenção. 

 

 
 

 

 

 

CASA DOS EXPOSTOS, 

ASSOCIAÇÕES: Pode 

haver senhores tão 

desumanos e até tão pouco 

zeladores do próprio 

interesse, que façam 

enjeitar ou abandonar essas 
crianças [...] Cumpriria 

auxiliar as Casas dos 

Expostos e criar talvez 

maior número, assim como 

os respectivos 

estabelecimentos de 

educação e dar-lhe depois o 

CASA DOS EXPOS_ 

TOS, ASSOCIAÇÕES 

Nº 1.: Art. 12º. O 

governo é desde já 

autorizado a criar ou 

aprovar as associações e 

mesmo estabelecimen_ 
tos para que obtenha 

fundos que possam 

concorrer para a boa 

execução desta lei. Ele 

expedirá os preciosos 

regulamentos.  

CASA DOS EXPOSTOS, 

ASSOCIAÇÕES: Art. 2º. 

O governo poderá entregar 

as associações por ele 

autorizadas os filhos das 

escravas, nascidos desde a 

data desta lei, que sejam 
cedidos ou abandonados 

pelos senhores delas ou 

tirados do poder em virtude 

do art. 1 § 6. 

§ 1. As ditas associações 

tarão direitos aos serviços 

gratuitos dos menores até a 
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destino mais conveniente e 

possível: as Casas dos 

Expostos Recolhimento de 

Órfãos e Estabelecimento 

semelhantes. [...] É porém 

de esperar que esse fato 

seja exceção [...] 

Semelhante expediente só 

pode e deve ser adotado 

como exceção e não como 
regra.  

idade de 21 anos completos 

e poderão alugar esses 

se3rviços, mas serão 

obrigados a criar e tratar os 

menores, a constituir para 

cada um deles um pecúlio, 

a procurar-lhes findo e 

tempo de serviço 

apropriada colocação. 

Essa disposição é aplicável 
as casas de expostos. 

ESTABELECIMENTOS 

DO ESTADO: Art. 7º. O 

governo fica autorizado a dar 

os regulamentos preciosos 

para a boa execução da 

presente lei, e igualmente 

autorizado a criar os 

estabelecimento que fossem 

necessários para a criação 

dos que nascidos da data 

desta lei em diante, forem 

abandonados pelos senhores 
dos escravos. (1852).  

 

ESTABELECIMENTO 

DO ESTADO: a ideia [...] 

de serem essas crianças 

entregues ao Estado para se 

encarregar este da sua 

criação, educação e destino, 

é por ora absolutamente 

inadmissível como regra 

[...] O Estado não teria nem 

edifícios ou 

estabelecimento para elas, 

nem renda suficiente para 
esse fim, sobretudo 

onerados, como se acham, 

os Cofres Públicos [...] por 

causa da guerra. Entregar 

as crianças ao Estado seria 

arrancá-las as suas mães 

[...] seria privá-las dos 

cuidados e afeições das 

casas onde nasceram. 

 ESTABELECIMENTOS 

DO ESTADO: Art. 2 § 3. 

Fica salvo ao governo o 

direito de mandar recolher 

os referidos menores aos 

estabelecimentos públicos 

transferindo-se neste caso 

para o Estado as obrigações 

que o § 1. Impõe as 

associações autorizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREGABILIDADE: 

Declarar que os libertos são 

para todos os cargos 
públicos. 

EMPREGABILIDADE: 

Nº 4.: Art. 3º. O governo 

empregará nos arsenais, 
oficinas e trabalhos 

públicos os que tiverem 

ofícios e como 

aprendizes os que 

mostrarem capacidade. 

Dois terços de seus 

jornais lhes serão 

entregues, o outro terço 

será recolhido ao cofre da 

redenção. 

Nº 5.: Art. 4º. O governo 

poderá destinar os 
escravos que tiverem 

ofício ou capacidade de 

aprendê-lo, para os 

arsenais, oficinas ou 

trabalhos públicos, 

metade de seus jornais 

pertencerá aos conventos 

e outra metade aos 

escravos até que sejam 

libertos. 
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  Nº 4.: Art. 5º. As 

escravas aptas para o 

serviço doméstico 

poderão ser alugadas a 

família de reconhecida 

probidade, dois terços de 

seu jornal lhes serão 

entregues e o restante 

recolhido ao cofre de 

redenção. 
Nº 5.: Art. 6º. As 

escravas aptas para o 

serviço doméstico 

poderão ser alugadas a 

famílias de reconhecida 

probidade: metade dos 

jornais será abonada aos 

conventos e outra metade 

as escravas. 

 

  Nº 4.: Art. 6º Os escravos 

que não tiverem aptidão 

senão para a agricultura, 

poderão ser 

semelhantemente 

alugados a agricultores 

de propriedades. Ou 

poderão ser empregados 

em fábricas, fazendas 
normais ou outros 

estabelecimentos rurais, 

que o governo instituir, 

vencendo jornais 

razoáveis.  

 

Fontes:  

1º) OTTONI, Christiano B. A emancipação dos escravos. Perecer de C. B. Ottoni. RJ: 

Typografia Perseverança, 15.07.1871; C. D. Sessões: 22.03.1850. p. 1987-212; 22.03.1850. p. 

382-398; 4.06.1852. p. 167-186. 

2º) MALHEIROS, a. m. Perdigão. A Escravidão do Brasil: ensaio histórico, jurídico, 

social. Parte 1: Jurídica. RJ: Tipografia Nacional, 1866. p. 201-247. 

3º) ARAUJO, José Thomaz Nabuco de, 1813-1878 │BUENO, José Antônio Pimenta 

(Marques de São Vicente), 1803-1878. Trabalho sobre a extinção da escravatura no 

Brasil. Rj: Typografia Nacional, 1868. 

4º) Anais da Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta Legislatura. Tomo I. 

RJ: Tipografia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve e C. Sessão em 12 de maio de 1871. 

p. 43-45.   

 

Analisando algumas das principais propostas, observamos que em relação ao ventre 

livre, primeiramente Perdigão convocou os Senhores de escravos a tomarem para si a 

iniciativa da emancipação. Foi ele quem primeiramente ofereceu as seguintes propostas: a 

alforria gratuita e onerosa, o pecúlio, a matrícula ou registro geral dos escravos e o Fundo de 

Emancipação. Ao garantir a não separação da família escrava e seus filhos menores, e 
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chamando atenção para a família como elemento fundamental da sociedade, ele integrou a 

família escrava na estrutura social brasileira. 

Vendo a educação como caminho firme para a integração do liberto na sociedade 

Perdigão a garantiu aos filhos do ventre livre. É um trecho importante pois reconheceu as 

dificuldades de acesso ao ensino superior e por isso alertou para que esses jovens tivessem um 

ofício mecânico que lhes garantisse a sobrevivência, porém reconheceu o potencial desta 

população de alçar níveis sociais superiores. Inclusive quis garantir o acesso dos libertos ao 

funcionalismo público. Ao contrário do Estado que além de não indicar caminho para uma 

educação continuada, ofereceu somente o emprego doméstico às mulheres e as oficinas e 

arsenais aos homens, garantindo que esta população continuasse sob o controle do Estado e 

das famílias abastadas.  

O cuidado com as crianças também pode ser observado quando Perdigão deixou claro 

que as Casas dos Expostos e as instituições particulares e do Estado deveriam ser acessadas 

somente em casos de exceção. Para ele as crianças deveriam estar cercadas de cuidado e 

afeição, o que não foi encontrado nos textos tanto do governo quanto de Silva Guimarães. 

Pudemos observar no processo de elaboração do projeto do governo desde o 

compromisso assumido em 1866 com a Sociedade Francesa e outras representações 

estrangeiras, que não lhe quiseram conceder os créditos de direito e nem consideraram os 

cuidados com a população escrava contido em seu projeto. Ao resultado negativo ao seu 

projeto substitutivo do governo, manifestou-se Perdigão, dizendo que, 

 

 
Pela minha parte, se tivesse acompanhado o governo, teria agora essa 

efêmera popularidade.  Preferi, porém, de par com a consciência, afrontar a 

pátria, opondo-me não à ideia, mas a proposta e no entanto oferecendo o 
projeto que único me pareceu aceitável nas circunstâncias e condições atuais, 

dando assim prova evidente dos meus mais sinceros desejos em bem da 

emancipação, projeto que teve [...] grande elasticidade [...] e aconselhando 

até a final extinção da escravidão450. 
 

 

Neste mesmo dia, foi publicado no Jornal do Comércio o artigo, Crônica 

Parlamentar, assinado Guarda Constitucional,451 pseudônimo do deputado de São Paulo João 

Mendes de Almeida, líder do Partido Conservador de 1859 a 1878 e principal redator da Lei 

do Ventre Livre. Rafael Corrêa da Silva Sobrinho na conferencia apresentada no IAB de São 

                                                             
450CASTRO, José Antônio de Azevedo. Agostinho Marques Perdigão Malheiro, 1883.  p. 122-123 
451A Guarda Constitucional. Crônica Parlamentar. Jornal do Comércio. nº 268. 28 set. 1871 p. 3 



164 
 

Paulo em 1898 em homenagem a Mendes de Almeida, disse que este auxiliou o Visconde do 

Rio Branco no processo da lei do ventre livre. 

 
 

Além de sua ação no parlamento, é notabilíssima sua ação na imprensa. 

Durante todo o longo curso dos debates parlamentares na Câmara dos 
Deputados e no Senado, escrevia diariamente no Jornal do Comércio artigos 

de combate, elucidando as questões, esclarecendo a opinião pública. Não 

preciso de encarecer o alto merecimento do “Guarda Constitucional”. Seus 
artigos foram inseridos como notas esclarecedoras dos debates na obra que o 

Visconde do Rio Branco em nome do Governo Imperial mandou publicar 

para eterna lembrança dessa inolvidável campanha parlamentar452. 

 
 

Neste artigo Almeida citou as alegações tanto no Senado quanto na Câmara dos 

Deputados de que “a aprovação do projeto era uma subserviência à vontade imperial, e que, 

portanto à nação não cabia a iniciativa da ideia! Mas ainda que assim fosse o que pretendiam 

os impugnadores com tão tribunícia apreciação?” A sua tentativa de explicar a conduta 

imperial neste processo, confirmou a intenção da carta do Visconde do Rio Branco de 16 de 

abril de 1871. E nesta frase ainda podemos perceber o olhar do governo sobre a dissidência 

vista como um grupo que incitava a revolta. Mais adiante Almeida disse que em 1867, 

Zacarias de Góes dissera que o governo  

 

 
Não queria o modo proposto pelo atual ministério: tinha outras ideias, ainda 

não condensadas em projeto. [...] Tal era a incerteza que o Conselho de 

Estado julgara conveniente nomear uma comissão interna para elaborar um 
projeto.453 

 

 

Nestas outras ideias, nestas incertezas, Perdigão não foi chamado a colaborar, pelo 

contrário, constatamos diversos subterfúgios para que ele se mantivesse à distância do núcleo 

governamental, porém seus estudos e projetos foram usados sem cerimônia. Almeida 

justificou as ações do governo dizendo que tomou a iniciativa diante da imprevidência dos 

ministros e acompanhando os acontecimentos se convenceu de que a nação desejava a 

reforma. E perguntou “que domínio é esse da Coroa, que avassala tantas e tão opostas 

vontades, na solução de temeroso problema da emancipação [...]?” Disse ainda que a Coroa 

“compreendeu, logo que foi eleita a comissão especial da Câmara dos deputados na sessão de 

                                                             
452 SILVA SOBRINHO, Rafael Corrêa da. Conferência feita, em 1898, por iniciativa do Instituto dos Advogados 

de São Paulo, e em comemoração do falecimento de João Mendes de Almeida, presidente honorário daquela 

entidade. Revista da Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo.Vol. 39 (1944) p. 271-307  
453 A Guarda Constitucional. Crônica Parlamentar. Jornal do Comércio. nº 268. 28 set. 1871 p. 3  

 



165 
 

1870, qual o verdadeiro pensamento nacional, manifestado de tal arte pelos imediatos 

representantes do povo.” Na prática, o projeto da comissão foi preterido dando lugar à 

proposta do governo. Descrevendo a conduta do imperador como participativa de todos os 

debates, disse que “um rei constitucional não podia ter outro procedimento: aceitou o voto da 

nação e promoveu a felicidade pública.” Este aceite, contradiz as inúmeras evidencias de 

intervenção e estratégias para que a aprovação das medidas se realizasse de acordo com os 

termos do imperador: matérias pagas, a carta de 16 de abril de 1871, os inúmeros registros de 

queixas de parlamentares sobre a intervenção imperial no processo. Minimizando a 

dissidência parlamentar, disse “a questão, para a maior parte dos oposicionistas, não estava na 

proposta, estava apenas e realmente em desacordos partidários” e que se não fosse por ela “a 

reforma do estado servil seria votada sem suscitar notáveis clamores: tal é o apoio que a nação 

ofereceu a um tão grande cometimento.”  

Segundo Valladão, Perdigão Malheiros era partidário do fim, mas discordou da 

oportunidade e dos meios. Em 1872, publicou o Manifesto À Província de Minas Geraise aos 

seus concidadãos454, onde prestou conta de seu mandato legislativo (1869 – 1872) 

justificando seu voto contrário e defendeu-se da pecha de incoerente que a partir de voto 

alguns lhe impuseram. A inoportunidade da reforma, Perdigão a colocou nas dificuldades 

econômicas e financeiras do pais naquele momento. A sua discordância quanto aos meios, ele 

explicou que “sujeitar essa misera geração nova a servir gratuita e forçosamente ao senhor de 

suas mães até os vinte e um anos, equivale à escravidão de fato, ou antes, à servidão assim 

criada pela própria lei, como outrora se dispôs quanto aos índios.” Declarou que votaria com 

prazer, se fosse consagrada a liberdade imediata da geração nova em toda a sua simplicidade, 

ficando a situação dos ingênuos sujeita a regra da legislação orfanológica vigente, pela qual 

quem criava uma criança até 7 anos de idade, podia utilizar-se de seus serviços até 14 anos, e 

até 16 anos se lhe daria a instrução primária. Em sua obra de 1867, observou que a prestação 

de serviço até 21 anos poderia ser menor e em 1870 quando apresentou seu projeto 

substitutivo, havia reduzido o prazo do serviço para 18 anos.  Repelia o princípio do ventre 

livre da forma proposta pelo governo, por importar injustiça relativa.  Para ele o escravo 

suportaria mais facilmente a injustiça absoluta em que vivia. Terminou o Manifesto 

reafirmando os seus mais vivos sentimentos pela causa da Abolição, propondo medidas para a 

                                                             
454CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro. 1884 p. 

166-187. 
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melhor execução da lei de 28 de setembro e com a esperança de que não estava longe o dia, 

em que se achasse completamente extinta a escravidão no Brasil.  

Perdigão sofreu injustiça no seu tempo por ousar confrontar a “vontade augusta” sendo 

funcionário do governo imperial. Seria justo que no século XXI sua trajetória e seus 

posicionamentos fossem melhor analisados e que não tivesse como fio condutor a nota de 

rodapé de Joaquim Nabuco. Por isso procuramos um máximo de aprofundamento nas fontes 

primárias comparando-as com registros biográficos e memorialistas, a fim de obter o máximo 

de correção nas informações da época, assim como fizemos um estudo comparativo da 

historiografia existente até o momento com o mesmo objetivo de esclarecer a linha de conduta 

de Perdigão em relação tanto ao processo de extinção da escravidão quanto aos projetos de 

emancipação, principalmente a Lei do Ventre Livre. 
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Capítulo III Revisão historiográfica e as críticas à Perdigão Malheiros 

 

3.1. Joaquim Nabuco  

  

Neste capítulo oferecemos o resultado das pesquisas já empreendidas por mim e sete 

autores, assim como dos estudos comparativos realizados. 

 Em 1899, Joaquim Nabuco publicou Um Estadista no Império, sobre a trajetória de 

seu pai.  No Tomo III (1866-1878) de seu trabalho, quando no Capítulo VII escreveu sobre a 

ascensão do Visconde do Rio Branco e a Lei de emancipação, ele citou os discursos de seu 

pai,José Tomás Nabuco de Araújo,Francisco de Sales Torres Homem, Visconde de 

Inhomirim, Bernardo de Sousa Franco, Visconde de Sousa Franco e Francisco Otaviano de 

Almeida Rosa, mas de Perdigão Malheiros ele dedicou uma nota de rodapé, um pouco 

extensa, que tornou-se o fio condutor nas análises contemporâneas sobre o jurista. 

 
 

Por uma fatalidade, como com Zacharias, Perdigão Malheiro, que fora o 

doutrinador, o mestre da abolição, votará na Câmara em 1871 contra a 
reforma de que preparara o caminho, e procurará fazer crer a Anti-Slavery 

Society que nessa questão fora ele o abolicionista intransigente e o governo 

o sustentador da escravidão. Não há, porém, que levar em conta, na vida dos 

homens que foram os instrumentos de uma ideia, as aberrações, as 

incoerências que a não puderam frustrar. Votando contra a Lei de 28 de 

setembro, Perdigão Malheiro foi apenas um voto perdido; publicando a sua 

grande obra, ele fora um iniciador, um criador, o autor de um movimento 
que nada podia mais deter. [...] Não há, porém duvida sobre a volta inteira 

que fez em 1871, o autor da Escravidão no Brasil. Talvez a concentração, a 

continuada tensãode espírito, enquanto arquitetava o seu livro, se tivesse 
seguido o cansaço da obsessão intelectual. Dão-se ironias assim no mundo 

moral, desses casos de apatia causada pela própria realização de uma 

aspiração da vida. É a fadiga dos grandes artistas, o seu tedio da obra prima, 

[...] Segundo toda probabilidade, Perdigão Malheiro não foi, como se disse, 
um despeitado pela recusa, que lhe segredaram, do Imperador, quando seu 

nome foi proposto para uma pasta; era um organismo embotado, consumido 

pela empresa que concluíra. [...] houve talvez o ciúme do apaixonado 

solitário, quando viu, no dia da fortuna, o tropel da multidão banal e 

adventícia, que só coroa o sucesso. Supondo mesmo uma deficiência moral 

quando a causa estava vencedora, ela não diminue a importância do seu 

papel os tempos da proscrição.455(grifo nosso). 

 

 

A nota em princípio deve ser creditada ao autor do livro, Joaquim Nabuco. Spiller 

interpretou-a como uma tentativa de “compreender e, até mesmo, perdoar a atitude inusitada 

                                                             
455 NABUCO, Joaquim. Um estadista no Império. Tomo III, 1899. p. 237-238 Nota 2. 
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do “mestre da abolição”, Perdigão Malheiro, de votar contra a lei do ventre livre”456. O autor 

ainda disse que Nabuco, “em tom misericordioso e exegético, absolveu definitivamente todos 

os pecados do deputado, enfatizando seu passado. Essa interpretação de Spiller mereceu uma 

análise atenta já que correlacionada à nota de Joaquim Nabuco impôs uma imagem negativa à 

Perdigão Malheiros. Com isso levantei algumas questões pertinentes. 

Em 1871, Joaquim Nabuco, nascido em 19 de agosto de 1849, tinha vinte e dois anos.  

Havia se formado um ano antes em Recife e estava recém-chegado à Corte.  Trabalhando no 

escritório do pai, José Tomás Nabuco  de Araújo, somente em 1876 teve o primeiro cargo 

público como adido nos EUA, possibilitado pela formação proporcionada pela herança 

deixada pela madrinha e somente em 1878 e com o apoio do Barão de Vila Bela conseguiu 

eleger-se deputado geral por Pernambuco.  Em 1871, portanto, Joaquim Nabuco não estava 

presente às sessões na Câmara dos Deputados. Sem estar participando do cotidiano da 

plenária legislativa, como poderia compreender e perdoar a atitude de um jurisconsulto, que 

se doutorara na Academia de São Paulo em 1849, no ano de seu nascimento e que em 1871 

aos 47 anos já tinha vinte e um anos de experiência jurídica e dois anos como parlamentar? 

Quais foram as fontes nas quais Joaquim Nabuco baseou seu juízo de valor sobre Perdigão 

Malheiros?  Por sua vez, seu pai, Nabuco de Araújo, então no Terceiro Conselho de Estado 

(1868-1873), participou do projeto do governo de emancipação da escravidão, como 

Conselheiro e Senador. O que significa que não estava presente nas sessões da Câmara dos 

Deputados entre 1869 e 1871.   

Spiller, afirmou que Nabuco, “em tom misericordioso e exegético, absolveu 

definitivamente todos os “pecados” do deputado, enfatizando seu passado”457. E segundo 

Spiller, Nabuco definiu a decisão de Perdigão Malheiros como “deficiência moral”. 

Interessante observar que Nabuco não se surpreendeu com o voto contrário do senador liberal 

Zacarias de Góes. Não se preocupou em justificá-lo. Segundo Spiller, o não de Góes foi uma 

resposta ao seu afastamento do poder em 1868, ocasionado por hábil composição dos 

conservadores com o imperador – os primeiros preocupados em evitar a reforma e o segundo 

em resolver antes a guerra com o Paraguai. É clara a campanha de depreciação moral e 

desqualificação de Perdigão Malheiros, aparentemente liderada por Joaquim Nabuco. Os 

motivos ainda não foram revelados.   

Há que ressaltar que em 1871, Nabuco era um jovem recém-formado e recém-chegado 

à Corte e que fez estas críticas em uma nota de rodapé na biografia do pai, vinte anos após 

                                                             
456PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001. p. 259. 
457PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001. p. 260. 
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estes acontecimentos.  Aponto para a impossibilidade de pai e filho terem avaliado as 

condições emocionais (cansaço, fadiga, ciúme, obsessão) e o tom dos discursos de Perdigão 

Malheiros, pois não estavam presentes, nem para ouvi-lo e nem para darem apartes nos 

debates da Câmara dos Deputados em 1871. A questão que se segue é a quem ou a que 

serviria atacar a credibilidade e confiança de Perdigão Malheiros.   

 A análise sintática da nota merece atenção. Nabuco iniciou a nota escrevendo “Por 

uma fatalidade, como com Zacharias, Perdigão [...] votará na Câmara em 1871 contra a 

reforma.” O verbo está no futuro! Porém o texto é de 1899 e seu conteúdo revelou ser de 

alguém que estava próximo de Perdigão, que não só leu ou ouviu seus discursos, mas que 

observou seu comportamento e os adjetivou. Logo adiante no texto lemos “Não há, porém 

duvida sobre a volta inteira que fez em 1871”, onde o verbo está no passado. Podemos dar o 

benefício da dúvida de ser apenas um erro de gramática ou sintaxe. Acontece. Porém pondero 

sobre a possibilidade desta nota ter sido elaborada a partir dos apontamentos do pai. 

O primeiro a chamar Perdigão Malheiro de incoerente foi o ministro da agricultura 

Theodoro Machado Freire Pereira da Silva na sessão de 10 de junho de 1871. Tudo começou 

quando o governo apresentou a proposta no dia 12 de maio, tendo o gabinete sido formado em 

7 de março. Perdigão achou pouco tempo para que fosse preparado o projeto. 

Claramente Perdigão confrontou o gabinete do Visconde de Rio Branco e o Ministro 

da Agricultura, pela forma como se procedeu o processo de elaboração e apresentação do 

projeto de emancipação e reforçou a importância dos deputados terem acesso ao material e a 

memória dos debates havidos no Senado e que resultaram na redação final apresentada pelo 

Senador Nabuco Araújo. 

 

 

Convém saber quais são esses trabalhos, qual é a opinião dos conselheiros, 

se houve divergência entre eles, e sobre que pontos versa a divergência, etc; 
assim também a respeito das informações dos nossos delegados nas 

províncias e estrangeiro, etc. Sem que, portanto, estas informações e estes 

dados nos sejam presentes a tempo, creio que nós não poderemos entrar em 
discussão igual. [...] Não há, pois, igualdade; toda a vantagem estará, 

aparentemente, do lado do governo; e nós nada poderemos dizer a respeito 

dessas informações, desses pareceres, desses trabalhos, que tanto devem ter 
ilustrado a questão, por não termos deles conhecimento458. 

 

 

Sobre a acusação de incoerência que naquele momento não dera importância, Perdigão 

não poderia saber que essas injúrias atravessariam as décadas e se fixariam na memória da 

                                                             
458 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 

Tomo II. Sessão em 10 de junho de 1871. p. 51. 
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história do Brasil, reduzindo seu papel no processo de emancipação como apenas aquele que 

foi incoerente porque votou contrário à Lei do Ventre Livre. Nesta perspectiva, vi como 

necessária uma revisão historiográfica sobre esta questão. No processo de emancipação 

podemos elencar dois pontos principais: Propriedade e sua relação com o Direito natural e 

jurídico; desapropriação e indenização e Alforria: forçada, pelo ventre livre ou fundo de 

emancipação, que podia ser gratuita, onerosa ou condicional. A historiografia ao escrever 

sobre a atuação de Perdigão Malheiros no processo da votação da Lei do Ventre Livre 

reproduziu avaliações feitas por Joaquim Nabuco e Ministro Pereira da Silva e é necessário 

reavaliar essas falas. Vamos examinar algumas das principais colocações, feitas por seus 

detratores contemporâneos e análises da historiografia atual, oferecendo outro olhar. 

Eduardo Spiller Pena em seu estudo sobre Perdigão sinalizou ambiguidade em sua 

postura.  

 

 
O embate jurídico entre a defesa legítima da liberdade e o respeito, 

igualmente legítimo à privada o acompanhou por toda a vida, sendo 

responsável pelo surgimento de posturas ambíguas de sua parte, mas 

extremamente coerentes com o principal postulado que abraçava: a 

manutenção da segurança politica e da tranquilidade econômica do país459. 
(grifo nosso). 
 

 

Precisamos compreender o que é ambiguidade. De todas as definições achadas no 

Dicionário Eletrônico Houaiss, encontrei duas que talvez sirvam à interpretação dada por 

Spiller. No caso de Perdigão, ambiguidade representaria a hesitação entre duas ou mais 

possibilidades; dúvida, incerteza, indecisão. Ainda no mesmo dicionário, encontrei outros 

significados que utilizarei em minha análise. Neste caso, ambiguidade significaria coisas 

diferentes, e que admite mais de uma leitura. E ainda no dicionário foi colocado que na 

maioria dos casos, “os contextos linguístico e situacional indicam qual a interpretação 

correta.”  Cristina de Fátima Lourenço Marques apontou para o fato de que “no âmbito da 

linguagem jurídica, o que menos se quer, ou devia se querer é a ocorrência da 

ambiguidade”460. Disse ela que:  

 

 
No imaginário popular, o “bom advogado” é aquele que sabe caminhar pelos 

meandros da lei. Ora, a lei não deve ter meandros, mas o que evidentemente 

                                                             
459PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001. p. 256  
460 MARQUES, Cristina de Fátima Lourenço. Ambiguidade no Direito: algumas considerações. Revista 

Diálogos nº 4 março / junho, 2011 – UPE, Faceteg – Garanhuns, PE separata p. 76  
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se supõe é que existe uma variedade de possibilidades interpretativas acerca 

de algo que se propõe como tendo uma única interpretação461. 
 

 

Rafael Ruiz, em seu artigo A interpretação das leis reais, estudou o papel da 

interpretação hermenêutica para mostrar como as autoridades coloniais trabalharam a 

legislação sempre em favor de seus interesses. Segundo Ruiz, 

 
 

Pode-se afirmar que, na América e durante o século XVII, existiam vários 

elementos que permitiam uma ampla margem de ambigüidade para que as 
autoridades locais pudessem aplicar as leis reais de acordo com os seus 

interesses, sem, necessariamente, terem de se opor ou enfrentar a Coroa462. 

 

 

Para ele, estes elementos ambíguos seriam a consciência individual, o último critério 

decisivo para determinar como a lei seria aplicada; as circunstancias locais; a prudência; 

costumes locais que se configuravam como práticas sociais e o estado de necessidade.   

 

 
A prudência de cada magistrado era determinante para medir as 

conseqüências da aplicação de uma lei régia e, nesse sentido, essa prudência, 

aliada à consciência individual, convertia-se no critério que determinava a 

proporcionalidade com que cada lei régia deveria ser aplicada em cada 
território. [...] O estado de necessidade, o bem e a conservação da República 

são critérios o suficientemente amplos e ambíguos como para permitir que, 

sempre que for conveniente aos interesseslocais, possam ser invocados para 
cumprir ou não a lei régia conforme esses mesmos interesses463. 

 

 

Marques definiu estas características dos estados coloniais na América de “cultura da 

ambiguidade”. Disse ainda que:  

 

 
A ambiguidade, não raras vezes, decorre mesmo de uma falta de 

compreensão das variáveis que uma questão pode envolver. Se o autor da lei 

supõe uma única interpretação para um fato que pretende normatizar com 
sua lei, desconhecendo, entretanto, outras acepções para a questão, a 

ambiguidade logo se apresenta como característica determinante daquela 

lei464. 

 
 

                                                             
461 MARQUES, Cristina de Fátima Lourenço. Ambiguidade no Direito, 2011. p. 76-77. 
462RUIZ, Rafael. A interpretação das leis reais: ambiguidade e prudência no poder das autoridades locais na 

América do século XVI. CLIO – Série Revista de Pesquisa Histórica nº 27-1, 2009. p. 196. 
463RUIZ, Rafael. A interpretação das leis reais, 2009.  p. 196. 
464 MARQUES, Cristina de Fátima Lourenço. Ambiguidade no Direito, 2011.  p. 78. 
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Explicou também que “o direito de tradição anglo-saxônica, que se fundamenta mais 

no histórico dos costumes do que no texto escrito, tem a jurisprudência como um recurso mais 

frequente do que no âmbito da tradição romana.”465Toda a análise feita por Perdigão teve 

como fundamento principal as leis. A legislação magna do Brasil no seu tempo foi a 

Constituição do Brasil de 1824. Na questão da emancipação, o elemento central foi o direito a 

propriedade. Para tratar deste aspecto, Perdigão fundamentou seus argumentos no Art. 179 § 

22 da Constituição. 

 
 

TITULO 8º: Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e 

Politicos dos Cidadãos Brazileiros 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 

seguinte. 
XXII. E' garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o 

bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade 

do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei 

marcará os casos, em que terá logar esta única excepção, e dará as regras 
para se determinar a indemnisação. 

 

 

Como advogado e tendo em vista o projeto de nação, Perdigão viu que era preciso 

extinguir o sistema escravista e integrar as pessoas escravizadas à sociedade, tornando-as 

cidadãs. Porém, estas pessoas, juridicamente, por uma “ficção da lei” haviam se tornado 

propriedade de um cidadão. Assim começou o longo processo para resgatar o direito natural 

de existência cessando a condição de escravo, porém sem ofender o direito jurídico à 

propriedade do cidadão, proprietário deste escravo. Esta é uma situação de ambiguidade 

jurídica. Perdigão tinha conhecimento tanto da situação do escravo quanto do proprietário. 

Não há desconhecimento de causa. Era uma situação que dependia tanto da interpretação da 

lei quanto do uso dos elementos ambíguos de que tratou Rafael Ruiz, para encontrar solução 

que garantisse os direitos tanto do escravo enquanto pessoa humana, quanto do proprietário 

enquanto cidadão com suas garantias constitucionais. E quanto ao colocado por Spiller como 

“principal postulado que abraçava: à manutenção da segurança politica e da tranquilidade 

econômica do país”466, este postulado foi resultado dos estudos sociológicos, políticos e 

econômicos que realizou, já que por estes estudos entendia que 
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A sociedade, senhores, não se pode transformar de um jacto. A 

transformação natural da sociedade é resultado de um processo lento e 
laborioso; a história o prova e, quando se quer precipita-la, surge a 

revolução!467 

 

 

É no âmbito jurídico que se deve interpretar ou analisar a conduta jurídica de Perdigão 

em relação a esta situação ambígua. As ações de Perdigão foram coerentes com sua formação 

jurídica e espírito analítico. Como veremos adiante, ele continuou suas consultas e pesquisas 

ao longo do processo. Ainda em 12 de julho de 1871, foi bem claro em relação ao processo de 

emancipação “Quanto ao fim, todos nos achamos de acordo; a divergência é quanto aos 

meios, e à sua oportunidade”468. E citou o Visconde de Abaeté cujo trabalho influenciou a 

mudança de posição em relação ao ventre livre.  Suas colocações em 26 de agosto de 1871 

explicitam bem a sua conduta. 

 

 

Eu não fiquei estacionário em 1867, quando conclui o trabalho a que me 
tenho referido, nem mesmo fiquei estacionário em 1870; tenho 

acompanhado com a maior solicitude o movimento emancipador no Império, 

o desenvolvimento da ideia abolicionista, aquela a que tenho dedicado e 
consagrado, para bem dizer, todo o melhor tempo da minha vida; tenho visto 

com intima satisfação o progresso que ela há naturalmente feito, vai fazendo 

e continuará a fazer, se não for impedida por artifícios; é este um dos perigos 

que vejo na proposta; querem precipitar as coisas por tal forma, que há de 
acontecer exatamente o inverso. [...] Se naquele trabalho eu tinha aventado 

certa solução, não se segue que não pudesse, conforme as circunstancias, 

imaginar um outro plano mais acomodado às conveniências atuais469. 
 

 

 Spiller procurou argumentos que explicasse como Perdigão exercendo o cargo de 

deputado possa ter contrariado ideias defendidas anos antes como juriconsulto. 

 

 

Como explicar que ele, como deputado, tenha ido contra ao que anos antes, 
como jurisconsulto, tanto no IAB, como em A Escravidão no Brasil, tinha 

idealizado como projeto para a melhoria e emancipação dos escravos?470 

 

                                                             
467 BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro ano da décima quarta legislatura. 
Tomo III. Sessão em 12 de julho de 1871.  p. 124 
468 MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Discurso. In: BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos 

Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta Legislatura. RJ: Typografia Imperial e Constitucional de J. 

Villeneuve e C. Tomo III. Sessão em 12 de julho de 1871. Primeira Parte da Ordem do dia: Elemento servil. 2ª 

Discussão do Art. 1º da proposta do governo sobre o elemento servil, com as emendas apoiadas.  p. 117 
469 MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Discurso. In: BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara 

dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta Legislatura. RJ: Typografia Imperial e Constitucional de J. 
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Discussão.  p. 294 
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 Spiller expôs as ideias principais apresentadas por Perdigão a partir de 1863. Neste 

ano em seu discurso no IAB, ele propôs ao legislador que “declarasse que ninguém mais 

nasceria escravo.”471 E em nota colocou que: 

 

 
Se as leis deveriam acomodar-se ao espírito da época, à índole do povo, aos 

seus costumes, nenhum obstáculo sério se poderia levantar com justiça. Sem 

contradição, é este o espírito do século. Essas ideias e princípios estão na 
consciência de todos.472 

 

 

No discurso de 1863, é recorrente o termo mudança como ação do governo que tem 

“o direito de modificar a escravidão, moderar os seus efeitos e rigores em bem do misero 

escravo, aboli-la mesmo completamente”473. Ele recorreu à História para mostrar que os 

romanos já haviam reconhecido que a escravidão era uma “instituição contrária a lei natural”. 

Citou também a abolição da servidão na Rússia em 1861. Mais adiante Perdigão disse que 

modificada a legislação romana que reconheceu o escravo como um ente de natureza igual 

aos homens livres e até mesmo uma pessoa, “foi modificado o jus potestatis, e o jus dominii, 

que sobre o escravo tinha o senhor”474.  

 Em 1867, em seu livro A Escravidão no Brasil, Perdigão reservou o Cap. VII, para 

expor as bases ou projeto para abolição da escravidão e melhoramento da sorte dos escravos.  

Este texto reproduz em muito outros que divulgou em discursos e na imprensa. Percebe-se 

que Perdigão estava atento as ações do governo, da sociedade e da comunidade externa 

internacional. Ele citou primeiro o marasmo do governo até 1866 em iniciar os debates sobre 

o processo de extinção do sistema escravista e declarou que seu discurso em 1863 foi pioneiro 

em falar da emancipação e apontou o início das ações governamentais a partir de agosto de 

1866 quando o Conselho de Estado começou a preparar projeto de lei ficando o Visconde de 

S. Vicente com a tarefa de elaborá-lo. 

 Sobre as bases para um projeto, Perdigão apontou como única divergência (com o 

governo e partidos) a oportunidade e o modo.475 Ele foi assertivo quando declarou:  

                                                             
471 MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Illegitimidade da propriedade constituída sobre o escravo – natureza 

de tal propriedade – justiça e conveniência da abolição da escravidão; em que termos, 1863. p. 151. 
472MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Illegitimidade da propriedade constituída sobre o escravo – natureza 

de tal propriedade – justiça e conveniência da abolição da escravidão; em que termos, 1863. p. 151 Nota 100. 
473MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Illegitimidade da propriedade constituída sobre o escravo – natureza 

de tal propriedade – justiça e conveniência da abolição da escravidão; em que termos, 1863. p. 143 
474MALHEIROS, Agostinho M. Perdigão. Illegitimidade da propriedade constituída sobre o escravo – natureza 

de tal propriedade – justiça e conveniência da abolição da escravidão; em que termos, 1863. p. 144. 
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A emancipação imediata, isto é, declarar desde logo livres todos os escravos 

existentes no Brasil, é solução absolutamente inadmissível na atualidade, e 
mesmo em futuro próximo.476 

 

 

 Perdigão justificou suas posições, avaliações no grande número de escravos existentes 

no Império e que por isso poderia causar desorganização no trabalho, desordem familiar e 

insegurança pública.  Inserir 1.500.000 pessoas aproximadamente com toda infraestrutura 

moral, material, educacional, profissional, politica, na sociedade, exigia um enorme volume 

de recursos e não só materiais. E naquele momento, não se via iniciativas em andamento para 

projetar esta infraestrutura. Seu questionamento foi: 

 

 
Que destino dar a toda essa gente assim repentinamente solta da sujeição e 

das relações em que se achava?”. Deixa-los entregues a si, eles incapazes no 

geral de se regerem por causa da escravidão em que jazeram e de que seriam 

assim bruscamente retirados? A vagabundagem, os vícios, o crime, a prisão, 
a devassidão, a miséria, eis a sorte que naturalmente os esperaria. Não 

haveria em tal solução bem algum para o Estado, nem pum os próprios 

escravo; esse rompimento irrefletido seria antes um mal para todos, sob 
qualquer ponto de vista encarado477. 

 

 

A ausência de um planejamento de sustentação e integração à vida social para a 

população escrava era flagrante e motivo de preocupação.  O obstáculo financeiro foi 

explicado pelo valor da indenização, já que o escravo era uma propriedade que o governo 

poderia desapropriar, segundo a Constituição, a guerra que esgotava os recursos e o grande 

número de escravos a libertar. Mas para Perdigão o “princípio perpetuador” da escravidão era 

o nascimento, que em sua avaliação tendia a diminuir, mas não acabaria. E por isso sendo 

“deletéria e nociva, reforça a conveniência e necessidade de se cuidar na sua abolição”478. E 

Perdigão colocou que: “O melhor plano será aquele que menos inconvenientes ofereça. [...] 

tudo se reduz a pesar os inconvenientes destas ou daquelas medidas, e decidir-se pelas que 

ofereçam menos. Dos males o menor479”. 

 Como podemos ver no Cap. VII, Perdigão sugeriu a medida jurídica da libertação do 

ventre. Ele já o tinha sugerido em artigos de jornais e discursos. Mas são nas entrelinhas de 

seus discursos que encontrei a o fio condutor de seu raciocínio ou mesmo as dificuldades 

inerentes à matéria tão complexa. Ele estudou, refletiu, analisou os diversos agentes 
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envolvidos (escravo, proprietário, governo), mas confessou a sua insuficiência diante do tema. 

Ele seguiu uma lógica correta que era a de tirar o “princípio perpetuador” da escravidão: o 

nascimento. Seria um meio de gradualmente se extinguir a escravidão.  Porém e mais adiante 

veremos que seguindo o mesmo método de análise sobre o contexto da escravidão e 

principalmente analisando os agentes responsáveis pelos cuidados com o nascituro livre e 

ingênuo, Perdigão se deu conta da ausência de planejamento e vontade do governo e 

proprietários em preparar esta população para a cidadania. 

 
 

Desde que se visa não unicamente libertar escravos por um princípio, [...] 

mas também  e principalmente [...] substituir o trabalho escravo pelo 

trabalho livre, organizar assim melhor e mais naturalmente a nossa sociedade 
[...] A questão que a princípio e à primeira vista se afigura simples e fácil, 

torna-se complexa e difícil por forma a exigir ainda maior cuidado na sua 

apreciação, e na solução a dar à inúmeras dúvidas que o problema sugere480. 
 

 

Podemos interpretar aqui, sinais de que, apesar de estar seguindo uma lógica, esta o 

levou a erro. Não por premissa falsa. O nascimento era a fonte da escravidão. Perdigão foi 

levado a erro pois não havia como controlar os agentes (governo e proprietários) e levá-los a 

seguir o protocolo que achava correto para que o processo da emancipação tivesse sucesso. A 

questão mais simples era libertar as crianças no ventre, porém a parte mais complexa e de 

difícil solução era a preparação destas crianças para que se tornassem cidadãos úteis a si e a 

sociedade. Porque dependia da vontade destes agentes em dar-lhes as condições necessárias. 

Porém ele também já havia colocado uma outra saída quando tratou dos escravos da nação, 

mais adequada, que era a libertação das escravas, cujo ventre já seria livre então. 

Outra crítica dirigida a Perdigão foi à de que não teria tratado a questão da re-

escravização em relação aos africanos livres. No cap. 1 pudemos observar como Perdigão 

trabalhou essa questão.  

 

3.2. Africanos livres 

 

Manuel de Oliveira Lima ao escrever sobre as relações comerciais do Brasil apontou 

que “no domínio comercial o ato mais importante e de mais graves consequências do reinado 

americano de D. João VI no Brasil foi o Tratado de 1810”481. 
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Este foi o ano em que se iniciou uma política para acabar com o tráfico quando se 

ratificou o Tratado de Aliança e Comércio de 19 de fevereiro de 1810, pelo qual D. João VI 

no art. X  

 

 
Se obriga a que aos seus vassalos não será permitido continuar o comércio 

de escravos em outra alguma parte da costa da África, que não pertença 

atualmente aos domínios de Sua Alteza Real, nos quais este comércio foi já 
descontinuado e abandonado pelas potencias e estados da Europa, que 

antigamente ali comerciavam; reservando contudo para os seus próprios 

vassalos o direito de comprar e negociar em escravos nos domínios africanos 
da Coroa de Portugal482. 

 

 

Guilherme de Paula Costa Santos creditou à Convenção de 28 de julho de 1817 

tumultos e reações de comerciantes na Bahia e no Rio de Janeiro.483 A historiografia 

registrouque desde o Tratado de 1810 a Coroa Portuguesa ficou em desvantagem em relação à 

Grã Bretanha. Além disso, D. João VI mesmo manifestando a necessidade do sistema 

escravista para manutenção de suas colônias, se rendeu a acordos comercias que lhe valessem 

proteção contra a ameaça permanente de “absorção pela vizinha Espanha”.484 

Em 7 de novembro de 1831, foi sancionada a lei de Diogo Antônio Feijó que declarou 

livres todos os escravos vindos de fora do Império, impondo penas aqueles que a 

desconsiderassem. Esses escravos libertos foram denominados africanos livres. Keila 

Grimberg em seu artigo sobre processos de re-escravização analisados na Corte de Apelação 

do Rio de Janeiro, citou Perdigão e seu estudo sobre a matéria. Em seus estudos concluiu que  

 

 
A lógica da argumentação jurídica, tanto em termos formais – citação da 

legislação – quanto reais – conteúdo da ação -, estava efetivamente em 

mudança ao longo do século XIX. Coisa, aliás, que já havia notado Perdigão 

Malheiro em 1866, ao estabelecer que, na prática, a revogação da alforria por 
ingratidão já não existia – o que significava que a ordenação filipina 

correspondente, embora ainda em vigor, já não era mais legitima485. 
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Acrescentou Grinberg que “para Perdigão Malheiro e outros jurisconsultos da época, 

apenas os escravos que ainda estavam cumprindo condição poderiam ter suas alforrias 

revogadas por ingratidão”. Estando em liberdade condicional, não eram considerados 

cidadãos. Após findo o prazo da prestação de serviço e na posse plena de sua liberdade, não 

podiam mais ser re-escravizados por motivo de ingratidão, pois cidadãos não podiam perder 

seus direitos de cidadania. Neste âmbito, Grimberg criticou os jurisconsultos por não terem 

incluído os africanos livres nas questões jurídicas relacionadas à re-escravização. Estes, 

mesmo estando “em plena posse de sua liberdade”, não eram considerados cidadãos porque 

não tinham nascido no Brasil.486 Essa é uma questão extremamente relevante, pois se tratava 

de uma parcela de estrangeiros vindo da África, que foram escravizados e pela Lei Feijó de 

1831 foram libertados no Brasil. A deportação destes não se efetivou plenamente e com isso 

estes africanos livres ficaram em uma situação extremamente difícil, precária, pois não foram 

incluídos nem na categoria de libertos e nem na categoria de escravos. Sem nacionalidade, 

sem acesso à naturalização, não lhes foi concedida a cidadania, tornando-os apátridas. 

Grinberg nos levou a refletir sobre Perdigão não ter tratado a reescravização dos 

africanos livres, gerando questionamentos sobre os argumentos e propostas que ele defendeu 

para a cidadania da população escravizada através da emancipação gradual. No Capítulo V 

que tratou dos africanos livres, não há referencias a questão da cidadania. Ele citou a Lei de 4 

de setembro de 1850 e cinco medidas. A quinta era “manter eficazmente a liberdade dos 

africanos apreendidos”487, onde não apresentou maiores detalhes sobre medidas ou projetos 

que garantissem essa “liberdade”. Descreveu as providencias que o governo tomou para que a 

lei fosse cumprida e para que a imprensa ajudasse no esclarecimento junto à opinião pública.  

Em nota, ressaltou o “magistral discurso do Conselheiro Eusébio de Queiroz Coutinho 

Matoso Câmara em 16 de julho de 1852 na Câmara dos Deputados; o qual foi impresso em 

avulso e mandado distribuir até pelas Legações”488.  No discurso Euzébio Queiroz tratou 

essencialmente de retrucar o que avaliou como injúrias e desrespeito a soberania do Brasil, da 

parte do ministro inglês Lord James Hudson encarregado de negócios britânico, em relação a 

questão do tráfico de africanos. Citando a Lei Feijó de 7 de novembro de 1831 a qualificou 

como “mal concebida” e colocou as dificuldades dos agricultores, a conscientização destes de 

que era hora de acabar com o tráfico de africanos e como eles poderiam ser utilizados.  Em 

nenhum momento do discurso, Queiroz levantou a questão da cidadania destes africanos. 

                                                             
486GRINBERG, Keila. Senhores sem escravos: a propósito das ações de escravidão no Brasil Imperial, 2007. p. 

10  
487 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 55 
488 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 55, nota 189. 
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Beatriz Gallotti Mamigonian em seu estudo sobre a reescravização dos africanos 

livres ou libertos forneceu alguns caminhos para possíveis respostas ao questionamento de 

Grinberg. Segundo Mamigonian, a situação dos africanos libertos foi a pior possível dentro do 

Brasil. E como exemplo citou o caso de Joaquim Thomaz do Amaral, representante brasileiro 

de negócios em Montevidéu no Uruguai que defendeu a cidadania brasileira de José Thomaz 

de Souza que segundo Rachel Caé, foi um negro que serviu na República Oriental e recorreu à 

legação do Brasil em Montevidéu solicitando certificado de nacionalidade brasileira. No 

processo, surgiram dúvidas quanto a nacionalidade deste soldado. Para dirimi-las, Thomaz do 

Amaral enviou no final de 1858, o seguinte ofício ao Ministério de Relações Exteriores:  

 

 

[...] quando Souza veio pela segunda vez para minha casa, interroguei-o 
sobre todas as circunstâncias da sua vida e verifiquei o seguinte: é nascido 

em Moçambique; dali veio para o Rio de Janeiro como escravo em mui tenra 

idade e há muitos anos; foi vendido para a Província do Rio Grande do Sul e 
aí obteve a sua carta de alforria, que diz ter perdido; foi, durante a revolução 

republicana, tomado ali para o serviço militar e, por várias circunstâncias da 

guerra, veio ter ao Estado Oriental, onde serviu primeiro como soldado de 

Oribe, depois como soldado da Praça, e por fim em Caseros; regressando 
dali a Divisão Oriental, se lhe deu baixa, ficando porém alistado na Guarda 

Nacional. A vista da declaração, que ele mesmo me faz, de ter nascido em 

Moçambique, não me é possível reclamá-lo como brasileiro nato. Creio 
porém que a circunstância de ter servido como escravo no Brasil e de haver 

obtido aí a sua liberdade me autoriza a considerá-lo como brasileiro e a 

protegê-lo como tal. Parece-me isso (além de outras razões e precedentes de 

vários países) consequência de algumas disposições da nossa legislação 
civil. Os modos estabelecidos pela Constituição do Império não são, como 

bem diz o Sr. Conselheiro Pimenta Bueno em sua obra sobre o direito 

público, os únicos pelos quais se pode adquirir a nossa nacionalidade. 
Demais, o próprio Governo Oriental sustenta que os escravos, que obtiveram 

a sua liberdade no território da República, são cidadãos Orientais489. (grifos 

nossos). 
 

 

Além disso, Thomaz do Amaral admitindo as dúvidas sobre a concessão de 

nacionalidade brasileira a africanos livres solicitou instruções ao Visconde de Maranguape, 

ministro de Negócios Estrangeiros de como proceder. Esta dúvida segundo Caé era plausível 

já que José Thomaz de Souza nascera em Moçambique, fora escravo no Brasil e liberto na 

província do Rio Grande do Sul; mas não tinha como provar por ter perdido sua carta de 

alforria e, finalmente, servira militarmente na República Oriental. Por isso permanecia a 

pergunta de qual seria, afinal, a nacionalidade do negro José Thomaz de Souza?  

                                                             
489Arquivo Histórico do Itamaraty, Missões Diplomáticas Brasileiras, Legação do Brasil em Montevidéu, oficio 

de Joaquim Thomaz do Amaral ao Visconde de Maranguape de 12 de novembro de 1858. 
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Segundo Beatriz Gallotti Mamigonian a Constituição de 1824 permitia “reconhecer 

como cidadãos brasileiros os libertos africanos.” Disse ainda que Thomaz do Amaral conhecia 

o estatuto dos libertos de outros países e,   

 

 
Deixava claro que defendia o mesmo princípio adotado no Uruguai, de 

reconhecer o ato da alforria como o de naturalização, e assim estender a 

cidadania a todos os alforriados no Brasil, independente de local de 
nascimento. O artigo 6º da Constituição de 1824 definia como cidadãos 

brasileiros os nascidos no Brasil, fossem ingênuos (nascidos livres) ou 

libertos; os filhos de pai ou mãe brasileiros nascidos no exterior; os 
portugueses residentes no Brasil que tivessem aderido à causa da 

independência; e os estrangeiros naturalizados (BRASIL, 25/03/1824). 

Sendo todos os escravos por definição não cidadãos, a Constituição admitia 

a aquisição de cidadania àqueles que se alforriassem, porém limitava o 
direito aos que fossem nascidos no Brasil490. 

 

 

Amaral apoiava José Antônio Pimenta Bueno, Visconde de São Vicente na ideia de 

que “haveria outros modos de aquisição da nacionalidade brasileira além dos estabelecidos na 

Constituição.”491 Segundo Mamigonian, Pimenta Bueno, diferente de outros juristas que viam 

a nacionalidade como questão de Direito constitucional ou público, ele a colocava no âmbito 

do Direito civil,  

 

 

Considerando que esse “determina o estado das pessoas, qualifica as 
condições do nacional ou estrangeiro, pois que daí resultam diferenças 

importantes, marca a maior e menor idade, os direitos e poderes do pátrio 

poder e dos filhos, as formas e efeitos do casamento, as regras de sucessão e 

as outras relações dos particulares entre si” (PIMENTA BUENO, 1857, p. 
13)492. 

 

 

Ele defendeu a alteração dos dispositivos de Direito civil sem precisar fazer reforma 

constitucional. Mas não tratou dos libertos africanos. Pimenta Bueno em seu parecer, explicou 

que  

 

 
Os escravos não eram considerados pessoas no gozo de seus direitos, nem 

reconhecidos membros da sociedade civil e que sua naturalidade era por isso 

indiferente. Argumentou que o artigo 6º da Constituição de 1824 
considerava a libertação no Brasil como momento de aquisição de cidadania 

                                                             
490 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Os direitos dos libertos africanos no Brasil oitocentista: entre razões de 

direito e considerações políticas. Revista História (São Paulo). 2015, vol.34, n.2. p. 184.  
491 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Os direitos dos libertos africanos no Brasil oitocentista, 2015p. 185.  
492 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Os direitos dos libertos africanos no Brasil oitocentista, 2015p. 185.  
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brasileira, ato que servia para os escravos como de nascimento para a 

sociedade civil e a vida política493. 
 

 

Explicou também que a manumissão era o meio de dar a vida civil e política e firmar 

sua verdadeira nacionalidade. “Assim é que, à manumissão obtida no Brasil, equivalia ao 

nascimento legal no território dele e, consequentemente, a qualidade de brasileiro.”494 Ainda 

segundo Mamigonian, Pimenta Bueno não acreditava que a condição de nascimento no Brasil 

para a cidadania colocada na Constituição tenha sido intencional.  

 

 

Arrolou quatro razões para sustentar seu argumento [...] Em primeiro lugar, 
reiterou a interpretação de que a Constituição, no artigo 6º, considerava que 

a nacionalidade provinha do local de nascimento para a vida civil, e que no 

caso dos libertos era o local onde eram manumitidos. Assim, o mesmo 
direito à cidadania brasileira deveria ser reconhecido para os libertos 

nascidos no Brasil ou fora dele. Em segundo lugar, lembrou que até a 

independência “o território africano pertencente a Portugal formava um só 
todo comum com o do Brasil” e que a nacionalização dos portugueses 

residentes no Brasil também se estendia aos “portugueses africanos, tanto 

ingênuos como já libertos”. Dali decorria que os que eram ainda escravos à 

época da independência deveriam ter o mesmo direito quando fossem 
alforriados. Em terceiro lugar, aproveitou as circunstâncias da continuação 

do tráfico de escravos depois da independência, e depois da proibição, para 

argumentar que “o território africano pertencente a Portugal ficou, para esse 
efeito, e por esse tempo, como que ainda subordinado ao Brasil”, 

defendendo, portanto que os africanos importados ainda deveriam ser 

considerados como portugueses, e por extensão, brasileiros495. 
 

 

Sobre a situação em que viviam os libertos africanos no Brasil, Pimenta Bueno 

explicou que  

 

 

Os escravos, uma vez libertados, tendo longa residência em nosso solo, 
porventura já casados segundo nossas leis, em tudo regidos por elas, sem 

nem um outro estatuto pessoal, não têm nem uma outra pátria; e, por outro 

lado, não prestavam [sic] menores serviços do que os colonos a quem se tem 
facilitado a nacionalidade brasileira. Eles não tiveram governo que 

reivindicasse sua liberdade, esta lhes foi outorgada em consequência das leis 

brasileiras, não pode, pois, haver governo algum que possa pretender o 

direito de reivindicar sua nacionalidade, ao menos enquanto 
espontaneamente não se naturalizarem aliunde [...] Ao par destas razões de 

direito, ocorrem algumas considerações políticas, que ministram igual 

                                                             
493 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Os direitos dos libertos africanos no Brasil oitocentista, 2015. p. 185.  
494 PIMENTA BUENO, José Antônio. Sobre a cidadania dos libertos nascidos fora do Brasil. In: Pareceres dos 

Consultores do Ministério dos Negócios Estrangeiros (1859-1863). Rio de Janeiro: Centro Histórico de 

Documentação Diplomática; Fundação Alexandre Gusmão, 2006. p. 23-24. 
495 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Os direitos dos libertos africanos no Brasil oitocentista,2015. p. 185-186.  
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princípio, não só nas relações externas, como em relação ao nosso regime 

interior: é por tudo isso que assim penso496. 
 

 

Mas segundo Mamigonian, apesar do esforço de Pimenta Bueno em alinhar o Direito 

brasileiro com outras nações “ditas civilizadas”, “no capítulo sobre os direitos civis, insistiu 

muito em marcar a distinção entre esses e os direitos políticos.”497 Apesar de todo seu 

conhecimento dos códigos estrangeiros e da aplicação do Direito nas “nações civilizadas”, 

Mamigonian observou que Pimenta Bueno em suas análises, não abordou os direitos dos 

libertos em outros territórios, “onde, sabemos, avançavam a emancipação e a concessão de 

direitos civis e políticos aos ex-escravos.”498 Isso significaria jurisprudência e poderia 

contribuir para o processo de cidadania dos africanos no Brasil.  Seu parecer apresentado na 

seção de Justiça e Estrangeiros do Conselho de Estado foi rejeitado.  

Mas o que interessa para nossa pesquisa é a posição de Euzébio de Queiroz e a 

possível relação com Perdigão Malheiros.  Queiroz foi o relator e assinou o Parecer de 25 de 

abril de 1859 sobre a cidadania dos libertos nascidos fora do Brasil499 junto com os 

viscondes de Maranguape e Uruguai. É importante salientar que, o jurista ao emitir seus 

pareceres, o fazia de forma técnica, e sua avaliação acerca de dado tema, era fundamentada 

em bases legais, doutrinárias e jurisprudenciais; havia sua visão particular ou corporativa 

sobre a questão mas a análise seguia a legislação vigente. Assim é que o relator Euzébio de 

Queiroz apresentou a análise sobre a concessão da nacionalidade brasileira aos africanos 

livres e consequente cidadania à luz da Constituição de 1824. A justificativa para o exposto 

no §1º que não reconhecia escravo como cidadão, é que este por ser propriedade, de “natureza 

especial” não poderia ser membro da sociedade civil e política. Independente de sua 

naturalidade o escravo não possuía pátria nem nacionalidade. Identifico nesta justificativa a 

lógica da coisificação no âmbito jurídico que Perdigão explicou.  

 

 
Desde que o homem é reduzido à condição de coisa, sujeito ao poder e 

domínio ou propriedade de um outro, é havido por morto, privado de todos 

os direitos e não tem representação alguma, como já havia decidido o 

                                                             
496 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Os direitos dos libertos africanos no Brasil oitocentista,2015p. 186.  
497 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Os direitos dos libertos africanos no Brasil oitocentista,2015p. 186.  
498 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Os direitos dos libertos africanos no Brasil oitocentista,2015p. 187.  
499CÂMARA, Euzébio de Queirós C. M.  Parecer de 25 de abril de 1859 In: BRASIL. Secretaria de Estado dos 

Negócios do Império e Estrangeiros. O Conselho de Estado e a Política externa do Império: Consultas da Seção 

dos Negócios Estrangeiros: 1858-1862 / Centro de História e Documentação Diplomática.  RJ: CHDD; Brasília: 

FUNAG, 2005. p. 187 – 192 Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/307-Conselho_de_estado_ 

e_a_politica_1858.pdf> Acesso em: 18 mar. 2016. 
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Direito Romano. Não pode, portanto, pretender direitos políticos, direitos da 

cidade, na frase do Povo Rei, nem exercer cargos públicos [...]500 
 

 

 Euzébio de Queiroz apontou o Art. 6º§1º da Constituição que dizia que através da 

manumissão, o escravo podia tornar-se cidadão e assim ter “vida civil e política” e “sem 

duvida que é ela também que firma sua verdadeira nacionalidade.” Mas apontou para a 

restrição desta nacionalidade “aos que realmente tivessem nascido no Brasil”.501 Assim como 

Pimenta Bueno, Queiroz defendeu que não houve intencionalidade nesta restrição. Mais 

adiante ele apontou para a possibilidade de se conseguir a nacionalidade através da 

jurisprudência.  Os escravos libertos, possuindo residência, sendo casados, não tem outra 

pátria. Segundo Queiroz  

 

 
Eles não tiveram governo que reivindicasse sua liberdade, esta lhes foi 

outorgada em consequência das leis brasileiras, não pode, pois, haver 

governo algum que possa pretender o direito de reivindicar sua 
nacionalidade, ao menos enquanto espontaneamente não se naturalizem 

aliunde502. 

 
 

Ou seja, não sendo naturalizados em outro lugar, sua nacionalidade ficava sendo a 

brasileira. Após expor as razões do Direito, ou seja, os fundamentos da lei, Euzébio de 

Queirós passou a expor as “considerações políticas”.O escrito “é por tudo isso que assim 

penso” nos leva a crer que estas considerações são de autoria do relator. Foi nas considerações 

politicas que Euzébio de Queirós discordou dos termos da legislação. E colocou que o § 5º 

admitia o meio da naturalização.   

 
 

Para todos os outros, a constituição admite, no § 5, o meio da naturalização. 

Em vista desta doutrina, parece evidente à seção que os libertos nascidos 
fora do Brasil não são cidadãos brasileiros nem podem adquirir essa 

qualidade senão por meio da naturalização, preenchidas as condições da 

respectiva lei503. (grifo nosso). 

 

 

Mamigonian avaliou este argumento como falacioso, pois segundo a autora, ele sabia 

pela experiência, que a naturalização de africanos era uma quimera, pois era quase impossível 

                                                             
500 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866. p. 2 
501 BRASIL. Secretaria de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros. O Conselho de Estado e a política 

externa do Império: Consultas da Seção dos Negócios Estrangeiros (1858-1862) / Centro de História e 

Documentação Diplomática.  RJ: CHDD; Brasília: FUNAG, 2005. p. 188. 
502 CÂMARA, Euzébio de Queirós C. M. Parecer de 25 de abril de 1859, 2005. p. 190.   
503 CÂMARA, Euzébio de Queirós C. M. Parecer de 25 de abril de 1859, 2005. p. 191.   
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preencher as tais condições. José Tavares Bastos, na segunda década do século XX organizou 

toda a legislação existente sobre naturalização e podemos observar que em nenhuma lei ou 

decreto ali colocado existe o termo africano. A Lei de 23 de outubro de 1823 trazia as 

condições para a concessão da Carta de naturalização.  No Artigo 1º consta: que todo 

estrangeiro deveria provar: ser maior de 21 anos, achar-se no gozo dos direitos civis ( os 

libertos por lei estariam neste gozo?) como cidadão do pais a que pertencesse, declaração na 

Câmara Municipal de sua residência, princípios religiosos (será que o africano possuía os 

princípios aceitos?), de sua pátria de origem (quem na África daria esta declaração?) e de que 

pretendia fixar seu domínio no Brasil, haver residido no Brasil por espaço de 4 anos e possuir 

bens de raiz no Brasil ou ter parte em fundo de algum estabelecimento industrial ou exercer 

alguma profissão útil ou viver honestamente de seu trabalho. O Artigo 2º § 4º pode ter sido 

uma brecha que os libertos africanos acharam que era o recrutamento, mas este só foi 

acontecer em 1865 na Guerra do Paraguai. Dentre as declarações exigidas, me parece que a 

mais difícil era conseguir a de sua pátria de origem. Tendo sido vendido, escravizado e por 

força de uma lei se tornado liberto no Brasil, verificou-se que não havia uma política na 

África que cuidasse deste aspecto. Assim, a naturalização pode ter sido um meio de dificílimo 

acesso. E Euzébio de Queiros deveria ter ciência disto. Mamigonian avaliou como política e 

irônica a resposta de Queirós ao parecer de Pimenta Bueno, pois qualificou de “paralogismo” 

seus argumentos e que ele teria sido levado por “considerações de utilidade”. Disse que “a 

seção entende que o país nada ganharia em baratear a qualidade de cidadão brasileiro a 

libertos que nele não tivessem nascido e que não tivessem querido naturalizar-se.” E concluiu 

dizendo que “admitir a qualidade de brasileiro nos libertos nascidos fora do país” dificultaria 

a deportação dos mesmos como fora decidido pelo governo imperial. Com isso, os africanos 

no Brasil se tornaram apátridas, sem qualquer direito civil ou político.  Segundo Danúsia 

Miranda Von Zuben,  

 

 

Foi submetido aos cuidados de um curador, geralmente o juiz de órfãos504, o 
responsável por aqueles considerados incapazes de gerir a própria vida 

(como os órfãos, os libertos e os indígenas), e engajado, compulsoriamente, 

numa gama de atividades urbanas e rurais, a serviço de concessionários 
privados ou de estabelecimentos públicos imperiais e provinciais. Essa 

peculiaridade de sua situação impõe que se retire esse grupo de trabalhadores 

do âmbito do trabalho escravo, e obrigue a uma análise de sua experiência 
no variado universo das relações de trabalho inseridas no que tem sido 

chamado pela historiografia, de “transição para o trabalho livre”. 

                                                             
504 Um reparo no texto de Von Zuben. Havia o Curador dos africanos livres e este era supervisionado pelo Juiz 

de Órfãos. 
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Von Zuben, completou suas considerações, sobre os africanos livres: 

 

 

Dada a proximidade que tinham dos escravos no desempenho dos serviços, 
realizando as mesmas tarefas, compulsoriamente, sem remuneração, em 

troca de sustento e cuidado, não estavam em posições melhores no mercado 

de trabalho. Isso indica que, embora fossem juridicamente livres, os 

africanos livres não foram incorporados ao mercado de trabalho livre 
entrando, ao contrário, nesse mercado, como “novos” escravos. [...] Como 

contrapartida para a realização dos serviços, os africanos livres recebiam 

apenas sustento e alguns cuidados precários, faltando-lhes, além dos salários, 
alimentação adequada, vestimentas e cuidados médicos apropriados. Em 

vista disso, em diversas ocasiões padeceram pela fome e por doenças, 

combinação essa que podia levá-los à morte. A falta de roupas certamente os 
fez sofrer nos rigores do inverno da região, por mais acostumados que 

pudessem estar à precariedade de suas indumentárias, [...] Em que pese a 

oportunidade que tinham para produzir alimentos para si [...] não há 

evidências de que dispusessem de dinheiro, o que teria favorecido a 
acumulação de pecúlio aos africanos livres. A existência de um “feitor dos 

africanos” sugere que havia pelo menos a disposição de um controle rigoroso 

sobre esse grupo de tutelados, exigindo deles obediência e sujeitando-os a 
uma fiscalização permanente. A especificidade jurídica de sua condição não 

impedia que sofressem maus tratos e castigos físicos, ou mesmo que 

tivessem que prestar contas às autoridades provinciais quando da prática de 

crimes, ainda que estivessem obedecendo a ordens das autoridades dos 
aldeamentos ao cometê-los505. 

 

 

Observou-se pelo exposto que não houve interesse em realizar jurisprudências que 

tornasse o africano livre e cidadão.  Somente interesses econômicos de mão de obra não 

explicam o posicionamento do governo e de seus políticos em não conceder a cidadania. 

Tentou-se por todos os meios, manter o negro na condição de escravo ou servo, sempre sob 

controle e submissão. Assim, os africanos apátridas encontraram seu destino por estas 

manobras políticas. Mamigonian apontou o interesse imperial pelos africanos livres. “A 

transferência dos africanos livres entre instituições era bastante comum e respondia às 

necessidades de mão-de-obra pra os empreendimentos imperiais.”506 Disse ela ainda, que em 

meados da década de 1860, houve um “processo tortuoso” na Secretaria de Negócios da 

Justiça de emancipação definitiva dos africanos livres que já haviam servido por 14 anos a 

particulares, porém “o governo imperial mostrou-se relutante em conceder aos africanos livres 

                                                             
505 ZUBEN, Danúsia Miranda Von. Os africanos livres nos aldeamentos indígenas do Paraná provincial (1853-

1862). Monografia apresentada à disciplina de Estágio Supervisionado em Pesquisa Histórica como requisito 

parcial à conclusão do Curso de História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 

Paraná. Curitiba, 2010. p. 67-70.  
506MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. A abolição do tráfico atlântico de escravos e os africanos livres no Paraná 

através das fontes disponíveis no Arquivo Público do Paraná. In: Projetos Setoriais - Lançamento do “Catálogo 

Seletivo de documentos referentes aos africanos e afrodescendentes livres e escravos” do Arquivo Público do 

Paraná. Curitiba: UFSC, 2005.   
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a plena liberdade, mesmo após completado o tempo de serviço.” E mesmo que conseguisse a 

carta de liberdade, acabava em trabalho compulsório. 

 
 

Com a busca dos africanos livres espalhados pelo Brasil e a emissão e 

entrega de cartas de emancipação para eles a partir de 1864, o governo 
imperial procurava encerrar a “questão dos africanos livres” que ainda era 

vista como uma pendência dos acordos de proibição do tráfico de escravos 

assinados com a Inglaterra e assim era cobrada por representantes britânicos 
no país. No entanto, a estas alturas, a “questão dos africanos livres” já havia 

alcançado alvos indesejados: os africanos importados depois da proibição do 

tráfico mas que não foram considerados africanos livres e sim mantidos 

como escravos. Entre 1830 e 1856 foram trazidos para o Brasil 
aproximadamente 760.000 africanos. Eles representavam uma significativa 

proporção da população escrava e, junto com seus filhos e netos, tinham 

direito a serem declarados livres. No entanto, temendo a rápida 
desintegração da escravidão, o governo negou sistematicamente, até 

meados da década de 1880, esta interpretação da lei de 1831. Mas nos 

tribunais este argumento foi usado em ações de liberdade com mais e mais 

frequência507. 
 

 

Joaquim Nabuco em O Abolicionismo confirmou a relutância do governo imperial em 

conceder a liberdade. Disse que o Art. 1º da Lei de 7 de novembro de 1831 nunca foi 

executado, assim como a referenda do Regente Padre Diogo Antônio Feijó nunca foi honrada 

nem pelos ministros da Regência e nem pelos do Segundo Império. Assim colocado levantou 

a pergunta  

 

 
De que servem tais apelos à consciência, à lealdade, ao sentimento de justiça 

da nação, quando metade dos escravos está ilegalmente em cativeiro? Para 

que apresentar ao Estado a pagamento uma dívida de honra, da qual ele ou 
nunca teve consciência ou de todo se esqueceu, quando ele próprio 

ousadamente repudiou, alegando coação do estrangeiro, essa escritura 

pública solene lavrada pela assembleia geral, e rubricada pela Regência 
Trina?508 

 

 

Perdigão sempre revisando a legislação em seus estudos sobre o sistema escravista viu 

como necessária novas medidas legislativas por conta da deficiência da Lei de 7 de novembro 

de 1831. Elogiando a conduta do governo nesta questão, ressaltou que as medidas tomadas a 

partir da Lei de 4 de setembro de 1850, tinham por objetivo evitar o desembarque, aprender as 

embarcações que traficavam africanos, apreender os africanos, punir os culpados, abreviar o 

                                                             
507MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. A abolição do tráfico atlântico de escravos e os africanos livres no Paraná 

através das fontes disponíveis no Arquivo Público do Paraná, 2005.   
508 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Vol. 7. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003. p. 68  
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processo e encaminha-lo a Juiz especial e manter a liberdade dos africanos apreendidos, além 

de outras providencias necessárias.  

Depois de revisto todos os pontos abordados sobre os africanos livres e apesar de 

ressaltar os esforços do governo no caso, o fato da leitura de trechos do livro de Perdigão 

sobre africanos desagradar D. Pedro II suscitou questionamentos. Era o ano de 1863 e o 

governo imperial estava enfrentando embates com a Inglaterra em relação aos africanos livres 

e a Guerra do Paraguai estava em andamento e não havia vontade política em conceder a 

nacionalidade aos africanos libertados sob a Lei de 7 de novembro de 1831. A publicidade das 

pesquisas de Perdigão e suas considerações sobre as condições em que os africanos livres 

estavam vivendo postas no livro, exporia a posição do governo, criando mal estar. Não era 

interesse do governo dar visibilidade ao fato de não conceder a cidadania aos africanos.  

O texto dos decretos de 1834 e 1835 sobre a arrecadação dos serviços dos africanos 

livres no Brasil apontou para o fato de que a liberdade ficou somente no papel. E Perdigão viu 

isso na lei e na prática. O governo para não deixar os africanos livres indefinidamente nos 

depósitos, resolveu distribui-losprovisoriamente pelos estabelecimentos públicos e a 

particulares que teriam de dar-lhes educação moral e religiosa e “tudo o mais em bem do 

Africano.”.  Mas Perdigão denunciou que:  

 

 

A sorte dessa mísera gente foi de fato igual, senão pior que a dos escravos, 
quer os dados a serviço urbano, quer ao rural. [...] Serviço e trabalho dia e 

noite; castigos; falta até do necessário, ou escassez de alimentação e 

vestuário; dormiam pelo chão, em lugares impróprios, expostos às 
enfermidades; a educação era letra morta. Os filhos eram lançados às rodas 

dos enjeitados a fim de alugarem as mães para amas de leite; o que levou o 

governo a declara-lo proibido por Aviso de 11 de abril de 1846. [...] Em 

resumo, o Africano livre era igualado ao escravo. O abuso e escândalo 
chegou ao extremo de darem por mortos escravos do mesmo nome que 

Africanos em substituição destes, reduzindo destarte à escravidão esses 

Africanos! E de batizarem como escravos os filhos de Africanos livres!509 
(grifo nosso). 

 

 

Perdigão talvez por ser membro do partido Conservador e ser membro do governo 

imperial, ofereceu justificativas para as ações do governo em relação aos africanos livres e em 

seu texto não usou o termo re-escravização, porém a denunciou. Foi talvez mais sucinto do 

que seu amigo Aureliano Cândido Tavares Bastos que também tocou no problema dos 
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africanos livres nas cartas VIII a XI em Cartas do Solitário510. Mesmo assim, apontou os 

principais aspectos da questão; portanto não se qualifica o questionamento feito por Grinberg 

de que ele não discutiu a re-escravização dos africanos.  O tema exigia um tratamento político 

diferenciado, pois os africanos haviam se tornado libertos, mas permaneciam estrangeiros no 

Brasil e sem direitos civis e políticos ou seja não lhes foi facultado a concessão da cidadania.   

Perdigão seguiu uma diretriz central que era tratar da escravidão como um todo. Certo 

é que ele chamou atenção para a complexidade do sistema escravista por conta das diversas 

categorias que foram sendo criadas e que Mamigonian assinalou muito bem, e as “concessões 

diversas de direitos”. Mas ele não se ateve às considerações sobre as formas de concessão da 

cidadania. Sinalizou o nascimento e naturalização como formas de se obter a nacionalidade 

e consequente cidadania, mas não citou a legislação e condições de se naturalizar. Podemos 

supor que a ausência de análise crítica pode ter sido devida à sua posição no governo.  Com 

certeza ela revelaria que as exigências colocadas para a naturalização eram quase 

inalcançáveis para o Africano livre. Mas citou o preconceito para com a etnia africana que 

“tolhe aos libertos alguns direitos em relação à vida política e pública”511. Na qualidade de 

votante, podia candidatar-se a vereador e exercer cargos públicos que não fosse vedado, assim 

como podia servir na Marinha voluntariamente ou através do recrutamento e integrar a 

Guarda Nacional, porém lhe era vedado ocupar postos de oficiais. Perdigão concluiu a parte 

jurídica mostrando que  

 
 

Em relação ao exercício de direitos políticos e do poder público, da 

soberania nacional, a posição e condição dos libertos em nossa sociedade é 

altamente restringida. [...] Não há razão alguma de ordem qualquer, que 

justifique a exclusão de indivíduos instruídos, morigerados, de 

qualidades estimáveis, quais podem ser em muitos casos os libertos, a 

quem se haja dado conveniente educação, de exercer empregos e cargos, 
de que aliás são altamente excluídos só porque não nasceram ingênuos! E 

quando pelas próprias leis a nota de liberto desaparece por um efeito 

retroativo, e por benefício extraordinário da mesma lei! Uma reforma 
concebida em termos hábeis aumentaria o número dos Servidores do Estado, 

e concorreria para ir extinguindo essa diversidade de classes, suas naturais 

rivalidades e odiosidades provenientes de uma desigualdade pouco 

justificável, e para fomentar a homogeneidade e fraternidade dos cidadãos, a 
unidade da Nação, sem a qual nenhum povo é verdadeiramente grande”512. 
(grifo meu). 

                                                             
510 BASTOS, Aureliano Cândido Tavares. Cartas do solitário: estudos sobre reforma administrativa, ensino 

religioso, africanos livres, trafico de escravos, liberdade da cabotagem, abertura do Amazonas, communicações 

com os Estados Unidos, etc. 2º Ed. RJ: Livraria Popular de A.A. da Cruz Coutinho, 1863 Segunda Série. Cartas 

VIII a XI p. 83-136.  
511 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1866 p. 207 
512 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1866 p. 210.  
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Podemos perceber primeiramente a afirmação das medidas que tomou em relação aos 

filhos de seus escravos quanto a educá-los. Depois Perdigão se referiu à re-escravização 

quando por ato de lei se reverteu a liberdade concedida e por último ele sinalizou a 

necessidade de reforma que incluísse estes libertos à sociedade através do funcionalismo 

público, crendo ser este um caminho para diminuição das desigualdades sociais. E mais uma 

vez percebemos a permanência de seus ideais de nação expostos na conclusão de seu trabalho 

de 1850. Deixou, porém uma dúvida no seguinte trecho  

 

 

Não é abandonando os próprios brasileiros livres nascidos no Império e 

sujeitando-os à condição de seus pais estrangeiros, sobretudo durante a 
minoridade em que mais precisam de apoio e proteção de sua pátria, que se 

faz ou cria o espírito nacional513. 

 
 

Por uma questão de redação talvez e não de interpretação jurídica, deixou parecer que 

nestas considerações o Africano livre não foi incluído.  Também sinalizou uma crítica ao 

governo em relação aos cuidados com as crianças. Essa crítica foi colocada em 1871 como 

um dos principais argumentos para retirar seu voto a favor da Lei do Ventre Livre.  Perdigão 

finalizou sua conclusão dizendo que o espírito nacional seria alcançado “aumentando o 

número de cidadãos, e fazendo-lhes apreciar eficazmente as vantagens da nacionalidade.” 

Como advogado e jurisconsulto, o grande desafio de Perdigão na busca de instrumentos legais 

que garantisse a cidadania a toda a população brasileira e com isso tornasse o Brasil uma 

nação civilizada estava no âmbito do Direito natural em relação ao escravo e Direito positivo 

em relação aos que se tornaram proprietários de escravos e que constitucionalmente tinham as 

garantias de propriedade.  Ele reconheceu a situação do escravo e expos claramente a tensão 

social existente e a necessidade de um olhar jurídico que levasse em conta escravo e senhor e 

na exposição de sua visão pode-se apreender a complexidade da questão. 

 

 

Reduzido à condição de coisa, [...] que se mandavam marcar com ferro 
quente ou por castigo, ou ainda por sinal como o gado [...], sem 

consideração alguma na sociedade, perde o escravo até a consciência da 

dignidade humana, e acaba quase por acreditar que ele não é realmente uma 
criatura igual aos demais homens livres [...] e procede em conformidade 

desta errada crença, filha necessária da mesma escravidão. Outras vezes o 

ódio, a vingança o excitam a crueldades. Daí essa luta eterna entre o escravo 

e o senhor, e conseguintemente com a sociedade; daí a necessidade de 
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medidas excepcionais contra os escravos, para defenderem a sociedade, 

e também contra os senhores em proteção dos escravos514. (grifo nosso). 
 

 
Depois de revisto todos os pontos abordados sobre os africanos livres e apesar de 

ressaltar os esforços do governo no caso, o fato da leitura de trechos do livro de Perdigão 

sobre africanos desagradar D. Pedro II suscitou questionamentos. Era o ano de 1863 e o 

governo imperial estava enfrentando embates com a Inglaterra em relação aos africanos livres 

e a Guerra do Paraguai estava em andamento e não havia vontade política em conceder a 

nacionalidade aos africanos libertados sob a Lei de 7 de novembro de 1831. A publicidade das 

pesquisas de Perdigão e suas considerações sobre as condições em que os africanos livres 

estavam vivendo postas no livro, exporia a posição do governo, criando mal estar. Não era 

interesse do governo dar visibilidade ao fato de não conceder a cidadania aos africanos.  

Uma outra fonte da escravidão era a re-escravização por ingratidão, consignada as 

Ordenações Livro 4º Título 63.  Perdigão sugeriu extingui-la, derrogá-la. Os escravos da 

nação, conventos e corporações de mão morta, Perdigão sugeriu declará-los livres e sem 

indenização, já que “o Estado tinha domínio fundado em todos os bens das corporações de 

mão morta.” Ele não vê inconveniente nesta libertação pois o número de escravos era 

pequeno. Mas chamou atenção para a necessidade de se projetar leis complementares ou seja 

que dariam subsídios de como se processaria os cuidados e a reabilitação destes escravos. 

Sobre elas, Perdigão sugeriu que os filhos livres pela lei ficariam “em companhia das mães, a 

cargo dos senhores destas para criá-los e educá-los.” Em troca, como compensação pelos 

custos, os senhores teriam direito aos serviços gratuitos destas crianças até os vinte e um anos, 

quando então estariam habilitados pela lei para “todos os atos da vida civil e para a 

emancipação.” Ainda nas bases para um projeto. Assim, Perdigão cita:  

 

 

Costumes brasileiros de frequentemente se libertarem crias na pia batismal e 

cuidarem os senhores da sua criação e educação, mesmo sem reserva dos 
serviços; fato que em grande escala foi resolvido e adotado pela Ordem dos 

Beneditinos em Capitulo Geral quando declarou livres todos os filhos das 

escravas respectivas que nascessem do dia 3 de maio de 1866 em diante, e 
ultimamente pelo Estado e pelo Imperador em relação aos filhos dos 

escravos da Nação libertados para servirem na guerra contra o Paraguai.  A 

lei deve confiar bastante desse costume515. 
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Ele descreveu os “costumes brasileiros” dizendo que a lei deveria confiar nestes 

costumes.  Para compreender melhor a extensão de sua afirmação, precisaria pesquisar os 

possíveis registros de alforrias do ventre realizados entre 1860 e 1867, para estimar a 

probabilidade possível de ter tido acesso a esses registros para que usando a estatística, da 

qual fazia uso em seus estudos, pudesse confirmar que era um costume. Se era um costume 

não faria sentido quatro anos depois lançar desconfianças sobre os cuidados com estas 

crianças.  Entre 1867 e 1871 devem ter ocorrido fatos que o levaram a mudar seu 

posicionamento e avaliação. Tanto é que lançou um sinal neste sentido ao avaliar o interesse 

dos proprietários dizendo que “a perspectiva do serviço gratuito por certo número de anos 

deve aumentar esse cuidado, esse desvelo, se é possível” e contariam também com distinções 

honoríficas. Ele motivava e convocava todos para esse cuidado “Se é um sacrifício para o 

cidadão, o patriotismo o exige em bem da comunhão: a humanidade e a religião o pedem.”516 

Este sinal é denotado na nota 650 de seu livro A Escravidão, onde colocou que suas dúvidas a 

respeito dos senhores foi proposta em carta anônima que recebera em maio de 1867. 

Vejo nas medidas complementares o ponto crítico que levou Perdigão quatro anos 

depois votar contra a libertação do ventre como medida direta. Estas leis seriam o 

Regulamento e Instrução para a melhor aplicação da lei. No artigo publicado no Jornal do 

Comércio em 17 de abril de 1867, ele expos suas ideias sobre este tema. No Regulamento e 

Instrução, as medidas legislativas seriam “convenientemente desenvolvidas” de forma a 

garantir “o melhor modo prático de levá-las a efeito para se conseguir o grande fim da lei.” 

Segundo Perdigão  

 

 

Ao atacar a escravidão, transformar o trabalho escravo em trabalho livre, é 
mudar completamente não só a face da nossa sociedade nos centros 

populares mas e particularmente no campo, isto é, romperá as relações entre 

senhor e escravo, entre a obediência e o mando, destruir a organização atual 
desses pequenos núcleos sociais, base da nossa grande sociedade, [...]517 

 

 

Havia a preocupação com a reorganização da família. Para ele era “absolutamente 

inadmissível” a ideia de “serem estas crianças entregues ao Estado para se encarregar este da 

sua criação, educação e destino.”518 E em sua justificativa vemos a preocupação com a falta 

de estrutura para abrigar e educar o número elevado de crianças que seriam entregues 

                                                             
516MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 222 
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anualmente ao Estado. Sua justificativa se baseou na situação financeira dos cofres públicos 

“onerados, como se acham, [...] com a despesa e dívida enorme por causa da guerra” e a 

extinção da classe de artesãos. Outra questão era a autoridade do senhor que está no âmbito da 

estrutura social e por isso Perdigão avaliou que a mudança deveria ser feita de forma gradual 

para não causar. O processo de ruptura deveria ser gradual de forma que os senhores 

enxergassem os ex-escravos como pessoas e cidadãos a respeitar e para que esses pudessem 

olhar os ex-senhores sem sentimento de subalternidade, com o respeito devido a todo cidadão. 

Ao deixar os filhos a cargo dos senhores das mães, manter-se-ia o regime das famílias sem 

romper bruscamente as relações entre senhor e escravo. Acreditava ele que a coexistência de 

filhos livres e pais escravos na mesma casa, no mesmo estabelecimento, não iria produzir 

desordem ou anarquia doméstica, pois “o fato já existe entre nós, e torna-se cada vez mais 

frequente” e citou a Ordem dos Beneditinos. Quatro anos depois ele reviu esta relação senhor 

– escravo na questão do filho livre, família escrava e demais escravos.  Ficou a dúvida sobre a 

que grupo Perdigão se referiu quando disse “entre nós”; em que famílias Perdigão baseou suas 

observações sobre a coexistência. Ele citou a Ordem dos Beneditinos que não podia ser 

comparada a uma família. Não tenho subsídios para sustentar minhas indagações, mas parece 

provável que Perdigão tenha ampliado suas fontes e observação acerca destas relações, que o 

levou em 1871 a conclusão de que não seria possível esta coexistência entre filhos livres e 

família escrava. 

Há nos discursos de Perdigão clara preocupação com a preparação do escravo para a 

liberdade e ela se daria através da educação. Essa diretriz ideológica nos remete ao seu desejo 

em 1850. “Feliz a geração que vir o Brazil povoado de centenas de milhões de homens, porém 

livres todos; semeado de ricas e populosas cidades; florescente pelo comércio, agricultura, 

indústria, ciências, letras e artes”519. 

Em seu projeto Perdigão sugeriu a extinção da prestação de serviço das crianças com 

ou sem indenização, antes do prazo legal, em algumas situações: por pena sem indenização, 

como prêmio, ao Estado, à religião, a terceiro com indenização, casamento (sem ela), resgate 

dos serviços e em outros casos idênticos ou semelhantes, sendo que conforme as 

circunstancias do país, o Poder Legislativo poderia declará-los todos isentos desta 

obrigação, mediante indenização aos senhores ou sem ela segundo os casos. Em relação aos 

escravos existentes era  

                                                             
519MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. Indicechronologico dos factos mais notaveis da Historia do 
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Uma questão preliminar complicada e difícil, apesar da sua aparente 

simplicidade. Convém marcar desde já um prazo ou dia certo em que 
deixarão de ser escravos? Ou reservar isto para deliberação posterior? Qual 

esse dia? Mediante indenização ou sem ela?520 

 

 

 Consciente ou não, viu sinais de que a coexistência entre filhos do ventre livrecom 

outros que continuariam não era tão isenta de tensões.  

Na Espanha iniciavam-se debates sobre a alforria de filhos de escravas e sobre 

escravos com mais de 60 anos. Este foi um projeto disseminado por vários países da América 

e segundo Ângela Alonso, a liberdade do ventre livre estava funcionando. A partir da década 

de 60, o Brasil começou a pensar no assunto, talvez motivado por A. C. Tavares Bastos do 

Partido Liberal que estava sempre atualizado sobre o que ocorria na arena internacional e 

mantinha contato frequente com a BritshandForeignAnti-Slavery Society521.  Mas as notícias 

e contextos similares como EUA e Cuba foram suficientes para imaginar que no Brasil o 

processo ocorreria sem desordens? Em um primeiro momento em 1867 parece que Perdigão 

assim pensou e que ao longo dos quatro anos seguintes o contexto interno o fez mudar. Resta-

nos saber que contexto foi esse. 

 Seguindo exemplos dos outros países, Perdigão sugeriu como ocorreu nos EUA e 

Portugal, a fixação de prazo final para extinção da escravidão. E essa medida, segundo ele 

preveniria o abuso de se manterem na escravidão indivíduos que seriam legalmente livres. E 

esta data deveria ser a mesma no final de vinte e um anos quando cessariam os serviços dos 

que nasceram de ventre livre após 1871. Aí entra outra questão. Crianças nasceriam em anos 

subsequentes a 1871. Assim como fixar data final? Para as crianças que nascessem no ano da 

lei, a extinção dos serviços se daria em 1892. Este seria o ano da extinção final. Porém e quem 

nascesse em 1880 por exemplo? Este pequeno exercício nos levou a conclusão de que não 

haveria como fixar data final considerando o final da prestação de serviços. Não poderiam 

estar relacionadas. De qualquer forma, Perdigão concluiu, tendo como exemplo o que ocorreu 

na Inglaterra e França, que não se deveria fixar prazo de vinte e um anos, pois “poderia trazer 

alteração na ordem e paz das famílias” já que os escravos existentes poderiam se considerar 

desde já livres e não se sujeitariam a esperar o tempo522.  Quanto à indenização caso fosse 

fixado o prazo final para extinção da escravidão, ele a defendeu, já que o escravo e a 

escravidão estavam no âmbito do Direito jurídico e, portanto se deveria respeitar a 

Constituição em seu Art. 179 § 22 e leis de desapropriação. E já que o escravo por toda sua 
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vida é propriedade de direito do senhor, reduzir o prazo dos serviços do escravo era reduzir 

esse direito, era desapropriar e, portanto cabia a indenização. Assim o fez a Inglaterra, França, 

Portugal e Espanha.   

Após expor as bases dos meios direitos, Perdigão ofereceu dez meios indiretos de 

emancipação: Neste aspecto, os meios mais eficazes para o escravo seriam: garantia de 

propriedade, disposição de seu pecúlio, adquirido “por benefício do senhor” ou “independente 

do consentimento deste, por seu trabalho, indústria, benefício de terceiro ou ainda 

fortuitamente; e remir-se por esse meio”; facultar, em termos hábeis, o resgate da sua 

liberdade. No caso de venda ou alienação forçada, o escravo poderia ou alguém por ele remi-

lo pelo preço da avaliação. Em nota (657) Perdigão colocou que “no caso de alienação 

forçada, é claro que a disposição deve ser absoluta, o escravo deve ter direito de remir a sua 

liberdade. Na quarta medida indireta ele sugeriu “declarar livres os escravos arrecadados do 

evento, bens de defuntos e ausentes, e vagos, desde que não haja comprador”, sem direito a 

reclamação de indenização, por já deverem considerar-se abandonados e em nota (638) ele 

deu testemunho de que interveio como Procurador dos Feitos da Fazenda, em vários casos, 

tendo remido os “infelizes” às suas custas523. Além destas, seriam declarados livres escravos 

abandonados por enfermidades ou incapacidades, seviciados, os que contraíssem matrimonio 

com pessoa livre, aquele que prestasse relevante serviço ao Estado, religião, a terceiros ou ao 

Senhor e sua família. Ao conjugue livre seria permitido remir o conjugue ou filhos escravos. 

Além destas, a liberdade gratuita como prêmio por serviços prestados a família do Senhor e 

por último, conferir a liberdade mediante indenização, ao escravo que prestasse relevante 

serviço ao Estado, à Religião ou a terceiro.524Outras medidas foram propostas como proibir 

estrangeiros de ter escravos, mas na avaliação seria injustiça, pois acarretaria prejuízos nos 

estabelecimentos. A medida de maior alcance seria a matrícula ou registro geral de todos os 

escravos, pois com isso se poderia fazer o recenseamento e ter o número exato da população 

escrava, o que facilitaria a elaboração dos meios mais eficazes em relação à extinção da 

escravidão. 

 Para o melhoramento da sorte dos escravos, deveria ser proibida a separação dos 

conjugues e filhos menores de sete anos, reconhecendo os direitos da família e do poder da 

religião que ligou o casal escravo pelo sacramento do matrimonio, a venda de escravos em 

                                                             
523Ressalta-se que há registros de que exerceu este cargo até 1869 e que o mesmo não ocorre com o cargo de 

Curador de africanos livres, o qual não encontrei registros, exceto o que escreveu em seu livro.  Azevedo Castro 

também escreveu que Perdigão teria sido procurador, porém no ano de 1854 citado por ele e mesmo em outros 

anos pesquisados, consta outro nome como Curador. 
524MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 233-235 
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hasta pública ou leilão; as hipotecas e penhores sobre escravos, excetos dos estabelecimentos 

agrícolas, por proteção a lavoura; maus tratos moral ou fisicamente; abolir as penas de açoites 

e ferros, reformando a lei penal. Os escravos deveriam ter permissão para frequentar as 

escolas ao menos de instrução primária, assim como, o governo já fizera com os escravos da 

nação.  

A parte financeira do projeto sofreu mudanças em 1871. Neste, Perdigão propôs a 

aquisição de pecúlio que fosse usado para sua emancipação e meio de vida. Os escravos 

deveriam ser motivados ao “hábito da economia pelo emprego produtivo do pecúlio, 

facilitando a admissão as Caixas Econômicas, seguros mútuos de vida e semelhantes.” 

Facilitar e promover os casamentos, começo e base da família.525 

 Mesmo com o volume de sugestões para um projeto, Perdigão achou importante as 

medidas complementares, “sem as quais a reforma seria manca, e correria talvez o risco de 

não atingir o fim senão com grave perigo das famílias, da ordem pública, e mal dos próprios 

escravos.”526 Estas medidas complementares seriam principalmente fazer “processo 

sumário527 para as questões relativas à liberdade e escravidão no civil”; isenção de custas ao 

escravo ou liberto nas questões de liberdade; apelação ex-ofício quando a decisão for 

contrária à liberdade; proteção e assistência da autoridade e poder público para garantir que os 

nascituros não sejam reduzidos à escravidão por falsa indicação de data de nascimento, por 

substituição ou outros modos; providencias policiais, sobretudo de policia correcional para 

prevenir ou punir senhores, escravos, libertos quer em relação a sociedade e ordem pública; 

agravação da penalidade do Art. 179 substituindo prisão simples por prisão com trabalho e 

aumento da multa; ampliação da Lei nº 562 de 2 de julho de 1850 e seu Regimento nº 707 de 

6 de outubro de 1850; reforma das leis de locação de serviços; declaração de que os libertos 

brasileiros são aptos para todos os cargos públicos, sendo que os que nascerem livres pela lei 

são ingênuos. Nesta última medida, Perdigão não considerou a existência dos africanos livres. 

Além destas, ele sugeriu. 

 

 

A criação de um fundo de emancipação, destinado a auxiliar as 

manumissões, a criação e educação, o estabelecimento dos libertos, etc. Esse 
fundo se deveria compor: dos impostos sobre os escravos       (taxa anual, 

meia siza, décima de heranças e legados em escravos, os direitos de 

habilitação para have-los, os da insinuação de doações em escravos, e outros 
semelhantes); doações e legados para esse fim; multas criminais, 

                                                             
525MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 240 
526MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 241 
527O rito sumário, em conjunto com outros instrumentos processuais, intenciona atender as demandas sociais por 

maior celeridade, solucionando prontamente os conflitos e permitindo a todos o pleno acesso à Justiça. 
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correcionais e disciplinares relativas a questões de escravos e libertos; 

produto de loteriais; produto da venda de escravos do evento não reclamados 
dentro de cinco anos; escravos de heranças arrecadas, de ausentes, e vagos, 

igualmente não reclamados no mesmo prazo; prêmios de loteriais não 

reclamados em igual prazo e quaisquer outros valores ou quantias destinadas 

àquele fim528. 
 

 

As alforrias pelo fundo de emancipação seguiriam o critério da preferencia: as 

famílias, mulheres entre 15 e 30 anos “por serem capazes de reprodução; os filhos nascem 

desde logo plenamente livres”529, os filhos menores e os demais por merecimento.  Em 1866, 

ao alforriar suas escravas, Perdigão fez a mesma observação (demos a liberdade [...] a todos 

os outros do sexo feminino, [...] capazes de ter filhos). Nesta nota 622 da Parte III, essa 

observação, foi alvo de crítica, por não ter sido acompanhada de justificação. Porém podemos 

supor pela linha de raciocínio que estamos seguindo que seu pensamento era o mesmo na 

questão da liberdade do ventre, ou seja, as crianças já nasceriam livres.  

Estas foram as bases propostas por Perdigão em 1867, para um projeto de 

emancipação. As críticas que recebeu em 1871 foram em muito baseadas nestas ideias 

disseminadas a partir de 1863.  

 

3.3. Liberdade ao gênero feminino na idade de reproduzir 

 

A ressalva, “capazes de reprodução”, que Perdigão colocou em nota sobre as escravas 

que libertou e depois nesta proposta, também foi alvo de crítica da parte de Challoub. 

Entende-se que ao libertar as moças nesta faixa etária “capazes de reprodução” garantiria que 

se por ventura tivesse filhos, estes já nasceriam livres.  

Segundo Daniela Magalhães da Silveira530, o jornal A Reforma: órgão democrático era 

de tendência liberal e defendia a gradualidade do processo de emancipação, assim como 

Perdigão Malheiros. Os jornais cotidianamente noticiavam ocorrências havidas com as 

escravas e seus filhos, antes da lei do ventre livre. Uma das ocorrências citadas por Heloísa 

Maria Teixeira foi o descumprimento ao Decreto nº 1.695, de 15 de setembro de 1869, que 

proibia a separação da escrava de seu filho menor de quinze anos.  Muitas crianças segundo 

ela foram comercializadas, com meses, cinco, onze anos de idade, sem situação familiar 

                                                             
528MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 240-241 
529MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 245 
530SILVEIRA, Daniela Magalhães. Gênero e Escravidão em Bernardo Guimarães. In: VI Encontro Escravidão e 

Liberdade no Brasil Meridional. 15 a 18 de maio de 2013. Anais. Florianópolis: UFSC, 2013 Sessão 8.  p. 41  
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especificada531. Somente a partir de 1870 o fluxo de venda começou a diminuir. Usualmente, 

as crianças escravas, eram submetidas aos mais variados destinos: serviam de brinquedo para 

os filhos dos senhores, morte no ventre por trabalhos forçados da mãe impostos pelo senhor 

para esse fim, morte após o nascimento pela falta de cuidado (situação imposta pelo senhor), 

roda dos expostos na Santa Casa, onde o índice de mortalidade era de 90%, abandonada nas 

ruas (a criança recém-nascida, eram muitas vezes atacada e morta por ratos, porcos e outras). 

Ainda em maio de 1868, o Conselheiro José Thomaz Nabuco Araújo, em reunião do 

Conselho de Estado (continuação do debate iniciado em 16 de abril do mesmo ano) sobre o 

projeto de emancipação do governo, elaborado pela Comissão especial, em aparte as ideias 

aditivas do Barão de Bom Retiro sobre o Artigo 8º, parágrafo 11, havia proposto: 

 
 

1ª. sobre a necessidade de meios coercitivos para obrigar os senhores a 

criarem, e não abandonarem os filhos das escravas que nascerem. Entende 
que esta ideia é digna de toda a consideração, e que providencias se devem 

tomar sobre este caso. Parece-lhe que se devem adotar duas providencias; 

uma indireta e outra direta. A providencia indireta consiste em suprimir a 
roda dos expostos para tornar as exposições patentes. Assim os senhores não 

terão facilidade de abandonar os recém-nascidos. Não é provável que eles se 

queiram arriscar ás penas do infanticídio e a sublevação dos escravos. Em 

alguns países civilizados não existem as rodas que tanto alimentam as 
exposições pela sua facilidade, e, entretanto, o número dos infanticídios não 

é maior do que onde a roda existe. Em Paris existe a roda vigiada, e aí com 

esta medida diminuíram espantosamente as exposições sem aumentar os 
infanticídios, notando-se então que grande número de expostos vinham de 

fora da cidade. A providencia direta consiste em obrigar os senhores a pagar 

ás casas de expostos, ou ás associações as despesas da criação dos filhos das 
escravas, quando se verificar que eles os abandonaram. A duas providencias 

combinadas hão de produzir um efeito eficaz, senão pleno, ao menos quanto 

é possível 532. 

 

 

A preocupação com o destino dos nascituros já fora sinalizado por outros em diversas 

ocasiões, em sessões plenárias ou na mídia impressa, caso a lei do ventre livre passasse. O 

abandono dos recém-nascidos das escravas estava relacionado a amamentação dos bebês das 

senhoras brancas. João Aprígio Guerra de Almeida nos explicou essa questão e como foi 

criada a função de ama-de-leite escrava e seu papel na sociedade escravista.  

 
 

                                                             
531 TEIXEIRA, Maria Heloísa. Os filhos das escravas: crianças cativas e ingênuas nas propriedades de Mariana 

(1850-1888).  In: Cadernos de História, BH. Vol. 11 nº 15. 2º sem., 2010 p. 72                                                                     
532BRASIL. Atas do Conselho de Estado Pleno - Terceiro Conselho de Estado, 1867 – 1868. Ata de 7 de maio de 

1868. p. 90-91. 
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A família branca brasileira se estruturou de forma nucleada e hermética, 

isolada no interior da casa grande. Ao homem cabia todo o contato com o 
meio exterior, a sociabilidade da rua; à mulher, o cuidado com a casa, a qual 

gerenciava como uma empresa doméstica, sem concurso algum do marido. 

Portugal transmitiu ao Brasil o costume das mães ricas de não 

amamentarem seus filhos e, consequentemente, a necessidade de se 
instituir a figurada saloia. As índias cunhas constituíram a primeira versão de 

saloias brasileiras; porém, em razão da rejeição cultural que apresentavam, 

foram substituídas pelas escravas africanas. As escravas amamentavam e 
cuidavam das crianças, que não passavam de um acessório, pois ao pai 

proprietário só interessava o filho adulto, capaz de herdar seus bens, levar 

adiante seu trabalho e enriquecer a família. A importância atribuída a este 

novo ator social assumiu tamanha proporção, que alguns senhores de 
escravos chegaram a admitir que criar negras para alugar como amas era 

mais rentável do que plantar café [...] O teor de alguns anúncios publicados 

pelo Jornal do Commercio, na cidade do Rio de Janeiro, em 1850, permite-
nos uma melhor contextualização: “Aluga-se uma preta para ama-de-leite, 

parida há 7 dias, com muito bom leite"(15/08/1850); "Aluga-se uma optima 

ama sem cria" (1/02/1850)533. 
 

 

 Lilia Schwarcz nos revelou o que se escondia por trás das variadas fotos tiradas das 

amas-de-leite com os bebes.  Ela mostrou que a criança branca em geral tinha nome e 

sobrenome, enquanto que “a mãe negra é apenas descrita por sua função. Ou melhor, o lugar 

corresponde a seu nome; o anonimato é sua condição.” O constrangimento afirmou Schwartz, 

continuava no vestuário das amas que eram emprestadas, assim como os adereços. E 

sustentou que: 

 

 

Num sistema que supõe a posse de uma pessoa por outra, não há como 
imaginar qualquer lado positivo ou redentor. Criam-se sempre sociedades 

violentas, em que o castigo é rotina e a virulência do cotidiano corresponde à 

força da reação dos escravizados534. 

 
 

 A autora constatou a violência envolvida na prática da ama-de-leite “que virou 

símbolo de afeto, mas também de ambiguidade”535.  Karoline Carula, explicou que a questão 

era tão grave que se tornou “assuntos de Estado”, termo usado por Maria Elizabeth Ribeiro 

Carneiro, citada por Carula.  Em seu artigo intitulado Perigosas amas de leite536, Carula 

abordou a criação do jornal A Mãi de Família, criado pelo médico higienista Carlos Costa em 

1879 na Corte. Segundo a autora, Carlos Costa, fez do periódico um meio de provocar a 

                                                             
533ALMEIDA, J.A.G.de; GOMES, R. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. In: Revista latino-americana 

de enfermagem. Ribeirão Preto, v. 6, n. 3, p. 71-76, julho 1998. p. 30-31  
534SCHWARCZ, Lilia. Afeto e violência: sobre mães negras, amas de leite, e babás. Jornal Nexos, 31.03. 2016 
535SCHWARCZ, Lilia. Afeto e violência: sobre mães negras, amas de leite, e babás. Jornal Nexos, 31.03. 2016 
536CARULA, Karoline. Perigosas amas de leite: aleitamento materno, ciência e escravidão em A mãi de família. 

In: Revista História, Ciências, Saúde. Manguinhos. RJ, Vol. 19, supl., dez. 2012. p. 197 – 214  
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mudança de comportamento das mulheres abastadas, brancas, e com isso alcançar o objetivo 

abolicionista da extinção da escravidão. Para isso, escreveu artigos onde demonstrava o 

perigo da convivência com amas de leite, principalmente, negras, fossem libertas ou escravas, 

na formação dos filhos, principalmente as meninas, cujo papel social de ser genitora e mãe, 

precisava de cuidados desde a tenra idade, já que na concepção médica da época, o leite 

transmitia características morais, além do que, representava também risco de vida para a 

criança, devido a potencial negligencia da ama, seja por índole, maus tratos de cativeiro ou 

por recalque de ver seus próprios filhos apartados de si em prol dos filhos do senhor. Para 

alcançar seu objetivo, usou como argumento o fato de que, “não será verdadeiramente mãe e 

mulher (quem) não aleitar seu filho”. Se por acaso houvesse dificuldade em seguir esta 

máxima, seria mais saudável e correto, usar o leite de animal ou leite produzido pela Nestlé 

do que de escrava. Outra estratégia coercitiva para provocar a mudança de comportamento 

nas mães brancas, foi usar o sentimento de culpa e perda.  Como exemplo citou o fato de que 

“o primeiro sorriso da criança iria para quem a amamentasse.” E isso seria um castigo.  

Toda essa campanha contra o uso das amas de leite afetou frontalmente o mercado das 

amas, que Carula definiu como “aleitamento ‘mercenário”. Apesar da escrava não ser dona de 

seu destino e nem de seu corpo, sua vontade muitas vezes era seguida, devido o medo de 

possível rebeldia. Segundo Almeida,  

 

 

Os higienistas passaram a condenar rigorosamente o aluguel de escravas 

como amas-de-leite. A maioria das críticas feitas à mortalidade infantil 
adveio de trabalhos médicos sobre amamentação, cuja tônica não era o 

destino dos filhos das escravas, e sim a saúde dos bem-nascidos: "é 

necessário reprimir o abuso dos senhores de escravos, que mandam lançar à 
roda ou abandonam os ingênuos com o fim de alugarem as mães ou a 

obterem delas maior soma de trabalho [...]”. Ou ainda: Há entre os senhores 

das escravas um método horrível e que influi extraordinariamente sobre o 
moral das escravas, tornando assim o seu leite nocivo às crianças, isto é, 

mandar pôr na roda os filhos desta, para assim recuperarem melhor seu 

aluguel. [...] Este fato, que à primeira vista parece pouco importante, influi 

de tal modo sobre o moral da escrava, que a torna inapta a aleitar outra 
criança537. 

 

 

Ainda segundo Queiroga, a criação das “mães pretas” foi, na prática, a negação da 

maternidade da mulher escrava e a mortalidade de seus filhos”538. O leite materno só era 

                                                             
537ALMEIDA, J.A.G.de; GOMES, R. Amamentação: um híbrido natureza-cultura In: Revista latino-americana 

de enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 3, p. 71-76, julho 1998. p. 30. 
538QUEIROGA, Maria Maurília. A família negra e a questão da reprodução. UFMG, Anais do VI Encontro 

Nacional de Estudos Populacionais. Vol. 3. 1988  p. 332. 
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produzido quando havia gestação. Então, supõe-se que a gestação da escrava lhe alçava ao 

posto de “ama de leite” e para que essa função desse lucro a seu proprietário, ao nascer seu 

filho, este lhe era tirado para que pudesse amamentar e cuidar do filho do senhor ou de outro 

para a qual fosse alugada. Paralelo a isso havia também por parte da mãe escrava o 

infanticídio. Era melhor a morte por sua mão do que pelo senhor ou então a tortura da 

escravidão.  

 

3.4. Perdigão e a mudança de voto  

 

Christiane Laidler em seu artigo sobre o projeto de lei do ventre livre avaliou a 

mudança de Perdigão como “aparentemente inexplicável”, já que era “reconhecidamente 

antiescravista” e membro do mesmo partido do gabinete. O argumento para esta mudança foi 

a de que “Perdigão tenha se sentido desprestigiado por não ter sido solicitado a participar da 

obra de construção da reforma junto ao governo”539.  Afirmou que ele não deixou isso claro. 

Não negou as posições dadas anteriormente a favor da emancipação, mas justificou sua 

posição contrária a Lei do ventre livre naquele momento, dizendo que sempre condicionara 

“as transformações tão graves e profundas ao tempo necessário.” Laidler avaliou os critérios 

adotados por Perdigão como  “absolutamente subjetivo” sobre se a sociedade estava ou não 

preparada para tais medidas, dizendo que temia “a emancipação precipitada e irrefletida”.  

Analisando o discurso de 26 de agosto de 1871, Laidler viu nele a “chave da questão”, 

quando Perdigão seguindo a mesma opinião de seus representados da província de Minas 

Gerais que não haviam aderido à proposta disse que “como seu representante, julgo-me na 

obrigação de acompanhá-la no que entendo ser a sua opinião”540. A chave da questão para 

Laidler era que 

 

 
Como político, Perdigão Malheiro ocupava, em 1871, um espaço muito 

específico. Não era conselheiro ou senador de cadeira vitalícia. Não havia 

sido convocado por agentes do governo a fazer parte da obra transformadora 
que poderia lhe render futuras posições. Dependia, portanto, de seus 

representados, e este era o constrangimento ao qual devia se sujeitar. 

Diferentemente do teórico que não se submete a constrangimentos outros 

que não os dos princípios de sua formação, que em geral são os princípios de 
seu tempo, o político responde a uma racionalidade ou a uma economia de 

                                                             
539 LAIDLER, Christiane. A Lei do Ventre Livre, 2011.  p. 196.  
540BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo IV. Sessão em 26 de agosto de 1871. p. 294. 
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pressões de ordem diversa, relacionada a diferentes interesses de grupos e 

classes, que diminuem sua independência e autonomia541. 
 

 

Em sua análise, ele “dependia, portanto, de seus representados, e este era o 

constrangimento ao qual devia se sujeitar.” E essa sujeição somente ocorreria com o político 

que “responde a uma racionalidade ou a uma economia de pressões de ordem diversa, 

relacionada a diferentes interesses de grupos e classes, que diminuem sua independência e 

autonomia.”542 Baseou sua avaliação sobre a conduta política de Perdigão no fato de Minas 

Gerais ter a segunda maior população escrava do Brasil, com uma economia agrária mercantil 

baseada no trabalho escravo, e com grande número de proprietários. Isso justificaria grande 

parte dos deputados por Minas e região Sudeste, ter constituído o principal contingente 

contrário ao projeto do governo. Fazendo uma citação filosófica “a alma não é mais 

caprichosa do que racional”543 para justificar o apoio de Perdigão aos proprietários de Minas, 

Laidler definiu Perdigão como alguém racional, que ponderou entre a ética e religião e o valor 

econômico, tendo racionalmente se submetido ao último. Em seu artigo A Lei do Ventre 

Livre, analisou a posição de Perdigão entendendo que:  

 

 
Como não havia naquele momento qualquer possibilidade de defender a 

escravidão, mas unicamente de adiá-la utilizando-se de dois argumentos 

poderosos, o perigo que ameaçaria a ordem social e o prejuízo à lavoura e a 

todos os fatores da economia. Perdigão Malheiro justificou sua postura 
contrária ao projeto como resultado da opinião de seus representados da 

província de Minas Gerais544. 

 
 

Há algumas questões a desenvolver nesta avaliação de Laidler. Primeiro o espaço 

ocupado por Perdigão na política e o segundo a questão da dependência em relação aos 

representados de Minas e a necessidade de se sujeitar, se submeter. Esta linha de raciocínio 

me levou a pensar que Perdigão precisou se sujeitar para não perder espaço politico e poder 

ou porque se não tinha outros espaços ocupados precisava do cargo de deputado para se 

manter? Ao nos determos na sua linha de tempo, a política foi o menor espaço ocupado na 

trajetória profissional de Perdigão. Ele não dependia dela para viver. Paralelo à deputação de 

1869 a 1872 e depois de 1876-77, ele continuou exercendo os cargos de advogado do 

Conselho de Estado (1866-81) e da Casa Imperial (1869-81) sendo moço fidalgo desde 1851 

                                                             
541LAIDLER, Christiane. A Lei do Ventre Livre: interesses e disputas em torno do projeto de “abolição 

gradual”,2011p. 197 
542 LAIDLER, Christiane. A Lei do Ventre Livre, 2011  p. 197.  
543 LAIDLER, Christiane. A Lei do Ventre Livre, 2011  p. 198. 
544 LAIDLER, Christiane. A Lei do Ventre Livre, 2011  p. 197 
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até seu falecimento em 1881. Era muito comum que os funcionários reais exercessem vários 

cargos em paralelo e cada um deles com seu salário. Exerceu ainda outros cargos como o de 

Procurador dos Feitos da Fazenda de 1856 a 1869. Não dependia do cargo de deputado para 

viver. Resta a questão do poder. Ele já havia conquistado seu espaço na esfera pública e 

política. Apesar de ser naquele momento contrário ao governo, fazia parte dele e os cargos 

exercidos no período tinham a função de defender os interesses da Coroa, seja como 

advogado ou procurador.  Podemos perceber que seus discursos estão em sintonia com sua 

experiência como jurisconsulto e Procurador dos Feitos. Neste aspecto, o posicionamento de 

Perdigão em seguir Minas Gerais como seu representante votando contrário à proposta do 

governo como sujeição por dependência política me parece improcedente. Ele representava e 

defendia primeiramente os interesses de seu país e da Coroa, como fidalgo, advogado, 

jurisconsulto e procurador. Cláudio Madureira, citando Cássio Schubsky, que estudou as 

origens da advocacia no Brasil, explicou que: 

 

 

Esse “grupo de fidalgos, a serviço do rei, constitui o estamento, 
concentrando o poder político”. Assim, concebem-se, em tal conjuntura, as 

figuras típicas da organização judiciária e administrativa, como os ouvidores, 

os desembargadores e os juízes, e, juntamente a eles, “o procurador dos 
Feitos da Coroa, com nítidas atribuições de defesa judicial dos interesses da 

monarquia”545. 

 

 

Pelos cargos que exercia e as funções que desempenhava a defesa do Estado era 

prioridade, mesmo que esta defesa fosse contrária à vontade augusta. Contra esta vontade 

haviam estatísticas, relatórios, estudos de especialistas como Perdigão. Foi assim que ele em 

seu discurso de 12 de julho expos a situação econômica do país. Logo no início pergunta 

“Qual era, e qual é ainda o estado financeiro e econômico do país? Qual é o estado da nossa 

agricultura, do nosso comércio e da nossa indústria? Qual o estado da segurança pública e 

individual?”546 Perguntas pertinentes à esfera da procuradoria dos Feitos da Fazenda.  

No seu Manual do Procurador dos Feitos da Fazenda publicado em 1859, Perdigão 

esclareceu as várias incumbências do Procurador dos Feitos, entre elas, “intervir como 

representante e advogado da Fazenda no Juízo dos Feitos, em todas as causas em que for ela 

                                                             
545 MADUREIRA, Cláudio. As procuradorias públicas no direito brasileiro: uma análise histórica. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Revista Dimensões, vol. 33, 2014, p. 245.  
546BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo III. Sessão em 12 de Julho de 1871. p. 113. 
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parte como autora, ré, assistente ou oponente”547. Assim sendo “intervir em todos os 

processos, nesse juízo, em que for a Fazenda diretamente interessada.” Essa intervenção 

incluía cobrança de multas e indenizações a bem das repartições públicas e capitania do porto, 

cobrança com tratamento de colonos pertencentes a empresas particulares no Hospital 

Marítimo Santa Isabel (posteriormente o Ministério do Império determinou tratamento 

gratuito), cobrança da importância de impressão por conta de particular na Typografia 

Nacional, cobrança do salário de africanos livres, etc. Por este ponto de vista, considero que 

os interesses da província de Minas Gerais vinham em segundo lugar, sendo que suas 

convicções internas orientavam suas decisões. 

Percebemos na leitura do discurso de 12 de julho de 1871 que ele foi subsidiado por 

informações obtidas no Relatório da província de Minas Gerais apresentado em 2 de março 

de 1871, pelo presidente Antônio Luiz Affonso de Carvalho. Este  sugeriu que a verba anual 

(fundo de emancipação) para manumissões, fosse aplicada em escolas pois atenderia a um 

número maior de crianças. Disse ele: 

 

 

Em vez de concorrer a província para manumissões com certa quantia anual, 

que não pode deixar de ser muito exígua, em vista das várias necessidades à 
que tem de atender, principalmente da instrução, viação e força pública, seria 

talvez mais profícuo, para adiantar e animar as manumissões, que se 

aplicasse aquela quantia à fundação e manutenção de um ou mais colégios, 
em que as crianças manumitidas fossem educadas e preparadas para os 

ofícios e misteres, em que em futuro possam empregar-se com vantagem 

para si e para o país. A lei, pela escassez da cifra, limita o benefício à mui 

pequeno número, que não influi no computo geral dos escravos: os colégios 
ao contrário extendem e ampliam-no à todos os manumitidos, tendo de mais 

a vantagem de extirpar certos preconceitos, de apagar pela educação e 

instrução os vestígios e reminiscências da escravidão e colocar os 
beneficiados ao abrigo dos revezes de uma vida, em que lhe faltem aquelas 

duas condições essenciais548. 

 
 

Assim como Tavares Bastos havia sinalizado em 1870, em seu livro A Província, 

entendia o presidente que o estabelecimento dos colégios era a parte mais difícil, pois 

abrangia a criação, educação e instrução dos libertos e esta, garantida pelo governo animaria 

as petições para alforrias, substituindo aquelas por caridade.  Essa sugestão de substituição de 

aplicação da verba anual, foi motivada pelos cálculos de número reduzido de escravos (30 a 

40) que poderiam ser libertados anualmente com a quantia de 30:000$000. Em 1871 ele 

                                                             
547 MALHEIROS, Agostinho M. P. Manual do procurador dos feitos da Fazenda Nacional nos juízos de 

primeira instancia, 1873. p. 20 
548 CARVALHO,Antonio Luiz Affonso de.Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da Provincia de 

Minas Geraes na sessão extraordinaria de 2 de março de 1871. p. 85-86 



204 
 

calculou a existência de 168.543 escravos na província. Além do número de escravos a serem 

beneficiados ser muito pequeno, os nascimentos concorriam para aumentar a população 

escrava e os óbitos não eram suficientes para diminuir o contingente. “O auxílio da província 

em relação ao computo geral é imperceptível.”  

Eduardo Spiller Pena citou a análise de Sidney Challoub, que relacionou a mudança do 

voto, com a questão das alforrias gratuitas de Perdigão. 

 
 

A contradição do gesto de 1871 foi a mesma contradição do gesto do 

jurisconsulto, proprietário de escravos, que em 1866 havia afirmado 
publicamente que, com “um prazer inefável” e com “a consciência mais 

satisfeita e pura”549 havia libertado “gratuitamente” seus escravos, quando na 

realidade os alforriara com a condição de que trabalhassem para ele e sua 
mulher por mais cinco anos. Ambos os gestos traduziam a permanente 

preocupação de Perdigão pela manutenção da sujeição dos escravos na 

transição da escravidão para a liberdade550. 

 
 

Perdigão não cobrou nenhuma quantia de seus escravos para libertá-los e por isso cabe 

o termo que usou na introdução de seu livro “libertei gratuitamente” e condicional, pois 

colocou a cláusula em que todos deveriam servir por cinco anos (os adultos) e até os vinte e 

um anos (as crianças). As cartas refletem plenamente os modelos descritos por Perdigão, o 

que deixa claro a condição em que alforriou sua escravaria. Não há no texto sinal algum de 

omissão.  Além disso, coerente com a permanente preocupação com a educação do escravo 

para se tornar cidadão, ele colocou as crianças em estabelecimento de educação lhes dando 

um dote com o auxílio de dois amigos conselheiros. Portanto a crítica que Challoub lhe 

imputou de que teria sido contraditório em relação ao que escreveu e ao que praticou deve ser 

revista. Ainda na nota 622, Perdigão colocou que: 

 

 

Demos a liberdade a uma, e nos dias 19 de julho e 1 de setembro a todos os 

outros do sexo feminino, sendo assim 8 (de todas as idades, crianças e ainda 
moças) capazes de ter filhos. Em razão dos bons serviços, também a um 

pardo, no dia 19 de julho. E mais tarde batizar livre a última cria nascida. 

Desejando a boa educação das pequenas, fizemos recolhe-las a um 
estabelecimento, constituindo-lhes nós um dote (agradeço aos Exmos. 

Conselheiros Zacarias de Goes Vasconcelos e F. J. Pacheco Junior a sua 

valiosa e cristã coadjuvação neste nosso intento). Nossa alma sentiu um 
prazer inefável; a consciência mais satisfeita e pura.551 

 

                                                             
549CHALLOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. SP: Cia. das 

Letras, 2011 p. 173. (Cia de Bolso). 
550 PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001. p. 269. 
551 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 206-207. 
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Challoub colocou que “a intenção era dar um exemplo a ser seguido, como já ficara 

patente logo na introdução do volume “Não me limitando a teoria e a desejos, em o ano 

passado libertei gratuitamente todas as minhas escravas, e ainda alguns escravos”552. Mais 

adiante, Challoub reproduziu o texto da carta de liberdade de Sabino, chamando atenção para 

a clausula em que deveria continuar servindo à família ou pessoa indicada ainda por cinco 

anos, “não sei explicar o porquê de Perdigão Malheiro ter mentido sobre as condições de 

alforrias que concedeu.”  

Procurando resposta ao questionamento do autor, fiz releitura do texto de Perdigão 

para compreender melhor como se processou a concessão das alforrias. Escreveu ele: 

 

 

Se os senhores de escravos no Brasil quisessem, podiam extinguir a 
escravidão, sem dependência de leis novas, e debaixo mesmo do regime da 

legislação atual. Bastaria que: 1º declarassem por si livres todos os que 

nascessem em fazendo-os batizar por tais; a exemplo da nobre e santa 
resolução tomada pela Ordem dos Beneditinos em Capítulo Geral de 3 de 

maio de 1866; 2º facilitassem as alforrias, a título gratuito e oneroso, 

preferindo as famílias, e o sexo feminino553(grifo nosso). 

 
 

No final da frase “feminino”, Perdigão incluiu a nota 622554 onde citou as alforrias 

concedidas aos seus escravos. Challoub citou o nome destes escravos e escravas assim como 

as crianças, porém, além desses encontrei mais alguns.  Em seu texto ele conclamou os 

senhores de escravos a alforriarem seus escravos “a título gratuito e oneroso”.  Mais adiante, 

na nota 679, Perdigão explicou a complexidade da alforria da seguinte forma: 

 

 

Por não ser a alforria doação propriamente dita, é isenta de insinuação e 
respectivo imposto [...] sendo por ato de última vontade não é propriamente 

legado, e, portanto é isenta da taxa [...] quando havida por preço ou a título 

oneroso, não é compra e venda, e conseguintemente é isenta de sisa ou 
imposto [...] nem há aí verdadeira transferência de propriedade, razão por 

que é isenta do selo proporcional [...] e cessa a obrigação da taxa anual ainda 

que só obtenham a liberdade em parte, ou sejam libertos com obrigação de 

servir, por já não serem propriamente escravos [...] nem, deixados livres com 
esta obrigação, se reputa usufruto, já não são rigorosamente escravos [...]555. 

 

 

Após a leitura de documentos, de troca de informações com amigos e correligionários 

e apartes no parlamento, Perdigão concluiu que a situação das mulheres e crianças, que já era 

                                                             
552 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. XI. 
553 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 206-207. 
554 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 207. 
555 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, 1867. p. 164. 
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tão difícil, poderia piorar caso a Lei do Ventre Livre fosse sancionada. Baseando seu 

argumento no parecer do Visconde de Abaeté, recuou. 

 
 

Senhores, eu já tenho dito alguma coisa a respeito do nascimento livre, ideia 

fundamental do projeto. Creio que tenho dado bem a entender as razões por 
que me repugna sancioná-la com o meu voto atualmente, apesar de ser ideia 

que está em um dos projetos que aqui ofereci no ano passado, e aventei no 

meu discurso de 1863, e na obra que posteriormente publiquei; ideia que não 
abandonei, mas, ao contrário, mantenho, aguardando a sua oportunidade. 

Uma das razões que me levou a isto, é a que deu um distinto conselheiro de 

estado, o Sr. Visconde de Abaeté, cujo parecer peço aos nobres deputados 

que tenham a bondade de ler. O Sr. Visconde de Abaeté expôs 
prudentemente que preferia as medidas mais fáceis às mais difíceis, isto é, 

que vamos do conhecido e do que é mais simples para aquilo que é mais 

difícil e ainda não é conhecido. E' o processo natural no desenvolvimento da 
humanidade. A respeito do nascimento livre, tem-se levantado a resistência, 

a reação patente, até certo ponto fundada, em vista de ponderosos motivos, 

produzidos em todas as representações, na discussão peta imprensa e já nesta 

casa. E' ideia grandiosa, bela, justa, mas que encontra ainda oposição, 
relutância em ser aceita por força da lei556. 

 

 

As propostas de Perdigão para a extinção da escravidão levaram em conta o fato de 

que pessoas nasceram e morreram na escravidão, ou seja, nasceram se criaram e viveram sob 

os códigos de conduta da opressão, da tortura, castigos, trabalho à exaustão e tudo o mais 

relativo ao sistema escravista, incluindo aí os objetos disciplinares557. Por gerações pessoas 

viveram sem saber o que era ser livre. Assim, o trabalho de reforma não podia ser limitado à 

legislação. Era necessário a mudança de mentalidade, no sentido de preparar esta população 

por gerações em condição de escravidão, para o exercício da cidadania. E como sinalizou 

diversas vezes, a mudança seria lenta, muito lenta. Desde o inicio ele apontou a inoperância 

ou ineficácia da liberdade física, pois sem o devido preparo o indivíduo livre não conseguiria 

se integrar na sociedade.  

Concluindo a análise sobre o questionamento de Laidler sobre as causas ou motivação 

para a mudança de voto ou nas palavras de Challoub “recuo” de Perdigão, é fato que como 

deputado geral foi eleito e representava a província de Minas Gerais, mas não há registros de 

                                                             
556MALHEIRO, Agostinho M. Perdigão. Discurso proferido na sessão da Câmara Temporária de 12 de Julho 

de 1871 sobre a proposta do governo para reforma do estado servil, 1871  p. 46 
557 Caixinha para as mãos, usada como punição aos furtos leves praticados por domésticos, Cinto de castidade 

para homens e mulheres, Algemas, Berlinda, Cepo, Açoite, Cinto de contenção, Tronco, Máscara de Flandres, 

Anjinhos, Ferro de marcar, Cegonha, Viramundo, Pelourinho, Gargalheira, Palmatória, também chamada férula 
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utilizados.html. Acesso em 03 mar. 2016. 
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ter perdido sua autonomia em favor de qualquer grupo de proprietários.  E isso ficou claro 

quando discordou dos meios colocados no projeto do Ventre Livre.  

 
 

Sujeitar essa misera geração nova a servir gratuita e forçosamente ao senhor 

de suas mães até os vinte e um anos558 equivalem à escravidão de fato, ou 
antes, à servidão assim criada pela própria lei, como outrora se dispôs quanto 

aos índios559. 

 

 

A qual “senhor” Perdigão se referiu ao fazer a critica? Se ele estava representando os 

interesses dos proprietários escravistas como colocou Laidler, para qual “senhor” foi dirigida 

a crítica contundente? Laidler mostrou que:  

 
 

Minas Gerais contava com a segunda maior população escrava do Brasil, 

segundo estimativas oficiais de 1870, calculada em 300.000 indivíduos. A 
região integrava o complexo cafeeiro e tinha uma intensa atividade agrária 

mercantil de abastecimento baseada no trabalho escravo560. 

 
 

O fato da província ser uma das maiores regiões escravistas, não justifica  o 

posicionamento de Perdigão. Se ele representasse os proprietários mineiros como Laidler 

argumentou, então a qual “senhor” Perdigão dirigiu suas críticas? Ele era representante da 

província mineira, mas não amarrava suas convicções ideológicas e políticas a elas. Quando 

citou “os legítimos interesses de minha província, e, sobretudo os de seus melhoramentos 

morais e materiais, viação férrea e outros, eram pelo gabinete sacrificados a conveniências 

políticas de ocasião”561, Perdigão estava fundamentado no relatório do presidente da província  

Antônio Luiz Affonso de Carvalho datado de 2 de março de 1871, onde apresentou a situação 

da província de Minas. Entre outras questões, Perdigão apontou para a necessidade de se 

realizar “certos melhoramentos materiais e morais como a abertura de estradas de rodagem, 

[...]”562. Declarou durante discussão do projeto, que votaria com prazer, se fosse consagrada a 

                                                             
558 A incoerência se revela nas cartas de liberdade das filhas de suas escravas.  Alforriadas em 1866, suas cartas 

de liberdade foram dadas sob a condição de que servissem a família até os vinte e um anos.  Em 1866, uma tinha 
dois anos e a outra sete anos. E durante os embates na Camara, estas crianças ainda permaneciam sob sua tutela e 

seus agora ex-escravos finalizavam o período de cinco anos de prestação de serviço. 
559VALLADÃO, Alfredo. Campanha da Princeza.Vol. II, 1940. p. 274 
560 LAIDLER, Christiane. A Lei do Ventre Livre,2011. p. 197 
561 CASTRO, José Antônio de Azevedo. A província de Minas Gerais e aos meus concidadãos. In: Consultas 

sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal: respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro 

coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro, 1884. p. CLXVIII. 
562 CARVALHO, Antônio Luiz Affonso de. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa da Província de 

Minas Gerais na sessão extraordinária de 2 de março de 1871 pelo presidente, o Illm. e Exm. Sr. Dr. Antônio 

Luiz Affonso de Carvalho.Ouro Preto, Typ. de J.F. de Paula Castro, 1871. p. 8. 
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liberdade imediata da geração nova em toda a sua simplicidade, ficando a situação dos 

ingênuos sujeita a regra da legislação orfanológica vigente, pela qual quem criava uma 

criança até 7 anos de idade, podia utilizar-se de seus serviços até 14 anos, e até 16 anos com a 

condição de lhe dar a instrução primária. Em sua obra de 1867, observou que a prestação de 

serviço até 21 anos poderia ser menor e em 1870 quando apresentou seu projeto substitutivo, 

havia reduzido o prazo do serviço para 18 anos. Este posicionamento contrariou a decisão em 

1866 de ter condicionado as alforrias dadas a sua escravaria, principalmente às duas crianças. 

Nas Cartas de Liberdade, as crianças ficaram sob sua proteção, prestando serviço até os 21 

anos e foram educadas em estabelecimento de ensino.  

No discurso de 12 de julho de 1871, deixou claro sua desconfiança tanto no governo 

quanto nos proprietários em relação aos cuidados com os menores. Teria ele mudado de 

opinião após 1866 e cinco anos depois não mais achava correto a prestação de serviço até os 

21 anos ou queria a redução da idade, por entender que os cuidados que estava dando às 

inúmeras crianças de sua casa, não ocorreria nos estabelecimentos do governo e nem em 

outras famílias? Repeliu o “princípio absoluto do nascimento livre”, por resultar em “grave 

injustiça relativa”.  Para ele “mais facilmente o escravo suporta a injustiça absoluta em que 

vive, do que a injustiça relativa em que fosse colocado, por esta ou por outra solução. A 

injustiça relativa é sempre mais odiosa e odiada”.563 Terminou o Manifesto reafirmando os 

seus mais vivos sentimentos pela causa da Abolição, propondo medidas para a melhor 

execução da lei de 28 de setembro e com a esperança de que não estava longe o dia, em que se 

achasse completamente extinta a escravidão no Brasil. 

Joaquim Nabuco em sua nota sobre Perdigão usou termos injuriosos como 

“aberrações”, “incoerências”, “obsessão intelectual”, “apatia” e “ciúme do apaixonado 

solitário”. Disse que “não se deveria levar em conta as aberrações e as incoerências”; que seu 

voto “foi apenas um voto vencido” e que publicando a sua grande obra, ele iniciara um 

movimento que nada mais podia deter.564  José Pedro Xavier da Veiga repetiu a mesma 

crítica, justificando a conduta de Perdigão por seu temperamento 

 
 

Tímido em demasia e assim facilmente acessível às apreensões pessimistas e 

vãos terrores [...] errou, por exagero de prudência, supondo-se um vidente de 

                                                             
563MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. Discurso proferido na sessão da Câmara Temporária de 12 de 

julho de 1871 sobre a proposta do governo para reforma do estado servil, 1871. p. 39. 
564 NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império. Tomo III, 1899. p. 237 nota 2 
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calamidades que  prenunciava [...] a esse erro diminuiu-lhe o prestígio do 

nome [...]565. 
 

 

O reconhecimento, prestígio e honra são valores que estão relacionados ao trabalho. E 

por isso é da natureza humana persegui-los. Uso esta premissa para não descartar a suposição 

de Laidler de que Perdigão pode ter se ressentido, se melindrado com o fato de não ter sido 

convidado para compor o ministério. Talvez tenha confiado de que por ser um estudioso das 

leis e, portanto não somente advogado da Casa Imperial, mas jurisconsulto teria influencia no 

processo. Afinal, percorrera de 1850 a 1870 um longo caminho no estudo do sistema 

escravista e a rede de relações que nele existia; estudou a fundo o Direito Romano e as 

Ordenações relacionando-os à Constituição de 1824, as jurisprudências e usando as leis 

antigas como Direito subsidiário para criar uma legislação brasileira que desse conta da 

realidade do país. Se todo seu estudo não era suficiente diante da complexidade da matéria, 

era o mais preparado. Desde 1862 sabia-se que Perdigão estava escrevendo um estudo 

analítico sobre a legislação escravista, tanto que em 1863 tentou ler um trecho já escrito da 

parte dos africanos no Instituto dos Advogados do Brasil – IAB. Porém foi demovido da 

ideia, pois não era de interesse da “vontade augusta”, o que nos leva supor que D. Pedro II 

não estava apoiando a iniciativa. As razões ainda são desconhecidas. Há diversas passagens 

nas relações entre a família Perdigão Malheiros e D. Pedro II que precisa ser melhor 

investigada.  O fato de Perdigão ter tido indeferido o requerimento de pensão para D. Urbana, 

sua mãe, após o falecimento de seu pai em 1860, o não encaminhamento de pedido de apoio à 

publicação do livro A Escravidão em 1866, o desagrado da “vontade augusta” em ouvir trecho 

do livro no IAB, são alguns dos fatos que nos fazem duvidar do que Robert Conrad colocou, 

segundo Spiller, de que haveria uma “relação íntima” entre Perdigão e a Coroa e que D. Pedro 

II o teria orientado a “redigir e proferir o seu discurso no instituto”566. Mas é de registro que 

Perdigão, fidalgo, cavaleiro da Ordem de Cristo e advogado da Casa Imperial era de inteira 

confiança e consideração. Fato é que a família Malheiros, desde Portugal, tradicionalmente 

servia à família real. 

A obra de Perdigão constava na biblioteca pessoal de D. Tereza Christina e em 1874 

foi testamenteiro de Amélia Augusta Eugênia Napoleona (Milão, 31 de julho de 1812 – 

Lisboa, 26 de janeiro de 1873), Duqueza de Bragança e segunda esposa de D. Pedro I. 
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Pelo teor de sua obra, pelo uso de seu trabalho na elaboração do projeto do governo, 

por seu empenho desde 1863 no IAB em favor do processo de emancipação dos escravos e 

extinção da escravidão, seria natural que Perdigão integrasse o grupo do governo que estava 

liderando o processo de emancipação. Porém o convite para uma pasta no ministério no 

Gabinete de S. Vicente de 29 de setembro de 1870 não ocorreu. Azevedo Castro esclareceu o 

episódio. 

 
 

O organizador do novo gabinete, marques de S. Vicente, tinha ideias 

assentadas sobre a reforma servil. Sabia-se que, na qualidade de conselheiro 
de Estado, apesentara ao Imperador em 23 de Janeiro ele 1866 um memorial 

seguido de vários projetos para a gradual emancipação dos escravos. Não 

seria, portanto, para estranhar, se dirigisse convite ao deputado mineiro, 
cujas ideias sobre a questão eram igualmente de lodos conhecidas, para 

compartilhar a tarefa do govel'l1o na mesma reforma. Porque razão, pois, 

deixou o DI'. Perdigão Malheiro de fazer parte do ministério de 29 de 

Setembro de 1870? E' este um ponto assaz melindroso, e sobre o qual nos 
absteríamos de emitir qualquer juízo, se não estivéssemos convencido da 

opinião errônea que formara o excluído, opinião que a concentração ele seu 

caráter nunca permitiu manifestar em vida. Segredaram-lhe ao ouvido que, 
se o presidente do conselho não o convidara era por terem asseverado, que 

ele não queria ser ministro. Não Ihe ocorreu, entretanto, que ao nobre 

marques não conviria por certo ter junto a si quem pudesse projetar sombra a 

seu ilustre nome, e fosse coparticipante eficaz elos trabalhos da reforma, 
como havia de sê-lo assinaladamente de suas glorias; esqueceu-se mesmo 

que em suas mãos estiveram os projetos apresentados ao chefe do Estado, 

que ele Perdigão os criticara, para atribuir a exclusão à má vontade de quem, 
na elevação de seu espírito, nenhuma podia nutrir contra um cidadão de 

comprovado mérito, tendo por igual dever o amor pátrio e a dedicação à 

monarquia567. 
 

 

Joaquim Nabuco avaliou a decisão de Perdigão, dizendo que ele “não foi, como se 

disse, um despeitado pela recusa, que lhe segredaram, do Imperador, quando o seu nome foi 

proposto para uma pasta; era um organismo embotado, consumido pela empresa que 

concluíra.”568 Fato é que o Ministro da Agricultura Theodoro Machado F. P. da Silva na 

sessão de 13 de julho de 1871 em dado momento deixou revelar que possivelmente a proposta 

do governo teria sido uma reação, uma intervenção à proposta de Perdigão569.  E isso é 

registrado no seu livro A Escravidão onde citou o ano de 1863 quando “foi abertamente 

levantada a questão da emancipação” (fazendo menção ao seu discurso no IAB) e que após a 

                                                             
567CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro. 1884. p. 

LXXXVIII – LXXXXIX. 
568 NABUCO, Joaquim. Um estadista no Império, 1899  p. 237. Nota 2. 
569BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo III. Sessão em 13 de julho de 1871. p. 130. 
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Fala do Trono de 22 de maio de 1867 o governo passou a “ocupar-se de elaborar um projeto 

de lei para esse fim.”570 Se os estudos de Perdigão “serviram de base à comissão e ao 

governo” conforme colocou o Ministro do Império em exercício, e que “tinha estudos 

adiantados sobre este assunto”571 por que não integrou o ministério S. Vicente? Vale ressaltar 

que o livro A Escravidão repercutiu muito bem na França e comunidade internacional contra a 

escravidão. O nome de Perdigão e sua obra obtiveram reconhecimento na Sociedade Francesa 

Anti-Slavery autora da carta à D. Pedro II. Mas isso não foi levado em conta. É clara a 

apropriação das ideias de Perdigão e as estratégias para restringir ao máximo a participação 

dele no processo de emancipação em curso, já que não havia como desconsidera-lo. Ele era 

funcionário da Casa Imperial. Segundo Américo Jacobina Lacombe, biógrafo do Mordomo-

mor Paulo Barbosa da Sylva que exerceu o cargo de 1851 a 1865 (menos em 1864), a Casa 

Imperial na década de 30 representava  

 

 
Um fragmento da velha Corte portuguesa transplantada para o Brasil. Os 

usos e os regimentos ainda eram os mesmos, alguns datando de séculos. 

Desde que a Corte fixou-se em caráter efetivo em Lisboa, no século XVI, a 

Casa Real passou a ter um quadro permanente. A confusão entre o serviço 
pessoal do Rei e a administração pública fazia com que funções puramente 

judiciárias e administrativas estivessem a cargo de “criados” da  Casa 

Real572. 
 

 

Essa descrição da Casa Imperial apesar de se referir à década de 30, vinte anos antes 

de Perdigão tornar-se fidalgo, nos serve para entender o que significava ser membro desta 

instituição imperial.  Rui Vieira da Cunha, nos revelou a tensão existente na relação nobreza – 

parlamento, talvez originada pelo “endêmico ódio à aristocracia”573 europeia e a visão que se 

tinha do fidalgo como “parasita, o explorador dos humildes, o taful574 ornado de rendas e 

plumas – ideia nem sempre justa: as vezes hedionda caricatura da realidade”575. Em relação à 

Perdigão ao analisar sua carga de trabalho, esses termos não procederam. 

Além de moço fidalgo, ele também foi advogado do Conselho de Estado e membro da 

Câmara Temporária dos Deputados na 14ª e 16ª Legislatura. Além disso, possuía 

conhecimento especializado na matéria e experiência como jurisconsulto. Podemos sentir a 

                                                             
570MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil,1867. p. 202 
571BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo II. Sessão em 10 de junho de 1871. p. 53 
572 LACOMBE, Américo L. Jacobina. O mordomo do imperador. RJ: Biblioteca do Exército, 1994 Coleção 

General Benício Vol. 303. p. 83 
573 CUNHA, Rui Vieira da. O parlamento e a nobreza brasileira. Brasília: Senado Federal, 1979. p. 3 
574 Taful: almofadinha, que se veste com trajes luxuosos 
575 CUNHA, Rui Vieira da. O parlamento e a nobreza brasileira, 1979. p. 4 
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tensão em torno da figura de Perdigão em relação a este episódio, na sessão de 13 de julho de 

1871. Domingos de Andrade Figueira chamou atenção do ministro da agricultura que 

homenageava vários nomes que trabalharam pela emancipação, para o fato de que faltava 

citar o “general da ideia”. O ministro então declarou: 

 

 
O general da ideia precisamente aquele que, com toda a sua louvável 

modéstia, ontem se declarou pura e simplesmente seu soldado; o general da 

ideia está com os nobres deputados, é o nosso distinto colega o ilustrado Sr. 

Perdigão Malheiro, de quem eu já fiz menção honrosa576. 
 

 

Araújo Lima, um de seus oponentes, rechaçou “E agora volta o rosto de medroso!”. 

Cruz Machado em aparte disse “Se ele era o general da ideia devera ter feito parte do 

ministério.” E Ferreira de Aguiar concluiu “Esta é que é a questão.” Admiti-lo no grupo do 

governo que liderava o processo seria reconhecer sua liderança e grande parte da autoria do 

projeto. E a autoria do processo de abolição deveria ser creditada ao governo. E isso o 

Ministro Pereira da Silva deixou claro. 

 

 

Eu não desejava entregar a solução da questão servil à má direção ou 
impotência da iniciativa individual, pois sempre entendi que ao governo, 

acerca de uma questão tão melindrosa, é que cumpria marchar à frente e 

assinalar os limites a que se podia chegar sem perigo577. 
 

 

3.5. A escravidão nas entranhas da nação 

 

Perdigão em suas pesquisas, em seus escritos e nos vários discursos afirmou que a 

sociedade não estava preparada para mudanças bruscas. O Senador e Visconde de 

Jequitinhonha deu uma explicação que corroborou a posição de prudência e cuidado no 

processo de emancipação por parte de Perdigão. Ao analisar a escravidão observou que nos 

“EUA, Rússia e Brasil, o problema era mais sério que nos impérios francês, holandês e 

português... pois a escravidão vivia nas entranhas da nação.”578  Perdigão em seus estudos 

histórico e sociológico, viu a escravidão como um sistema enraizado nas famílias e nas 

relações sociais por pelo menos trezentos anos. Todos os membros da sociedade brasileira 

                                                             
576BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo III. Sessão em 13 de julho de 1871. p. 127. 
577BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo III. Sessão em 13 de julho de 1871. p. 132. 
578ALONSO, Ângela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-88), 2015. p. 32 (grifo 

meu). 
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dependiam do escravo, desde o nascituro branco que era alimentado no seio da escrava, ama 

de leite, o brinquedo do filho do Senhor até os braços que construíam as casas e os braços que 

plantavam e colhiam. No campo e na cidade, toda a estrutura social era baseada no sistema 

escravista. Os anúncios nos jornais oferecem parte do que era o cenário oitocentista. José 

Murilo de Carvalho em suas pesquisas confirmou isso. 

 

 

No Brasil, não havia como fugir da escravidão. Se é verdade que  os 
escravos se distribuíam de maneira desigual pelo país, é também verdade 

que havia escravos no país inteiro, em todas as províncias, no campo e nas 

cidades579. 

 
 

Carvalho citou ainda o fato de que os escravos fugidos, se organizavam nos  

quilombos e aqueles que se estabilizavam, mantinham relações com a sociedade que lhe era 

próxima e que por sua vez era escravista. “Não existiam linhas geográficas separando a 

escravidão da liberdade.”580 Do mais pobre ao mais rico, ter escravo era natural. Aqueles mais 

pobres, nas cidades, possuíam apenas um escravo que alugavam como fonte de renda. E 

citando Kátia Mattoso e seus estudos na Bahia, Carvalho explicou que muitos libertos 

possuíam escravos e ainda o que ele definiu como “fenômeno extraordinário” o fato de que 

em muitas províncias se constatou escravos que possuíam escravos. Isso reforça o que 

Jequitinhonha já havia colocado sobre a escravidão “nas entranhas da nação”. 

Segundo Carvalho: 

 

 

Os valores da escravidão eram aceitos por quase toda a sociedade. [...] Tudo 
indica que os valores da liberdade individual, base dos direitos civis, tão 

caros à modernidade europeia e aos fundadores da América do Norte, não 

tinham grande peso no Brasil581. 

 
 

A sociedade criou suas bases no sistema escravista em todos os setores da vida: 

família, casa, campo, etc. e com os séculos esta base se estruturou de tão forma que gerou e 

naturalizou a dependência do escravo como fonte de renda, de poder, de sustentação de vida, 

de manutenção da casa, de objeto sexual582 e tantos outros usos, de forma que se tornou 

                                                             
579CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil, 2003.  p. 48. 
580CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil, 2003.  p. 48. 
581CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil, 2003.  p. 49. 
582 Sobre a exploração do escravo, principalmente a mulher indico duas leituras: Senhores e escravos, patrões e 

empregados: heranças escravistas em questão [...] de Denise do Nascimento Santos e “O que fará essa gente 

quando for decretada a completa emancipação dos escravos?” – Serviço doméstico e escravidão nas plantations 

cafeeiras do Vale do Paraíba de Mariana de Aguiar Ferreira Muaze, 
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imperativo e condicionante ter um escravo. Tanto é que como Carvalho observou a escravidão 

na esfera religiosa no Brasil era vista de forma diferente da Europa e América do Norte. No 

Brasil, “a Bíblia admitia a escravidão [...] se devia evitar era a da alma, causada pelo pecado, 

e não a escravidão do corpo”583. Já os quakers contrariaram esse conceito, afirmando que a 

escravidão é que era o pecado. Outra explicação pode ser encontrada em Florestan Fernandes. 

Durante entrevista no Programa de TV Roda Viva em 1994, Paulo Sérgio Pinheiro, um dos 

entrevistadores, falando das classes dirigentes disse que esta, enquanto elite convivia “com 

uma certa naturalidade com a distribuição de renda pior do mundo” e perguntou a Florestan 

Fernandes como ele explicaria a “dificuldade de fazer políticas compensatórias, de fazer a 

construção efetiva da cidadania?” O sociólogo respondeu que  

 
 

Estes setores da sociedade resistem à mudança social para preservar suas 

posições nas estruturas da sociedade e de poder. [...] Essas classes 
dominantes foram suficientemente hábeis para decapitar os setores da 

população negra, mestiça, do antigo homem pobre livre [contemporâneo do 

sistema escravista], dos sem-classe, dos trabalhadores, mantendo-os lá no 
fundo e, ao mesmo tempo, preservando para si as perspectivas de controle 

efetivo do Estado, da sociedade civil e da cultura da ignorância que é 

destinada aos setores pobres da população584. 

 
 

Perdigão não associava o progresso industrial ou moral do Brasil com a dependência 

do sistema escravista em que estava mergulhado.585 Por isso buscava uma forma de acabar 

com esta rede de sustentação da vida social e econômica do país, baseada na escravidão, sem 

que houvesse grandes danos, acreditando que somente assim o país poderia avançar no 

objetivo de alcançar a modernidade. E essa mudança não poderia ser processada de forma 

rápida, com o risco de uma crise social mais intensa.  

No discurso de 12 de julho de 1871, Perdigão mostrou que sua prudência vinha da 

estatística sobre o número de escravos existentes no norte e no sul.  Como vimos 

anteriormente, a população servil no sul era em torno de 1.000.000 e a do norte 600.000 

escravos.586 O serviço agrícola do norte já contava com braços livres quase na mesma 

proporção dos braços escravos e isso constituía elemento de segurança e ordem. Além dos 

dados estatísticos contava com os relatórios do ministério da fazenda que mostrava a crise na 

                                                             
583CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil, 2003.  p. 49 
584 FERNANDES, Florestan. Transcrição da entrevista no Programa Roda Viva realizada em 5 de dezembro de 

1994.  
585BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo IV. Sessão em 26 de agosto de 1871. p. 294. 
586BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo III. Sessão em 12 de Julho de 1871. p. 114. 
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lavoura, comércio e indústria, agravadas pela crise comercial de 1864, a Guerra do Paraguai e 

franco-prussiana. Tendo sido Procurador dos Feitos da Fazenda até 1869, a situação 

econômica do país era matéria de constante análise. Em 1867, divulgara em matéria de jornal, 

o que entendia sobre mudança de sistema. 

 

 
Atacar a escravidão, transformar o trabalho escravo em trabalho livre, é 

mudar completamente não só a face da nossa sociedade nos centros 

populares mas e particularmente no campo, isto é, tocar na nossa principal 

fonte de produção, e portanto na riqueza pública e privada. Por outro lado, é 
romper as relações entre senhor e escravo, entre a obediência e o mando, 

destruir a organização atual desses pequenos núcleos sociais, base da nossa 

grande sociedade, embora seja defeituosa semelhante organização [...] 
receia-se que sua transformação se não faça sem comoção nas famílias, que 

repercutirá no Estado. Qualquer providencia, pois, mal pensada, [...] 

precipitada, extemporânea, pode produzir [...] uma incalculável desordem 
econômica, um choque na ordem pública, cujas consequências não podem 

[...] fazer-se receiar. Essa reforma importa uma crise que cumpre saber e 

poder preparar, dominar e dirigir; é uma revolução pacífica para o 

verdadeiro bem moral e material de nossa pátria587. 
 

 

O receio não era fruto de sentimentos subjetivos ou motivados por interesses 

particulares. Era resultado de análise conjuntural, de estudos dos relatórios econômicos 

produzidos pelas províncias, pelo governo geral. E neste aspecto nenhuma sociedade estaria 

preparada para uma mudança radical sem o devido planejamento e investimentos, que no caso 

deveria estar principalmente na preparação do escravo para ser cidadão, o que implicava na 

escolarização e qualificação para o trabalho. Por outro lado, era urgente a mudança no sistema 

de produção para que a economia não paralisasse. Mas o país enfrentava uma crise financeira.  

Ainda na sessão de 12 de julho, Perdigão argumentou que se o sul era o mais exposto, 

era compreensível as representações contra a proposta, o que não deveria significar revolta 

dos lavradores. E justificou dizendo que os lavradores “se julgam, e com fundamento no meu 

entender, gravemente ameaçados na sua propriedade, e, sobretudo na sua segurança”588. Além 

disso, segundo Perdigão, o sul era o que mais produzia, mais exportava e que tinha maior 

número de escravos. E as províncias que tinham maior número de representações contra a 

proposta eram Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, todas as três com maior número de 

escravos e que  

                                                             
587MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A emancipação da escravatura. Jornal do Comércio. Ano 40. nº 

107. 17 abr.1867. p. 1 
588BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo III. Sessão em 12 de Julho de 1871. p. 115.   
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Representam quase metade dos direitos de exportação do Império; e em 

consequência também com maior soma concorrem para os de importação, 
visto como a importação e a exportação constituem a balança do 

comércio589. 

 

 

 “Não tem elas razão de temer?” perguntou Perdigão. E alertou para o fato de que se 

houvesse abalo alterando a produção agrícola, haveria queda na renda. E sua preocupação era 

de que se isso ocorresse de onde se iria tirar os recursos das despesas do Estado e pagamentos 

prometidos da proposta?  Em 1884, Antônio Francisco Bandeira Junior, empresário, 

fundador, presidente e vice presidente de três empresas, escritor e empreendor, em suas 

Considerações sobre a crise financeira e o elemento servil, citou a dependência do Estado em 

relação à produção agrícola, onde o Estado contava apenas com a produção agrícola para 

pagar os diversos empréstimos contraídos no exterior.590 Observamos uma similaridade de 

pensamento entre Perdigão em 1871, jurisconsulto, ex-Procurador dos Feitos da Fazenda e 

deputado e Bandeira Junior, empresário e provavelmente escravagista, em 1884. Também 

Spiller encontrou a mesma similaridade, porém sua interpretação foi a de sintonia ideológica 

entre Perdigão e escravistas. 

 

 

A estratégia política de Perdigão em 1863 e 1871 de total moderação na 
reforma e contra o imediatismo da abolição, não deixou de ser similar à 

estratégia dos parlamentares defensores dos interesses escravistas, em 1884-

85591. 
 

 

Precisamos analisar esta questão sobre duas óticas; a da ideologia que defende os 

interesses escravocratas e, portanto a manutenção da escravidão como base de sustentação do 

sistema de produção econômica e conjuntural que leva em conta vários fatores que 

conjugados revelam uma situação diagnóstica. Independente dos interesses escravistas havia 

um conjunto de fatores sociais e econômicos que analisados por Perdigão, orientaram os 

encaminhamentos estratégicos para a emancipação e extinção do sistema escravista. As 

similaridades de pensamento entre o jurisconsulto e o empresário demonstram a percepção da 

complexidade da matéria pelos vários agentes sociais e cuja solução ideal não foi encontrada. 

 

 

                                                             
589BRASIL. Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. Terceiro Ano da Décima Quarta 

Legislatura. Tomo III. Sessão em 12 de Julho de 1871. p. 115.   
590 BANDEIRA JUNIOR, Antônio Francisco. Considerações sobre a crise financeira e o elemento servil. Rio de 

Janeiro: Typ. União de A. M. Coelho da Rocha & C, 1884. p. 6-7 
591PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001. p. 276 
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3.6. A crise financeira. 

 

A Inglaterra pressionou o Brasil para acabar com a escravidão, com o argumento de 

que era preciso trabalho livre e salário para que a indústria e o capitalismo florescessem, 

porém isso não ocorreu. Bandeira Junior, apontou em seu estudo que “com a indústria não se 

contou nem se podia contar, porque esta não vem sem o estrangeiro”592.  O Brasil segundo 

Bandeira Junior em 1884 já devia a “soma fabulosa de perto de novecentos mil contos”. Em 

seu estudo fez severas críticas a todos os ministérios e aos partidos. Disse ele que: 

 

 
Se alguns não contraíram dividas externas, fizeram-nas internas, se não 

contraíram umas ou outras, viveram dos empréstimos feitos pelos 

antecessores, raros ministérios, porém, se mostraram na altura de dirigir o 

pais. Os impostos, alguns quase bárbaros, outros vexatórios e até ridículos, 
atrasaram os passos da indústria ainda nascente, reduziram o consumo e 

tornaram a existência cada dia mais difícil e mais cara. [...] aumentando as 

dívidas, diminuindo os elementos de trabalho e, portanto os da produção e da 
renda593. 

 

 

A análise de Bandeira Junior, está coerente com os acontecimentos em torno dos 

debates sobre a proposta orçamentária de 1870 / 71 apresentada em 15 de maio de 1869, pelo 

Visconde de Itaborahy.  Para tentar entender a crise, fizemos uma comparação entre a receita 

e despesa orçada e arrecada entre 1864 e 1872 (Tabela 6), levando em conta a análise de 

Carreira e os relatórios dos presidentes (Tabela 7) em exercício naqueles períodos.  

 

Tabela 6 – ORÇAMENTO DO BRASIL – EXERCÍCIOS 1864 A 1872 
 

ESTUDO 
 
EXERCÍCIO 

ORÇADA E APROVADA ARRECADADA 

RECEITA DESPESA DÉFICIT/ 

SALDO 

RECEITA DESPESA DÉFICIT/ 

SALDO 

 

CARREIRA 

Liberato de 

Castro 

Publicado em 

1883 

1864-65 51.000:000$000 57.846:407$766 D- 6.846:407$766 56.995:928$628 83.346:158$893 D- 26.350:230$265 

1866-67 55.000:000$000 58.875148$930 D- 3.875:181$930 64.776:843$301 120.889:799$023 D- 56.112:955$100 

1869-70 73.000$000 70.786:932$333 S- 2.213:067$667 94.847:342$301 141.594:107$243 D- 46.746:764$970 

1871-72 94.000:000$000 82.298:854$655 S- 11.701:143$345 101.286:555$501 101.580:774$471 D- 294.218$970 

Fonte CARREIRA, Liberato de Castro. O Orçamento do Império desde sua Fundação. RJ. 

Typografia Nacional, 1883. p. 54-74. 

 

                                                             
592BANDEIRA JUNIOR, Antônio Francisco. Considerações sobre a crise financeira e o elemento servil, 1884 

p.7 
593BANDEIRA JUNIOR, Antônio Francisco. Considerações sobre a crise financeira e o elemento servil, 

1884p.8-9 
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Tabela 7 - ORÇAMENTO DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

 

RELATÓRIO 
 

 

 

EXERCÍCIO       

RECEITA DESPESA  

 

SALDO 

 

 

DÉFICIT ORÇADA E 

APROVADA 

 

ARRECADADA ORÇADA E 

APROVADA 

 

 

ARRECADADA 

 

 
ABRANTES 

 

 

1864-65 

 

 

51.000:000$000 

 

 

─ 

 

 

57.846.407$766 

 

 

─ 

 

 

─ 

 

 

6.846:407$766 

 

DIAS DE CAR_ 

VALHO 

 

 

1866-67 

 

 

53.000:000$000 

 

 

─ 

 

 

58.873:181$938 

 

 

─ 

 

 

─ 

 

 

3.875:181$938 

 

 

VASCONCE_ 

LOS 

 

 

1869-70 

 

 

73.000:000 

 

94.847.342$301 

 

70.786:932$333 

 

141.594:107$243 

 

─ 

 

46.746:764$942 

 

ITABORAY 

 

1871-72 

 

94.000:000$000 

 

─ 

 

83.698:854$655 

 

─ 

 

10.301:145$345 

 

─ 

Fonte: Proposta e relatório do ministério da Fazenda apresentados à Assembleia Geral 

Legislativa na Terceira Sessão da Décima Primeira legislatura pelo Ministério e Secretário 

dos Negócios da Fazenda. 

GABINETE: 30.05.1862: Marques de Abrantes, Miguel Calmon du Pin e Almeida – Proposta 

vol. 1862; 12.05.1865: José Pedro de Carvalho – Proposta vol. 1864; 3.08.1866: Zacarias de 

Góes e Vasconcelos – Proposta vol. 1867; 16.07.1868: Visconde de Itaboraí, Joaquim José 

Rodrigues Torres – Proposta vol. 1869. 

   

Somente no relatório de Zacarias de Góes Vasconcelos encontrei dados completos, 

porém a tabela nos serve de parametros para visualizar a situação financeira do país entre 

1864 e 1871. Segundo Carreira:  

 
 

Dos 54 exercícios (1823 a 1880) liquidados, [...] receita e despesa, apenas 10 

apresentaram saldos e tão pequenos em relação aos grandes déficits, que de 
todo desaparecem [...] não se pode dizer que este Estado é próspero. [...] A 

base em que se funda o tesouro para este cálculo de estimativa é falaz594. 

 

 

Tanto o Senador Carreira, quanto o empresário Bandeira Junior, mostraram por 

diferentes aspectos (o primeiro mais técnico e o segundo mais político) a situação financeira 

do país, porém os dois convergiram no resultado, que foi a de uma crise financeira de 

proporção expressiva. 

Podemos verificar também que o déficit no quinquênio 1865-70 (Tabela 8) quase 

alcançou o valor da receita. 

 

 

 

                                                             
594CARREIRA, Liberato de Castro. O Orçamento do Império desde sua fundação, 1883   p. 54 e 74  
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Tabela 8 – QUINQUÊNIO 1865 – 1870 
Rubrica Resultado 

RECEITA 376.891:018$911 

DESPESA 701.199:505$495 

DÉFICIT 324.308:486$584 

Fonte: CARREIRA, Liberato de Castro. O Orçamento do Império desde sua fundação. RJ: 

Typografia Nacional, 1883. p. 42. 

 

Foram com estes e outros dados que Perdigão trabalhou para elaborar as estratégias 

para enfrentar o problema da mudança de sistema de produção e organização social baseada 

no trabalho escravo. Apesar de sempre considerar os valores cristãos em seus discursos, ele 

buscou a racionalidade das análises estatísticas e orçamentárias para avaliar as estratégias 

possíveis para esta mudança. 

Sobre a defesa dos interesses escravistas de que tratou Laidler, Spiller levantou a 

mesma duvida, ao constatar similaridades nos discursos de Perdigão e José de Alencar, 

igualmente contrário ao projeto do governo. Com esta sintonia de ideias e proximidade desde 

os anos de faculdade595, no IAB e tendo sido assistentes no escritório de advocacia de Caetano 

Soares, Spiller argumentou que:  

 

 

Caberia até mesmo indagar se as “razões politicas” ligadas à defesa dos 
interesses dos proprietários de escravos, claras para justificar o gesto politico 

de Alencar em 1871, podem também ter influenciado a tomada de posição 

do deputado Perdigão Malheiro596. 

 
 

Em nota Spiller considerou que Perdigão construíra uma estratégia a partir de 1863 a 

1871 de “total moderação” na reforma e contra o imediatismo da abolição e por isso não 

deixou de ser similar à estratégia dos parlamentares defensores dos interesses escravistas, em 

1884-85 que foram contra o projeto Dantas, defendendo inclusive a vigência da lei de 1871. 

Com isso, estaria defendendo os interesses escravistas desde o inicio de seus trabalhos sobre a 

escravidão. Seria mais correto considerar que os escravistas de 1884 tenham se apropriado das 

ideias de Perdigão, que neste tempo já havia falecido.  

                                                             
595 NOGUEIRA, José L. de Almeida. A Academia de São Paulo: tradições e reminiscências. Vol. 3. 3ª ed. SP: 

Saraiva, 1977.  p. 131-33.  José Martiniano de Alencar (1.05.1829 – 12.12.1877) foi da Turma 19 do Curso de 

Ciências Jurídicas da Academia de São Paulo, tendo colado grau em 29 de outubro de 1850. Além disso, foi 

vizinho do primo de Perdigão Francisco de Paula Ferreira de Rezende, na Rua da Palha (atual 7 de abril), que 

apesar de não ter feito amizade com Alencar, deixou registro em seu livro Minhas Memórias impressões da 

época de estudante. 
596PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001. p. 268-69 
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Para tentar compreender a mudança de posição de Perdigão, faz-se necessário 

conhecer sua trajetória, a partir de 1850, analisar os vínculos que tinha com o governo 

imperial e a conjuntura política e econômica como fatores de viabilidade. As mudanças 

propostas mudariam, romperiam a rede de vínculos hierárquicos sociais e econômicos que 

sustentavam a sociedade desde sua criação até aquele momento, pois a escravidão estava 

enraizada na organização social e econômica do país. 

Perdigão sempre viveu de seu salário, nos diversos cargos que ocupou. Tendo sido 

aluno brilhante desde o Imperial Colégio de Pedro II, recebeu desde o início convites para 

ocupar cargos cobiçados por muitos, como o de Juiz Municipal.  No Gabinete de 29 de 

setembro de 1848 quando finalizava seu curso superior em Ciências Jurídicas em São Paulo, 

Eusébio de Queirós Coutinho Matoso da Câmara, seu futuro cunhado, ocupava a pasta da 

Justiça.  Segundo Azevedo Castro, ele ofereceu-lhe o cargo de Juiz municipal da Primeira 

Vara da Corte, “alvo da ambição dos principiantes e destinado ordinariamente ao que 

melhores habilitações demonstravam no curso jurídico.”597 Apesar disso, Perdigão o recusou, 

pois não pretendia seguir carreira na magistratura. Mais tarde aceitou ser nomeado como 

suplente desta mesma vara, cuja função exerceu entre 1851 e 1854.  Ele recusou outros de 

igual ou maior importância. Quando não se sentia preparado, fosse fisicamente, como em 

1877 quando fora convidado a presidir a província do Ceará, mas a saúde o fez recusar; ou 

tecnicamente. Sua família paterna tinha um histórico de serviços à família real desde Portugal. 

Seu pai era funcionário público, tendo cursado a faculdade de Direito na Universidade de 

Coimbra com o apoio do então regente D. João VI.  

Era comum o acúmulo de cargos e funções. Até 1881, ano de seu falecimento exerceu 

cargos na Casa Imperial como moço fidalgo (inicio em 1851), advogado (inicio em 1869) e 

advogado do Conselho de Estado (início em 1866). No Ministério da Justiça na Procuradoria 

dos Feitos da Fazenda Nacional, foi Procurador no Juízo Defuntos e Ausentes e Juízo dos 

Feitos da Fazenda Nacional 1ª Instância no período de1856 a 1869, quando pediu para sair 

pois queria lançar-se à politica e tentar a candidatura de deputado pela província de Minas 

Gerais. Foi testamenteiro da Duquesa de Bragança em 1874. Além disso, foi membro e ex-

presidente  do IAB e membro do IHGB. Não se pode dizer que fez carreira parlamentar já que 

foi o de menor duração na sua trajetória profissional. Apenas seis anos nas duas legislaturas 

que atuou. Possuía um número razoável de escravos até 1866 quando os alforriou gratuita e 

condicionalmente. Com este histórico não vejo sentido em aceitar que Perdigão tenha 

                                                             
597CASTRO, José Antônio de Azevedo. Consultas sobre várias questões de Direito civil, comercial e penal 

respondidas pelo Dr. Agostinho M. P. Malheiro coordenadas e publicadas por J. A. Azevedo Castro. 1884 p. 22 
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sucumbido às razões dos proprietários da província a qual representava. Não há em sua 

trajetória, justificativa econômica e nem política que sustente o caminho analítico dado por 

Laidler. Ademais, sua característica extremamente metódica, detalhista, tendente a fazer 

revisões buscando sempre manter a legislação atualizada e mente analítica, me leva a oferecer 

outra análise sobre a mudança do que defendia entre 1863-67 e 1871. 

É correta a análise historiográfica feita por Spiller em relação a obra de Perdigão. 

Segundo ele, foi utilizada como fonte para retratar a escravidão, porém de forma acrítica e 

descontextualizada.598 E sobre a busca de Perdigão por integrar o escravo à sociedade sem 

afetar a economia e segurança do Estado e respeitando o Art. 179 § 22, não vejo como dilema 

e nem como uma reflexão jurídica e política.  Como jurisconsulto, estudioso das leis, tendo 

experiência no campo da Procuradoria dos Feitos e como advogado, ele procurou seguir uma 

linha processual que respeitasse as normas jurídicas. Outra observação de Spiller foi a 

dissidência de Perdigão em maio de 1871. Disse ele que “para surpresa dos 

emancipacionistas, aliou-se à dissidência do partido conservador e passou a criticar 

veementemente a implantação, naquele momento, de qualquer reforma legal sobre a 

escravidão no país.”599 É interessante observar a radical oposição à Malheiros em relação à 

mudança de seu posicionamento. Seus pares na Câmara se apossaram de um enorme 

sentimento de surpresa e traição quando Perdigão iniciou seus argumentos contrários à lei do 

ventre livre. Exigiram a permanência de um pensamento que fora gestado no contexto entre 

1863 e 1867, quando observamos que a eficácia das estratégias está condicionada a fatores 

conjunturais. Temos entre 1863 – 1867 – 1871, um lapso de tempo importante onde podemos 

relacionar uma série de acontecimentos que influenciaram e demandaram decisões, soluções, 

estratégias que serviram ao conjunto de fatores naquelas circunstancias. Um ano após pensar 

o ventre livre como medida direta no processo de emancipação, influenciado provavelmente 

pelos resultados obtidos nos outros países que adotaram a mesma medida, estouravam a crise 

bancária e a guerra no Paraguai que só terminou em 1870, com soldados libertos exigindo os 

direitos prometidos, dívidas escorchantes, tanto internas quanto externas e outros fatores que 

Perdigão elencou. Em 1899, Joaquim Nabuco avaliou a análise conjuntural que Perdigão fez e 

que redefiniu suas estratégias sobre o processo de emancipação, escrevendo que “não há, 

porém, dúvida sobre a volta inteira que fez em 1871”.600 

                                                             
598PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001. p. 264-65 
599PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001.  p. 262 
600NABUCO, Joaquim. Um estadista no Império. Tomo III, 1899. p. 237 Nota 2 
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 Em 1868, o Visconde de Jequitinhonha influenciado pelo parecer do Visconde de 

Abaeté, havia modificado sua opinião “não quanto ao fim, mas quanto à fixação do tempo e 

dos meios.” Ele tinha sugerido a abolição para os maiores de 25 anos no fim de dez anos e 

para todos os escravos quinze anos depois de promulgada a lei.601 Luiz Gama diante da 

hesitação do movimento republicano em apoiar incondicionalmente a causa abolicionista com 

todas as suas consequências, rompeu com os partidários da mudança de regime. Mesmo 

Zacarias Góes de Vasconcelos, teve um argumento ou fato para justificar sua mudança de 

posicionamento. Considerar os fatos colocados por Perdigão como “uma volta inteira” foi 

uma atitude de deliberada negação à realidade do país e aos estudos realizados na época; e 

que serviu apenas ao propósito de detração por parte de Nabuco. O porquê disso, não se sabe 

ainda. 

A pecha de incoerência não foi dado somente a Perdigão Malheiro, mas a todos que 

votaram contra o governo, como mostrou Joaquim de Souza Reis, deputado pelo 1º Distrito 

da província de Pernambuco em seu discurso em 21 de julho de 1871.  Inicia sua fala, dizendo 

que ao avaliar a ausência de visão a longo prazo do governo, que não via que a consequência 

seria a ruina do país, decidiu colocar-se ao lado dos que eram contra a proposta.  E tinha a 

convicção de que a proposta era inconstitucional, e contrariava os princípios do partido 

conservador e ainda era repelida pelo país. E dizendo-se franco, justificou seu voto, porém 

antes pediu permissão para expressar seu desgosto diante do tratamento dado aqueles que 

eram contrários a proposta.   

 

 
Permita-me S. Ex. que, antes de tratar da matéria da proposta, eu manifeste a 

casa o desgosto que tenho de ver, que aqueles que nesta casa compõem o que 

ora se chama oposição, ora minoria ou dissidentes, se têm feito três graves 
injustiças. A primeira é que nada queremos absolutamente, que tenda a 

emancipação do elemento servil; que queremos a perpetuidade da 

escravidão; que somos escravocratas. É esta uma pecha que se nos lança, e 

que nos ofende, tanto quanto ao país (apoiados); porque não penso que haja 
no Brasil uma só voz que se erguesse para manter a escravidão 

perpetuamente. (Apoiados.) E seria passível que os eleitos do povo viessem, 

no recinto desta augusta câmara, proporcionar ao governo ocasião para os 
considerar partidários da perpetuidade da escravidão?  E d'onde se tem 

podido coligir que não queremos nada? Dizem uns que da falta de 

apresentação, de nossa parte, de medida substitutiva da proposta; outros, que 
de nossa insistência em medidas indiretas e estudos sobre o assunto... E na 

verdade, Sr. presidente, V. Ex. tem visto que cada um dos membros 

dissidentes, que se têm ocupado desta questão, tem manifestado sua opinião 

                                                             
601 BRANDÃO, Francisco Gomes (Francisco Jê Acaiaba de Montezuma), Visconde de Jequitinhonha. Parecer 

sobre proposta do governo In: BUENO, José A. Pimenta. Trabalho sobre a extinção da escravatura no Brasil. 

RJ: Typografia Nacional, 1868. p. 30-33 
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lembrando idas conducentes á. emancipação, sem ater-se à falta de estudos, 

embora todos instem por certos estudos para a decretação de medidas como 
as que a proposta consigna.; todos, porém, são acordes em que a libertação 

do ventre não deve ser adotada, e essa é que é a grande questão do governo. 

(Apoiadas.) Qualquer ideia que os dissidentes, em substituição da proposta 

tivessem, V. Ex. o sabe, não seria esta a ocasião própria para apresentá-la602. 
 

 

Depois de modificada e adaptada aos interesses escravistas, a lei que declarava livres 

os filhos de escravos foi finalmente aprovada em vinte e oito de setembro de 1871, por 65 

votos a favor e 45 contra.  A maioria dos deputados de Minas, entre eles Malheiros, São Paulo 

e Rio de Janeiro votaram contra, acompanhados pelos deputados do Espírito Santo e do Rio 

Grande do Sul. Os representantes das províncias do norte e nordeste votaram maciçamente a 

favor. Essa lei que apenas jogava para o futuro a solução do problema foi, entretanto, 

considerada pelo governo e pelos escravistas como solução definitiva. Não era essa a opinião 

dos abolicionistas brasileiros.   Em relação à conduta e voto contrário de Perdigão, Spiller cita 

Nabuco, 

 

 
Joaquim Nabuco “tentou compreender e até mesmo perdoar a atitude 

inusitada” do “mestre da abolição”, Perdigão Malheiros, de votar contra a lei 

do ventre livre.  Escorou-se, mais uma vez, na conhecida tese da estafa ou do 
surto de monomania intelectual para absolver o deputado jurisconsulto, 

revelando-nos a imagem, já aventada para Teixeira de Freitas, de que os 

estudiosos da lei estavam de alguma forma (quem poderá saber?) fadados ao 

delírio ou, ao menos, à beira de um ataque de nervos [...]603. 
 

 

É necessário ressaltar que Perdigão Malheiros, poderia ter publicizado seu voto, 

apenas na sessão de votação, como o fizeram seus pares na Câmara; porém ele o fez meses 

antes, durante os debates sobre o projeto.  Esta decisão pode ter sido uma estratégia para 

tentar derrubar o projeto.  Como em ocasiões anteriores, é de supor que esta decisão foi 

maturada na análise do contexto em que se desenrolava o pleito.  Confiou talvez na 

credibilidade e respeito que lhe eram imputadas e na resistência da Câmara em relação ao 

Gabinete Rio Branco. Um ‘cabo de força’ se apresentou nesta contenda. E é possível que 

Perdigão não tenha tido a percepção mais ampla, do ‘jogo de xadrez’ que se tornara a Câmara, 

onde a experiência, a hierarquia nobiliárquica e a ‘vontade augusta’ se revelou com toda 

força. E seu possível erro foi não ter recuado.  Mas ele não conseguiria fazê-lo. Recuar seria 

deixar de defender suas verdades e mais que uma questão pessoal, deixar de defender o que 

                                                             
602 REIS, Joaquim de Souza. Discurso proferido na 2º Discussão da proposta do governo sobre o elemento 

servil em 21 de julho de 1871. RJ: Typografia de Julio Villeneuve & C., 1871. p. 6-7 
603PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial, 2001. p. 257. 
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considerava correto, como jurisconsulto. Afinal, era o futuro de uma parte da população e o 

próprio país que estava em jogo.  

A historiografia atual vem confirmando que a preocupação de Perdigão quanto aos 

cuidados com as crianças, não eram infundados.   Segundo Emília Viotti da Costa,  

 

 
Apesar de toda a agitação em torno do projeto, este foi de limitadas 

consequências, a curto prazo. A maioria dos proprietários preferiu manter os 

filhos de escravos ao invés de entrega-los ao Estado. Em 1882, o Relatório 

do Ministério da Agricultura registrava apenas cinquenta e oito renúncias ao 
serviço de ingênuos604. 

 

 

Costa aponta ainda que as fraudes na legislação foram inúmeras. Dentre elas, a demora 

para o registro nos livros de matrícula, deturpação de atestados de batismo para manter as 

crianças nascidas depois da lei no cativeiro, entre outras fraudes. O fundo de emancipação, 

além de despretensioso, nem sempre era aplicado integralmente. A Lei do Ventre Livre não 

colocou fim as discussões. Arethuza Helena Zero, analisando as consequências da Lei do 

Ventre Livre mostrou que, 

 

 
O entendimento das formas de controle social exercidas sobre a população 

pobre infantil no século XIX, analisando as ambiguidades da “Lei do Ventre 

Livre” que contribuíram para o aproveitamento espoliativo da mão-de obra 
escrava infantil. O enfoque central é dado aos ingênuos, crianças nascidas 

livres de mães escravas após a “Lei do Ventre Livre”. Verificamos os 

mecanismos institucionais (legais), econômicos e sociais que possibilitaram 
a existência de crianças tuteladas no decorrer da transição do trabalho 

escravo para o trabalho livre, assim como, identificamos os efeitos que o 

processo de tutoria produziu sobre a família do tutelado605. 

 
 

Após a Lei do Ventre Livre, o índice de mortalidade infantil, entre os escravos 

aumentou, pois além das péssimas condições de vida, cresceu o descaso pelos recém-

nascidos. Helena Zero, explica que Perdigão, dentro de um contexto político de ascensão do 

gabinete do Visconde de Itaboraí, contrário em discutir as questões sobre a escravidão, mudou 

sua posição, anteriormente a favor do ventre livre, afirmando que os ‘filhos livres da lei’ 

                                                             
604COSTA, EmiliaViotti da. A Abolição. Coordenação de Jayme Pinsky. SP: Global, 1982.  p. 49-50. 
605ZERO, Arethuza Helena. Ingênuos, libertos, órfãos e a lei do Ventre Livre. MG: Associação Brasileira de 

Pesquisadores em História Econômica (ABPHE), 2003. 
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permaneceriam de fato na escravidão até os 21 anos.   Helena Zero conclui por avaliar a 

postura de Malheiros como incoerente a um dos principais pontos do seu ensaio.606 

Esta avaliação carece de maiores detalhes sobre este episódio, que poderiam ser 

aclarados na consulta a Azevedo Castro e na própria obra citada de Malheiros, A Escravidão 

[...], além de discursos seus tanto na Câmara Parlamentar quanto no I.A.B. Nestes 

documentos, observa-se permanente busca por solução que mantivesse os direitos 

constituídos dos proprietários, e ao mesmo tempo beneficiasse a longo prazo a população 

escrava, de forma a garantir-lhes a cidadania plena e efetiva. 

Carlos Henrique Gileno mostrou que o jurista daria um voto favorável ao projeto de 

lei, “se os filhos e filhas das escravas não fossem mais escravos, mas declarados órfãos, com 

os senhores que os criassem podendo utilizar-se dos seus serviços, mediante pagamento de 

salário, até os 14 anos e obrigando-se, posteriormente, a garantir-lhes a instrução primária.”607  

E Helena Zero concluiu dizendo que “podemos dizer que persistia em Perdigão Malheiro o 

temor de uma desorganização social e econômica ampla do Império se o movimento 

abolicionista fosse acelerado pela efetivação da Lei do Ventre Livre.”608 Mas este temor era 

compartilhado por muitos dos seus pares, inclusive Nabuco de Araújo e Visconde de Abaeté. 

Perpetuaram-se as criticas de incoerência, sendo que esta acusação foi dada 

primeiramente pelo ministro da agricultura, que reagiu mal ao requerimento de Perdigão 

pedindo vistas aos documentos do Conselho de Estado sobre o projeto de governo de 1867 e 

1868. 

 

3.7. A 16ª Legislatura (1876 – 1877)  

 

Finda a 14ª Legislatura. Perdigão Malheiros não conseguiu participar do processo 

eleitoral para a 15ª Legislatura, mas se preparou para a próxima. 

Em 1873, Malheiros escreveu Manual do Procurador dos Feitos da Fazenda 

Nacional: nos juízos de primeira instância609.  Neste ano ainda, deixou de exercer a 

advocacia, tornando-se consultor jurídico.   Esse era um trabalho mais folgado e menos 

tormentoso. Em 25 de junho de 1875, conquistou sua segunda legislatura por Minas Gerais.  

O novo gabinete foi organizado e presidido por Duque de Caxias.  Ele se candidatou por sua 

                                                             
606ZERO, Arethuza Helena. O preço da liberdade: caminhos da infância tutelada - Rio Claro (1871-1888). 

Campinas, SP, 2004. 148p. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Economia - Universidade Estadual de 

Campinas. p. 53  
607GILENO, Carlos Henrique. Perdigão Malheiro e as crises do sistema escravocrata e do Império, 2003 p. 24 
608ZERO, Arethuza Helena. O preço da liberdade, 2004. p. 54 
609 MALHEIRO, Agostinho M. P. Manual do Procurador dos feitos da fazenda nacional: nos juízos de primeira 

instância, 1873. 
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província e então já arrefecidas as malquerenças que a questão do elemento servil havia 

provocado, foi eleito deputado obtendo mais de 1800 votos que o colocaram em primeiro 

lugar na lista dos representantes mineiros. Em 1876, foi indicado pelo Conselheiro José 

Machado Coelho de Castro seu amigo à ser advogado do Banco do Brasil.Em 3 de julho de 

1877, na segunda legislatura, durante o gabinete Caxias, apresentou o projeto relativo ao 

comércio de escravos, o proibindo.   Em 1854, Barão de Cotegipe e Senador Teixeira Junior 

apresentara também, projeto sobre a questão do tráfico de escravos. A reação da imprensa a 

este projeto foi divergente.  A imprensa da corte aderiu.  Já o Diário Popular e Globo foram 

contrários.  A Gazeta de Noticias, Diário do Rio, A Reforma e A Pátria, todos aprovaram o 

projeto.  Inclusive fazendeiros. O projeto taxava a entrada de cada escravo na província em 

400 réis.Na sessão de 23 de maio de 1877, quando apresentou o projeto sobre o comércio de 

escravos, fez seu último discurso de sua ‘malograda carreira parlamentar’. Diz Malheiros, 

 

 
O estado do país [...] é contristador, o contrabando, as fraudes, as 

dilapidações bem o provam.  O país parece estar como um corpo apodrecido, 

onde tudo se desmantela e cai: desde o Pará até o Rio Grande do Sul, desde o 

Rio de Janeiro até o Mato Grosso, a dilapidação é geral.  A renda escoa-se 
aos centros aos milhares de contos. Como pode haver receita se ela se esvai, 

escoa-se como água em cesto roto? [...] A Constituição, senhores, eu 

qualifico um nariz de cera; quando não se quer – a Constituição opõe-se – 
quando se quer a Constituição não se opõe610. 

 

 

Segundo Azevedo Castro ao se encerrar a sessão legislativa no final de maio deste 

ano, também se encerrava a curta carreira parlamentar de Perdigão.  “Ele não mais voltaria a 

ilustrar aquela tribuna com o verbo de seu esclarecido patriotismo “seu amor ao estudo e 

singular dedicação pela causa pública”611. Encerrada as Câmaras, o ministério convidou-o a 

presidir a Província do Ceará, mas seu estado de saúde o fez recusar. Por Decreto nº 6880 de 

11 de abril de 1878, a Câmara dos Deputados foi dissolvida e outra foi convocada para 15 de 

dezembro. Com esta medida, os deputados desta legislatura se sentiram no direito de pedir 

reeleição.  Assim o fez Agostinho José F. Bretas e também Perdigão Malheiros.   

Bretas escreveu artigo justificando seu pedido de voto, dizendo-se vítima da boa fé 

que sempre teve para com os companheiros de partido.612 Na edição seguinte do Jornal do 

Comércio, foi publicado artigo de Perdigão onde este se solidarizou com o colega excluído da 

                                                             
610CASTRO, José Antônio de Azevedo. Agostinho Marques Perdigão Malheiro, 1883.  p. 130-131. 
611CASTRO, José Antônio de Azevedo.Agostinho Marques Perdigão Malheiro, 1883.  p. 133 
612BRETAS, Agostinho José F. Aos conservadores mineiros, seus comprovincianos. Jornal do Comércio. RJ, 

Ano 57, nº 230, 18 ago.1878.  p. 3 
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chapa organizada pelos senadores Cruz Machado, Luiz Carlos, Antão e Joaquim Delfino, 

afirmando que havia sido vítima da mesma exclusão. E constatando que nas duas situações 

não houve consideração desta comissão em comunicar ou consultar sobre a retirada de seus 

nomes da chapa, o que qualificou de “caprichosa e acintosa”613. Um eleitor que assinou com o 

pseudônimo de “Um eleitor independente”, chamou atenção para esta ação da comissão que 

declara injusta. Diz ele  

 
 

Com grande surpresa e geral desgosto vai sendo recebida em Minas a chapa 

conservadora organizada na Corte e imposta à província por quatro 
senadores do partido conservador [...] Foi sacrificado o nome prestigioso e 

ilustre de Perdigão Malheiros, a candidatura simpática do talentoso Diogo de 

Vasconcellos, [...] porque? Porque cumpria per faz, per nefas, abrir espaço à 
afilhadagem pretenciosa, apavonada e de equívoca reputação! [...] Daí 

proveio a chapa que ora se impõe ao partido [...]614. 

 

 

Neste ano, o Partido Conservador de Minas Gerais estava acéfalo.  Perdigão articulou 

com os principais partidos da Corte: Rio de Janeiro e Minas Gerais, levantando a moral destes 

que já viam a derrota formal.  Foi surpresa quando recebeu carta de Minas, de amigos, que lhe 

remeteram a chapa combinada na Corte, onde não constava seu nome.  Mas ele não ficou 

parado diante de patente traição e que foi perpetrada por quem era então seu amigo Francisco 

Januário Gama Cerqueira.  Em artigos ao Jornal do Comércio, escreveu sobre sua exclusão e 

que ela fora devida ao projeto sobre o tráfico interprovincial de escravos e ao discurso de 10 

de outubro de 1878.  Iniciava-se uma discussão que prometia desdobramentos e que geraria 

desgastes emocionais.  

 

 

Sua mãe, mal receosa das conseqüências da contenda, escreveu-lhe rogando 

que cessasse tão desagradável polêmica.  Obediente cedeu.  Mas o golpe foi 
grande [...] ele que possuía a boa fé de uma alma cândida, incapaz de iludir.  

Ressentiu-se com a injustiça.  Ficou mais sombrio, tornou-se impaciente, 

denunciando sofrimento interno, latente, a espera de ocasião para explodir615. 
 

 

Em 1878, o partido liberal ascendeu ao poder e Perdigão deu por finalizada sua 

incursão na política. 

 

 

                                                             
613BRETAS, Agostinho José F. Aos conservadores mineiros, seus comprovincianos. Jornal do Comércio. RJ, nº 

231 de 19 ago. 1878. p. 3 
614 Um eleitor independente. Eleição geral em Minas. Jornal do Comércio nº 235 de 23 de agosto de 1878. p. 2 
615CASTRO, José Antônio de Azevedo. Agostinho Marques Perdigão Malheiro, 1883  p. 133-134 
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Conclusão 

 

Sempre corremos o risco do equívoco ao tentar interpretar códigos de conduta de 

época diferente da qual vivemos. Assim, apreender os valores e interesses envolvidos nas 

ações de personagens do século XIX foi um desafio. Enfrentá-lo possibilitou-nos uma 

imersão no contexto ideológico, social, histórico e político vivido por Perdigão Malheiros e 

seus pares, o que pode ter contribuído para um melhor entendimento dos fatores responsáveis 

pela mudança de seu voto no processo de votação da Lei do Ventre Livre.  

Procuramos fundamentar as interpretações nas fontes documentais e as hipóteses 

levantadas igualmente surgiram do resultado destas investigações. Fizemos a revisão 

historiográfica  de alguns fatos mais importantes, principalmente os ocorridos no ano de 1871, 

com o objetivo de tentar aproximar-nos ao máximo destes códigos de conduta de forma a 

compreender motivações e justificativas para as ações e decisões de Perdigão Malheiros em 

relação a mudança de seu posicionamento sobre o ventre da escrava que imputou-lhe a crítica 

de incoerente.Nesse caminho metodológico obrigatoriamente entramos no meio dos debates 

objetivando apreender os movimentos seus e de seus pares, as redes de apoio, alianças e 

rompimentos.  

Na análise dos discursos pudemos perceber uma série de características de conduta 

parlamentar, de encaminhamentos e desdobramentos das questões então debatidas. As 

mudanças de posicionamento político que em nosso tempo é comum, não o era no século XIX 

e, portanto quem o fazia era muito mal visto. Citamos o exemplo do liberal Francisco de Sales 

Torres Homem que se afastou do então ministro da Fazenda Bernardo de Souza Franco 

quando este deixou de apoiar seu projeto relativo a questões bancárias, preferindo o do Barão 

de Mauá. Mas há outros em que a mudança de posicionamento não criou dissabores pessoais. 

É o caso do Visconde do Rio Branco. No começo da carreira militou no Partido Liberal, mas 

em 1853 mudou para o Partido Conservador; em 1867 era contra o projeto de ventre livre, 

tornando-se em 1871, já como Presidente do Conselho, ferrenho defensor deste projeto, ideia 

apoiada pelo imperador. Na atualidade a mudança é vista como natural processo, sendo objeto 

de crítica ou não.  

Em relação as críticas que foram imputadas à Perdigão,as evidências apontam para o 

objetivo de desqualificá-lo principalmente diante da comunidade internacional em relação ao 

projeto de extinção da escravidão. 
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A historiografia nos apontou que em 1871 Perdigão mudou a defesa que fizera do 

ventre livree a de que esta mudança foi motivada pela defesa dos interesses escravistas.  

Porém em 1863 ele propôs a liberdade da escrava e de seu ventre. A proposta do governo 

era a de manter a mulher na condição de escrava, libertando somente o filho nascido a partir 

da data da lei. 

Em 1870, após a leitura das várias propostas e dos pareceres, sendo o principal o do 

Visconde de Abaeté, ao ver que o governo não mudaria os termos do projeto como pedira e 

depois de alertar que não poderia votar e contrariar sua concepção original de liberdade da 

mãe e do filho escravo cumpriu o prometido, votando contrário ao governo, mantendo-se fiel 

ao que defendera em 1863. Ainda ofereceu outro caminho – o fundo de emancipação, uma 

saída que mantinha a escrava com seu filho, porém com a possibilidade real de liberdade de 

ambos. 

Os argumentos que Perdigão apresentou e que foram desconsiderados, e as várias 

estratégias para isolá-lo, revelaram políticas consistentes em relação a não integração do 

africano e seus descendentes à sociedade brasileira. Por todo o caminho percorrido por 

Perdigão, pelo governo imperial, pelos proprietários de terras e de escravos, a palavra 

cidadania, apareceu de forma explícita e principalmente de forma subliminar ou nas interfaces 

das ações e discursos que se desenvolveram ao longo das décadas de 1860 e 70. Em princípio 

o problema do Brasil foi a extinção do sistema escravista, porém a questão principal foi a 

perspectiva da derradeira integração do africano e seus descendentes à sociedade brasileira. 

Através da análise da trajetória de Perdigão Malheiros pudemos aferir que não houve vontade 

efetiva da elite dominante em compartilhar o espaço e bens sociais com o negro e muito 

menos considerá-lo cidadão. Após a abolição se verificou a existência de uma nova classe de 

pessoas livres, mas que na prática segundo Clóvis Moura não foram incorporados ao mercado 

de trabalho e que deslocados do centro do sistema de produção para a periferia pelos 

imigrantes, continuaram sem acesso à cidadania, mesmo aquela conceituada por Murilo de 

Carvalho.  

As análises de Murilo de Carvalho e Clóvis Moura, nos levou à uma nova linha de 

investigação, que recai sobre os reais interesses da Inglaterra ao pressionar o Brasil desde 

1810, para que se extinguisse o sistema escravista de produção. Vê-se a necessidade de rever 

os argumentos colocados de que havia interesse por parte dos ingleses na liberdade dos 

escravos, em ampliar o mercado consumidor. Ao analisar a proposta do governo (Quadro 3 p. 

171) vemos que o mercado de trabalho dos libertos continuaram a ter a vida orientada e 
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controlada pelo governo. Importante também analisar a que tipo de mercadoria o liberto teve 

o poder de compra com o pagamento de seu jornal, cujo valor não era pago integralmente.  

Ficou também para uma próxima investigação a relação da família Perdigão Malheiros 

com a família real e os motivos para que a partir de 1860, Perdigão sofresse permanentes 

estratégias por parte do executivo em mantê-lo afastado do núcleo do poder. Este estudo nos 

levou também a vislumbrar outra face do imperador D. Pedro II, que talvez ainda não esteja 

tão revelada pela historiografia e que Mary Del Priore em seu livro Castelos de Areia mostrou 

nas relações com a princesa Isabel e seu genro. O de um homem não só austero, mas que com 

sutileza exerceu muito bem o poder moderador, fazendo valer sua vontade augusta. Neste 

âmbito, percebemos o uso de estratégias que buscaram obter o mesmo resultado de 1823 – a 

prevalência da vontade imperial em detrimento ao órgão legislativo e representante da 

vontade do povo. Em 1823 D. Pedro I foi claro ao dissolver a Assembleia e outorgar a 

Constituição incluindo o poder Moderador sobre os outros poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, cabendo ao seu detentor força coativa sobre os demais. Com D. Pedro II, 

percebemos seu poder em todas as instâncias do processo de emancipação. Com sutileza ele 

isolou aqueles que não estavam seguindo suas orientações, como ocorreu com José de 

Alencar ferrenho opositor de D. Pedro II que em 1869 foi preterido pelo imperador que não o 

escolheu para a vaga de senador, apesar de ter obtido o primeiro lugar na votação. D. Pedro 

deu poder e benesses aos que ficaram a seu lado e com firmeza deu a direção que queria sobre 

a questão da escravidão.  

Nas divergências partidárias sobre as medidas a serem adotadas concluímos que o 

século XIX  foi um período de transição onde as pessoas responsáveis pelo processo decisório 

tiveram de pensar um futuro quase totalmente novo tanto nas relações familiares e sociais 

quanto nas relações de produção. A insegurança só não foi maior, pois contavam com a 

experiência recente dos outros países tanto em relação ao fim do sistema escravista quanto a 

política econômica. Porém Perdigão mostrou que os modelos aplicados nos outros países não 

podiam ser transplantados para o Brasil sem levar em conta os contextos e conjunturas, 

diferentes, sobretudo em relação a quantidade de escravos no Brasil. 

O ano de 1871 e a votação da lei do ventre livre foi analisado a partir do olhar de 

Perdigão Malheiros e como este processo afetou suas relações familiares, sociais e politicas. 

Entendendo que a sociedade é feita por pessoas cuja subjetividade permeia as relações sociais 

foi neste âmbito que os valores pessoais orientaram os posicionamentos sobre os temas 

debatidos, amizades e conflitos gerados no cotidiano parlamentar. Estes valores gerados e 

desenvolvidos no seio familiar e na própria personalidade tornaram-se elementos que muitas 
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vezes dificultaram o transito na política parlamentar que, de acordo com Azevedo Castro, 

exigia certas qualidades pessoais. Assim ele ressalvou que fora um erro a entrada de Perdigão 

na politica, pois tinha opiniões próprias, era incapaz de transações indecorosas, firme em suas 

convicções, não era flexível, ou seja, não tinha facilidade de se acomodar às circunstâncias, 

que segundo ele constituía verdadeira força politica, não tolerava contradição e por ser tão 

ilustrado, tão dedicado aos estudos, considerava que suas ideias eram as melhores e que 

deveriam ser aceitas sem contestação, o que Azevedo Castro considerou pequeno defeito entre 

tantas qualidades. E essas características foram observadas na analise de um conjunto de 

discursos e do seu livro A Escravidão no Brasil. Através dos documentos analisados 

percebemos a busca incansável de Perdigão em fundamentar suas análises nas legislações 

antigas e contemporâneas, o sistema de trabalho metódico e detalhista, a seriedade e visão 

macro das questões em que o futuro do país era o foco principal.  

A ausência de um perfil político nos remete a desaprovação de seu cunhado, o líder 

saquarema Eusébio de Queirós Coutinho Matoso da Câmara na sua decisão de entrar para a 

politica. Com Perdigão na Câmara, Euzébio teria um forte aliado. A negativa em dar-lhe 

apoio reforça as observações de Azevedo Castro de que Perdigão não se disporia, mesmo 

reverenciando seu cunhado, a fazer os jogos políticos aos quais Eusébio de Queirós já estava 

acostumado. Essa dificuldade transpareceu em 26 de agosto de 1871. 

Para escrever a obra A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico e social 

Perdigão usou o método comparativo entre a legislação portuguesa, romana, observações de 

situações jurídicas no Brasil em relação as questões dos escravos e suas jurisprudências. Por 

isso seu livro tornou-se uma valiosa obra de consulta jurídica e legislativa em um momento 

em que não se tinha ainda elaborado um Código Civil que regulasse as relações entre senhor e 

escravo.  

A obra A Escravidão no Brasil, divulgada na França pela iniciativa de Tavares Bastos 

em presenteá-la a Édouard René de LaboulayeLefèvre um dos membros da sociedade, um dos 

signatários da carta enviada ao imperador pela Sociedade Francesa Anti-Slavery, pode ter 

contribuído para a sensibilização do governo brasileiro na necessidade em iniciar o processo 

de emancipação e extinção da escravidão no Brasil. 

O nome de Perdigão Malheiros a partir da publicação de sua obra pode ter significado 

um início de ascensão no cenário internacional em relação à escravidão, o que não interessava 

à Coroa já que durante os debates parlamentares o Executivo deixou claro que a autoria deste 

processo deveria ficar com o governo. Isso justificaria as várias manobras para isolar Perdigão 

na política.  
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O imperador desconsiderou todas as ressalvas ecriticas colocadas principalmente pelos 

parlamentares dissidentes, em relação ao ventre livre e as consequências da lei tanto para a 

população escravizada quanto para o país. Assim como desconsiderou a autoria de Perdigão 

nas propostas mais importantes, apesar de ter se apropriado delas. Neste sentido faz-se 

necessário ampliar as investigações, no sentido de averiguar o alcance da obra no cenário 

internacional e mesmo dentro do Brasil que pudesse ameaçar o arranjo feito por D. Pedro II. 

A partir de 1860, ano do falecimento de seu pai vários pedidos de Perdigão foram 

indeferidos, negados e nem levados a despacho. Houve uma mudança na relação entre 

Perdigão e D. Pedro II. Não sabemos o que ocorreu. O primeiro registro desta mudança foi o 

indeferimento do pedido de pensão para D. Urbana.  Depois em 1863 no IAB, D. Pedro II 

mostrou-se desinteressado em ouvir trecho do livro A Escravidão no Brasil, a parte dos 

africanos, que estava sendo ainda elaborada. Em 1866 o pedido de apoio para a impressão do 

livro foi negado e nem foi a despacho.  Outros episódios ocorreram, mas a partir de 1869 

quando Perdigão entrou para a Câmara dos Deputados, percebeu-se um crescente desgaste na 

sua relação com o imperador. Apesar de ter se tornado especialista na legislação escravista, de 

ter oferecido projetos para a extinção da escravidão, de ser membro da Casa Imperial, 

advogado do Conselho de Estado, respeitado jurisconsulto, houve persistente manobra da 

liderança do executivo em garantir que não obtivesse créditos sobre o processo de extinção da 

escravidão e que nem galgasse maior grau na hierarquia do poder.  

A carta do Visconde do Rio Branco ao Conselheiro João Alfredo C. de Oliveira datado 

de 16  de abril de 1871, nos revelou a estratégia de D. Pedro II para se assegurar de que a lei 

do ventre livre fosse votada na forma como a concebeu.  A maioria dos discursos analisados 

parece indicar que Perdigão assim como vários de seus pares percebiam a estratégia do 

governo em isolar a Câmara dos Deputados, inclusive mantendo de forma confidencial e 

particular o processo de elaboração da proposta do Executivo e os debates havidos no 

Conselho de Estado, desconsiderando o papel do Legislativo. Várias ações indicam este 

caminho. Na sessão de 26 de agosto de 1871, Perdigão colocou que em conversa com o 

presidente do Conselho, de forma expansiva e amigável, dissera-lhe que não contasse com ele 

“para fazer casa em relação à proposta” que se discutia. Fica a dúvida se apesar de já ter 

colocado que iria votar contra o governo, teria sido consultado pelo Conselheiro sobre sua 

posição, o que revelaria o estratagema do imperador que estava fazendo valer seu poder 

moderador. Me pareceu que não. Nos embates político-partidários o que menos vimos, apesar 

de todas as propostas apresentadas, debatidas ou não, foi um real interesse em preparar o 

escravo para a liberdade civil e o exercício da cidadania, mesmo que restrita.  
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Nos debates da Câmara pudemos perceber três qualidades sempre buscadas ou 

exigidas: confiança, lealdade e popularidade. O governo a exigir a confiança por parte dos 

parlamentares, a lealdade sempre decantada por parte destes e a popularidade como elemento 

critico em relação ao posicionamento parlamentar relacionando o foco da questão no dever e 

compromisso para com o país. Verificamos essa linha de conduta desde 1853.  No processo 

de votação da lei do ventre livre percebemos semelhanças na linha argumentativa dos 

presidentes do Conselho, tanto em 1857 quanto em 1871 na defesa do encaminhamento do 

governo. Tanto Araújo Lima quanto Visconde do Rio Branco acusaram a Câmara de falta de 

confiança no governo.  No processo de encaminhamento de projetos, apoios foram dados e 

retirados e críticas ferozes foram desferidas por todos os lados. Percebemos também o 

desgaste nas relações de amizade. Perdigão por exemplo rompeu com Gama Cerqueira então 

seu amigo. O desgaste começou em 1869 e culminou em 1878. 

Um outro expediente adotado pelo Imperador foi o de demitir o ministério  quando 

houve impasse entre a Câmara dos Deputados e o Gabinete. Isso ocorreu em 1859 garantindo 

que o gabinete seguinte apresentasse projeto sobre Sociedade em Comandita616 e que este 

fosse aprovado pela Câmara. Em 1871, D. Pedro II ao invés de dissolver a Câmara quando 

esta entrou em conflito com o Gabinete usou estratégias para que o projeto do ventre livre 

fosse aprovado, o que denota não a força do Legislativo mas a capacidade articuladora do 

imperador. E nesta perspectiva o nome de Benjamin Constant, membro da Igreja Positivista 

do Brasil, liberal, parece ter tido influencia importante; tanto delineando a ideia de poder 

moderador implantada na Constituição de 1824 quanto em 1866 no pedido da Sociedade 

Francesa Anti-Slavery ou Junta Francesa de Emancipação para resolver o problema da 

escravidão no Brasil e que em 1889 foi um dos principais articuladores do levante 

republicano. Segundo José Pedro Galvão de Souza, “o Poder Moderador, nas mãos de D. 

Pedro II, deu margem à famosa “ditadura da honestidade”. Transformou-se, logo, no poder 

pessoal do monarca, exercido sempre com alto espírito público. [...] o Imperador governava 

efetivamente, estava muito longe de ser o rei que "reina e não governa" do puro 

parlamentarismo” 617. E os registros confirmam que ele governava, fazendo valer sua vontade. 

                                                             
616 BORGES, José Ferreira. Dicionário Jurídico – Comercial. Porto: Typografia de Sebastião José Ferreira, 

1856. p. 82. Sociedade em comandita era regulada na Europa, menos na Inglaterra; Era definida como aquela em 

que um negociante contraía sociedade com um particular para um comercio. A responsabilidade sobre a firma 

era somente do sócio cujo nome constava no contrato. O nome do sócio comanditário, isto é, doador dos fundos, 

não podia fazer parte da firma. Era somente sócio solidário que contribuía somente com uma soma de dinheiro, 

debaixo de condição de ter uma parte dos lucros e perdas, sem poder em nenhum caso responder além dos 

fundos com que entrar.  
617 SOUZA, José Pedro Galvão de. Introdução à História do Direito Político Brasileiro. 2.ª ed. SP: Saraiva, 

1962.  p. 127 
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As tensões internas na elite política parecem ter sido constante no desenrolar dos 

debates sobre as questões nacionais, fossem elas no âmbito da economia ou na política. 

Observou-se que no período de 1853 a 1866 no âmbito da economia, a legislação foi resultado 

de intensa negociação entre os partidos, porém no processo de votação da lei do ventre livre 

entre 1866 e 1871, vimos o poder executivo alinhado ao poder moderador em estratégias para 

garantir que o resultado do projeto de lei fosse aquele da vontade augusta. 

Perdigão com seu olhar sociológico, histórico e jurídico, observou que as mudanças 

estruturais exigiam uma série de fatores para que efetivamente ocorressem. Não era somente a 

preparação do escravo para a mudança de hábitos, de pensamento, para desenvolver aptidões 

e obter escolarização. Também a sociedade como um todo deveria ser preparada para tornar-

se independente do sistema escravista e da mão-de-obra escrava. Um exemplo seria como 

uma criança branca deixar de brincar quando a criança negra não fosse mais brinquedo. 

Haveria de se criar brinquedos não-humanos. 

Perdigão apresentou de forma exaustiva uma série de propostas que ele definiu como 

melhoramentos das condições de vida do escravo, inclusive na mudança gradativa nas 

relações senhor – escravo de forma a que a sociedade se preparasse para olhar o liberto, 

negro, como cidadão de direitos. Para ele, a mudança da sociedade se daria em um processo 

gradativo.  Mas seu posicionamento foi interpretado de forma, proposital ou equivocado, 

como alguém contraditório e que não desejava a extinção da escravidão. E a historiografia 

seguindo as ideias de Joaquim Nabuco, as reproduziu mantendo sobre ele uma avaliação de 

incoerente e defensor dos interesses escravistas.  

Perdigão defendeu um projeto sócio-econômico, coerente com seus sonhos de um país 

desenvolvido e com uma população livre e progressiva. A mudança de posicionamento, 

fundada em argumentos legítimos, mostrou coragem em confrontar o governo sendo parte 

dele, determinação em enfrentar uma mentalidade arcaica e uma lógica perversa de 

desenvolvimento; coerência e sintonia com tudo o que defendia, acreditando que assim agindo 

o fazia pelo bem do país. 

Que a historiografia possa aprofundar as pesquisas de forma a responder e resolver 

questões que persistem de forma a resgatar o nome de Agostinho Marques Perdigão 

Malheiros, como um homem que vivendo seu tempo foi capaz de vislumbrar um Brasil de 

homens livres, cidadãos ativos e engajados no desenvolvimento do Brasil.  
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E que assim sendo seu nome conste nas bibliografias especializadas sobre escravidão 

das quais foi excluído.618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
618 Títulos onde não consta a obra de Perdigão: Galeria dos brasileiros ilustres. S. A. Sisson (editor). Brasília: 

Senado Federal, 1999; VIANNA, Hélio. Vultos do Império. Ed. 1ª. Vol. 339. SP: Nacional, 1968; Cem Anos e 

Mais de Bibliografia sobre o Negro no Brasil. KabengeleMunanga (org.). SP: Universidade de São Paulo / 

Centro de Estudos Africanos Fundação Cultural Palmares, 2002 
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Anexos 
 

Anexo 1: IMAGEM DE AGOSTINHO MARQUES PERDIGÃO MALHEIROS  

 
Fonte: Instituto dos Advogados Brasileiros – Galeria dos Presidentes – Sala de Sessões.  
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Anexo 2: IMAGEM DO PÚLPITO DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Sonia Ferreira Jobim de Carvalho 
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Anexo 3: IMAGEM DO ATESTADO DE ÓBITO DE  

AGOSTINHO MARQUES PERDIGÃO MALHEIROS 
 

 
Fonte: Arquivo da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
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